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ABSTRACT 

THE EFFECT OF RECIPROCAL TEACHING METHOD TO MATHEMATICS 
ACHIEVEMENT RESULT BASED ON STUDENT'S LEARNING MOTIVATION IN 

SMP TRUNOJOYO CAKRU KENCONG JEMBER 

Yaumal Jum'ati 
Yaumaljumati I 23@gmail.com 

Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 

This research implemented due to the student's low ability in understanding 

mathematics. The purpose of this research is to know the effect of reciprocal teaching 

method, which learning outcome is higher between two groups of students; the group that is 

taught by reciprocal method and the group that is taught by convensional method on 

mathematics in class 8 SMP Trunojoyo Kencong. 

This research is done in class 8 SMP Trunojoyo Kencong. The research subjects are 

the students of class 8-0 as an experiment class and the students of class 8-C as control class. 

This research is an experiment research using quantitative approach. Test and interview are 

used as data collection method. 

The result shows that there is a significant effect for the reciprocal teaching method 

to student's study result with p value 0,000, there is no significant effect for the conventional 

teaching method to students' study result that have high motivation in study with p value 

0,950. There is no significant effect for the conventional teaching method to students' study 

result that have low motivation in study with p value 0,633, there is significant effect for the 

reciprocal teaching method to students' study result that have high motivation in study with p 

value 0,000 and there is no significant effect for the reciprocal teaching method to students' 

study result that have low motivation in study with p value 0, 166. The conclusion of this 

research show that there is significant effect between the study result before getting 

reciprocal teaching method and the study result after getting reciprocal teaching method and 

there is significant effect for reciprocal teaching method to the study result of the students 

who have high teaching motivation but there is no significant effect for conventional teaching 

method to study result of the students who have high and low motivation and there is no 

significant effect for reciprocal teaching method to study result of the students who have low 

teaching motivation. The recommendation for SMP Trunojoyo is that the reciprocal teaching 

method can be used as an option to increase study result of the students with high motivation 

in teaching. 

Key words: reciprocal teaching method, study result, teaching motivation 
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ABSTRAK 

PENGARUH PELAKSANAAN PEMBELAJARAN METODE RECIPROCAL TERHADAP 
PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR SISWA DI SMP 

TRUNOJOYO CAKRU KENCONG JEMBER 

Y aumal J um' ati 
Yaumalj umati 123(algmail .com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Penelitian yang dilaksanakan dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan SISwa 
dalam memahami materi pembelajaran matematika. Penelitian dilakukan bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh pembelajaran Reciprocal, has ii be I ajar mana yang tinggi antara hasi I 
belajar siswa yang diajar dengan menggunakan pembelajaran Reciprocal dan pembelajaran 
Konvensional pada pembelajaran matematika dikelas VIII SMP Trunojoyo kencong. 

Penelitian ini dilakukan dikelas VIII SMP Trunojoyo kencong. Subjek penelitiannya 
adalah siswa kelas VIII-D sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas VIII-C sebagai kelas 
kontrol. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif serta jenis penelitian ini adalah 
penelitian eksperimen semu. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara 
tersetruktur dan tes. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah ada pengaruh yang signifikan 
pembelajaran metode Reciprocal terhadap hasil belajar siswa dengan hasil p value sebesar 
0,000, tidak ada pengaruh yang signifikan pembelajaran metode konvensional terhadap hasil 
belajar siswa yang memiliki motivasi tinggi dengan hasil p value sebesar 0,950, tidak ada 
pengaruh yang signifikan pembelajaran metode konvensional terhadap hasil belajar siswa 
yang memiliki motivasi rendah dengan hasil p value sebesar 0,633, ada pengaruh yang 
signifikan pembelajaran metode Reciprocal terhadap hasil belajar siswa yang memiliki 
motivasi tinggi dengan hasil p value sebesar 0,000, dan tidak ada pengaruh yang signifikan 
pembelajaran metode Reciprocal terhadap hasil belajar siswa yang merniliki motivasi rendah 
dengan hasil p value sebesar 0, 166. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 
hasil belajar sebelum mendapatkan pernbelajaran metode Reciprocal terhadap hasil belajar 
setelah mendapatkan pembelajaran metode Reciprocal dan ada pengaruh yang signifikan 
pada pembelajaran Reciprocal terhadap hasil belajar siswa yang memiliki motivasi tinggi. 
Namun tidak ada pengaruh yang signifikan pembelajaran rnetode konvensional terhadap hasil 
belajar siswa yang rnemiliki motivasi tinggi dan rendah, serta tidak ada pengaruh yang 
signifikan pembelajaran metode reciprocal terhadap hasil belajar siswa yang memiliki 
motivasi rendah. Rekomendasi untuk SMP Trunojoyo yaitu pernbelajran menggunakan 
metode reciprocal dapat dijadikan salah satu alternatif yang digunakan untuk meningkatkan 
hasil belajar pada siswa dengan motivasi tinggi. 
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THE EFFECT OF RECIPROCAL TEACHING METHOD TO MATHEMATICS 
ACHIEVEMENT RESULT BASED ON STUDENT'S LEARNING MOTIVATION IN 

SMP TRUNOJOYO CAKRU KENCONG JEMBER 

Y aumal J um' ati 
Yaumaljumati l 23@gmail.com 

Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka 

Abstract 

This research implemented due to the student ability to understand 
mathematics. This problem becomes one of teacher's role to choose the right teaching 
method. Wrong election will make the study result decrease, this research aims to 
know the effect of reciprocal teaching method and the higher teaching result between 
the students with reciprocal method with convensional method on mathematics in 
class 8 SMP Trunojoyo Kencong. Subjects arethe students of class 8-D as an 
experiment class and students of class 8-C as control class. This research is an 
experiment research with quantitative approach. Test and interview were being used 
as data collection method. 

The result show that there is effect for the reciprocal teaching method to 
student's study result p value 0,000, effect for the convensional teaching method to 
student's study result which have high motivation in study p value 0,950. Effect for 
the convensional teaching method to student's study result which have low 
motivation in study p value 0,633, effect for the reciprocal teaching method to 
student's study result which have high motivation in study p value 0,000 and there is 
no significant effect for the reciprocal teaching method to student's study result 
which have low motivation in study p value 0, 166. The conclusion of this research 
show there is significant effect between study result before getting reciprocal teaching 
method to study result after getting reciprocal teaching method and there is 
significant effect for reciprocal teaching method to study result of the student which 
have high teaching motivation. 

Key words: reciprocal teaching method, study result, teaching motivation 
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PENGARUH PELAKSANAAN METODE PEMBELAJARAN RECIPROCAL 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA DITINJAU DARI 
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Abstrak 

This research implemented due to the student ability to understand 
mathematics. This problem becomes one of teacher's role to choose the right 

teaching method. Wrong election will make the study result decrease, this research 

aims to know the e,ffect of reciprocal teaching method and the higher teaching result 
between the students with reciprocal method with convensional method on 

mathematics in class 8 SMP Trunojoyo Kencong. Subjects arethe students of class 8-

D as an experiment class and students of class 8-C as control class. This research is 

an experiment research with quantitative approach. Test and interview ·were being 

used as data collection method. 

The result show that there is effect for the reciprocal teaching method to 

student's study result p value 0, 000, effect for the convensional teaching method to 

student's study result which have high motivation in study p value 0,950. Effect for 

the convensional teaching method to student's study result 1l'hich have low motivation 

in stUlZV p value 0,633, effect for the reciprocal reaching method to student's study 

result which have high motivation in study p value 0, 000 and there is no significant 

e,ffect for the reciprocal teaching method to student's study result ·which have lmv 

motivation in stucry p value 0, 166. The conclusion of this research shm1· there is 

sign[ficant effect between study result before getting reciprocal teaching method to 

study result after getting reciprocal teaching method and there is signfficant e,ffect for 

reciprocal teaching method to stul(V result of the studenr 11·hich have high teaching 

motivation. 
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Key words: reciprocal teaching method, study result, teaching motivation 

Pendahuluan 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia,serta ketrampilan yang diperlukan dirinya. 

masyarakat, bangsa dan Negara [I]. Pengajaran matematika sekolah merupakan salah 

satu cara dalam meningkatkan kualitas manusia. namun matematika merupakan salah 

satu mata pelajaran yang dianggap sulit dipahami oleh siswa. Oleh karena itu dalam 

proses pembelajaran matematika diperlukan suatu metode mengajar yang bervariasi. 

Penguasaan siswa terhadap materi matematika masih tergolong rendah jika 

dibanding dengan mata pelajaran lain. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kawedar 

(2011) menyatakan bahwa penelitian pada proses pembelajaran matematika dikelas 

tersebut masih mengalami suatu masalah khususnya pada materi segitiga [2]. Kondisi 

seperti ini terjadi pula pada SMP Trunojoyo Cakru, dimana siswa menganggap bahwa 

sub pokok bahasan kubus dan balok merupakan materi yang sulit untuk dipahami. 

Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM 

(kriteria ketuntasan minimum) yaitu 60 dari standar yang ditetapkan yaitu 75 dimana 

siswa yang mendapat nilai 2: 75 sebanyak 9 siswa atau 25% dari 3 7 siswa, sedangkan 

28 siswa atau 75% mendapatkan nilai < 75 [3]. 

Rendahnya hasil belajar matematika siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

diantaranya adalah pembelajaran yang digunakan oleh guru. Pembelajaran 

matematika lebih cenderung menggunakan metode ceramah. Sehingga siswa menjadi 

pasif dan hanya mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Kondisi ini sangat 

berpengaruh terhadap siswa, karena sikap, minat, serta motivasi belajar sangat 

berpengaruh terhadap basil belajar siswa. Rendahnya motivasi SIS\va dalam 

pembelajaran matematika akan berdampak pada hasil belajar siswa. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah Apakah ada pengaruh yang signifikan 

pembelajaran metode Reciprocal terhadap hasil belajar siswa, apakah ada pengaruh 

yang signifikan pembelajaran metode Reciprocal terhadap hasil belajar siswa ditinjau 

dari motivasi belajar siswa yang tinggi dan apakah ada pengaruh yang signifikan 

pembelajaran metode Reciprocal terhadap basil belajar sis\va ditinjau dari motivasi 

belajar siswa yang rendah. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang 

signifikan pembelajaran metode Reciprocal terhadap hasil belajar, Untuk mengetahui 

apakah ada pengaruh yang signifikan pembelajaran metode Reciprocal terhadap hasil 

belajar ditinjau dari motivasi belajar siswa yang tinggi, Untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh yang signifikan pembelajaran metode Reciprocal terhadap hasil belajar 

siswa ditinjau dari motivasi belajar siswa yang rendah? 

Kajian Literatur dan Teori 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

siswa. Motivasi adalah suatu tujuan jiwa yang mendorong individu untuk aktivitas

aktivitas tertentu dan untuk tujuan-tujuan tertentu terhadap situasi disekitarnya [ 4]. 

Syaiful Bahri Djamarah (2002) berpendapat bahwa dalam proses belajar motivasi 

sangat diperlukan, karena jika seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam 

belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Hal ini pertanda bahwa 

sesuatu yang akan dikerjakan itu selalu menyentuh kebutuhannya dan segala sesuatu 

yang menarik minat orang lain be I um tentu menarik juga pada orang tertentu selama 

sesuatu itu tidak bersentuhan dengan kebutuhannya. Faktor yang mempengaruhi 

belajar banyakjenisnya tetapi dapat digolongkan menjadi dua saja, yaitu faktor intern 

dan faktor eksterm, salah satu dari faktor intern adalah motivasi dan pada faktor 
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ekstern adalah metode belajarnya, karena menurut pendapat saya diantara dua faktor 

ini sangat mempunyai pengaruh yang sangat besar pada hasil prestasi belajar siswa, 

kususnya pada pembelajaran matematika[5]. 

Reciprocal adalah model pembelajaran berupa kegiatan mengajarkan materi 

kepada teman. Pada model pembelajaran ini siswa berperan sebagai guru untuk 

menyampaikan materi kepada teman-temannya. Sementara itu guru lebih berperan 

sebagi model yang menjadi fasilitator dan pembimbing yang melakukan scaffolding. 

Scaffolding adalah bimbingan yang diberikan oleb orang yang lebib tabu kepada 

orang yang kurang tabu atau belum tabu [6]. Reciprocal pertama kali dikembangkan 

oleb Pelincsar ( 1984), Reciprocal ditunjukkan untuk mendorong SIS\va 

mengembangkan skill-skill yang dimiliki oleb pembaca dan pembelajaran efektif, 

seperti merangkum, bertanya, mengklarifikasi, memprediksi, dan merespon apa yang 

dibaca [7]. Pembelajaran Reciprocal ini sangatlab efektif apabila di terapkan dalam 

kegiatan belajar mengajar metimatika dimana siswa barus berperan aktif dalam 

pembelajaran dan lebib banyak bertanya (diskusi) dengan sesama teman dan peranan 

guru hanya sebagai pendamping dan pengarab. 

Efektifitas pembelajaran metode Reciprocal bagi peningkatan basil belajar 

s1swa terbukti mampu meningkatkan basil belajar sisvva [2]. Hasil belajar adalab 

pengetabuan atau keterampilan seseorang setelab melakukan suatu proses belajar 

yang dilakukan secara berulang ulang serta mengalami suatu perubaban pada ranab 

kognitif, afektif, dan psikomotornya[S]. Hasil dari perubaban tersebut bisa terjadi 

lebih baik ataupun kadang lebih buruk. Hasil belajar akan berubab lebib baik jika 

motivasi dalam pembelajaran juga meningkat, maka untuk meningkatkan has ii belajar 

perlu adanya suatu peningkatan motivasi belajar siswa. 

Trianto (2007:96) menyatakan bahwa ··Model pembelajaran Reciprocal 

mengandung empat strategi, yaitu membuat pertanyaan (question generating), 

mengklarifikasi istilab-istilah yang sulit dipabami (clarifj·ing). memprediksi materi 

lanjutan (predicting), dan merangkum (summarizing)''. Keempat strategi ini akan 

membantu siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Karna dalam strategi ini 
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siswa tidak menghafal materi yang diberikan tetapi memaknai materi tersebut artinya 

s1swa secara mandiri membangun pengetahuannya sendiri melalui proses 

pengalamannya. Dengan demikian hubungan antara model pembelajaran Reciprocal 

dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar [9] 

Kawedar (2011), dengan penelitian yang berjudul ""Penerapan Model 

Pembelajaran Reciprocal untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pokok 

Bahasan Segitiga Siswa Kelas VII C SMP Negeri 2 Kepanjen''. Menyatakan sebelum 

dilakukan penelitian ketuntasan yang diperoleh sebesar 44,5% dari 32 siswa setelah 

dilakukan penerapan model Reciprocal pada siklus I ketuntasan 87,5% dan Siklus II 

ketuntasan 85,71 % menggunakan model pembelajaran Reciprocal pada pokok 

bahasan segitiga siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Kepanjen[2] 

Metode 

Penelitian ini menggunakan dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dengan mengunakan desain penelitian "pretest-posttest control group 

design[10]. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 

Trunojoyo kencong Jember, pengambilan sampel dengan teknik cluster sampling 

(Area Sampling)[l I] dan didapatkan sampel siswa kelas VIII C dan kelas VIII D, 

dimana kelas VIII C merupakan kelas kontrol dan kelas VIII D merupakan kelas 

eksperimen. Teknik pengumpulan data menggunakan metode tes dan wawancara 

terstruktur[ 11]. Adapun instrument pengumpulan data menggunakan instrument tes 

yang sudah dilakukan uji validitas dan reliabilitas[ 1 OJ. Data yang tel ah dikumpulkan 

selanjutnya diolah dan dianalisis menggunakan uji Wilcoxon Signed Ranks Test dan 

uj i Paired Sampel T Test dengan tingkat kemaknaan sebesar 5% (a= 0.05)[ 12] 
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Temuan 

1. 

No 

Distribusi Uji Normalitas Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Tabet 1. Uji Normalitas Hasil Belajar (Nilai) pada Kelas Ek\perimen 

Variabel N 

Kelas Eksp 
Ni lai Pretes 

37 

a 

0.05 

Shapiro
Wilk 

0.015 

Distribusi 

Tidak 
Normal 

Nilai Posttest 37 0.05 0.164 Normal 
Berdasarkan keterangan pada tabel disimpulkan bahwa kelas eksperimen pada nilai 

pretest tidak berdistribusi normal dan nilai posttest berdistribusi normal. 

Tabet 2. Uji Normalitas Kelas Kontrol 

No Variabel N a 
Shapiro-

Distribusi 
Wilk 

Nilai Pre Motivasi Tinggi 31 0.05 0.370 Normal 
Motivasi Rendah 6 0.05 0.853 Normal 

2 Nilai Post Motivasi Tinggi 31 0.05 0.163 Normal 
Motivasi Rendah 6 0.05 0.440 Normal 

Berdasarkan keterangan pad a tabel uj i normal itas n i lai pre-test dan posttest 

kelas kontrol, dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen berdistribusi normal. 

No 

Nilai Pre 

2 Nilai Post 

Tabet 3. Uji Normalitas Kel~s Eksperimen 

Variabel N a 
Shapiro-

Wilk 
Motivasi Tinggi 

31 0.05 0.012 

Motivasi Rendah 6 0.05 0.439 
Motivasi Tinggi 

31 0.05 0.050 

Distribusi 

Tidak 
Normal 
Normal 
Tidak 

Normal 
Motivasi Rendah 6 0.05 0.383 Normal 

Berdasarkan keterangan pada tabel disimpulkan bahwa kelas eksperimen pada 

nilai pretest motivasi tinggi dan nilai posttest motivasi tinggi tidak berdistribusi 

normal sedangkan nilai pretest motivasi rendah dan nilai posttest motivasi rendah 

berdistribusi normal. 
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2. Distribusi Hasil Pengujian pada Kelas Kontrol dan Kclas Eksperimen 

Tabel 4. Hasil Uji Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 
No. Variabel a P Value 
I. Kelas Eksperimen Nilai Pretest-Posttest 0.05 0,000 
2. Kelas Kontrol 

Nilai Pretest dan Posttest dengan Motivasi Tinggi 0.05 0.950 
Nilai Pretest dan Posttest dengan Motivasi Rendah 0.05 0.633 

,., 
.) . Kelas Eksperimen 

Nilai Pretest dan Posttest dengan Motivasi Tinggi 0.05 0,000 
Nilai Pretest dan Posttest dengan Motivasi Rendah 0.05 0.166 

Berdasarkan tabel 4. Diatas dapat dilihat bahwa hasil penguJian Wilcoxon 

Signed Ranks Test pada kelas eksperimen nilai Pretest-Posttest diperoleh bahwa hasil 

p value (0,000) < a (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan pembelajaran metode Reciprocal terhadap hasil belajar siswa. Hasil uji 

Paired Sampel T Test pada kelas control nilai pretest dan posttest dengan motivasi 

tinggi diperoleh bahwa hasil p value (0,950) > a (0,05), maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan pembelajaran metode konvensional 

terhadap hasil belajar siswa yang memiliki motivasi tinggi. Hasil Uji Paired Sampel 

T Test pada nilai pretest dan posttest dengan motivasi rendah diperoleh bahwa hasil p 

value (0,633) > a (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang 

signifikan pembelajaran metode konvensional terhadap hasil belajar siswa yang 

memiliki motivasi rendah. Hasil uji Wilcoxon Signed Ranks Test kelas eksperimen 

nilai pretest dan posttesl dengan motivasi tinggi diperoleh bahwa hasil p value 

(0,000) < a (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

pembelajaran metode Reciprocal terhadap hasil belajar sisvva yang memiliki motivasi 

tinggi. Hasil Uji Paired Sampel T Test nilai pretest dan posttest dengan motivasi 

rendah diperoleh bahwa hasil p value sebesar 0, 166 > a 0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan pembelajaran metode 

Reciprocal terhadap hasil belajar siswa yang memiliki motivasi rendah. 
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Pembahasan 

I. Analisis pembelajaran metode Reciprocal terhadap hasil belajar 

Hasil analisis menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara hasil belajar 

sebelum mendapatkan pembelajaran metode Reciprocal terhadap hasil belajar setelah 

mendapatkan pembelajaran metode Reciprocal. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Kawedar (2011) yang menyatakan bahwa 

dengan penerapan pembelajaran metode Reciprocal hasil belajar matematika siswa 

kelas VIl-C SMP Negeri 2 Kepanjen Meningkat. Pcnelitian lain yang dilakukan oleh 

Maurits (2007) dan Supartini (2005) juga menyatakan bah\va efektifitas pembelajaran 

metode Reciprocal bagi peningkatan hasil belajar siswa terbukti mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa[2]. 

Hal ini dikarenakan sebagian besar siswa telah berpartisipasi secara aktif 

dalam pembelajaran yang diberikan, mampu menyampaikan pendapat serta bertanya 

pada poin-poin pelajaran yang belum dan kurang dimengerti walaupun beberapa 

siswa masih belum terbiasa dalam mengikuti pembelajaran menggunakan 

pembelajaran metode Reciprocal. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan 

oleh Suyitno (200 I) bahwa model pembelajaran metode Rec1j7rocal menuntut peserta 

didik untuk selalu aktif dalam kegiatan pembelajaran[ 13]. 

2. Analisis pada Kelas Kontrol (Model Pembelajaran metode Konvensional) 

a. Analisis pembelajaran metode konvensional terhadap hasil belajar siswa yang 

memiliki motivasi tinggi 

Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan 

pembelajaran metode konvensional terhadap hasil belajar siswa yang memiliki 

motivasi tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh 

Roestiyah N.K. (1991) bahwa pembelajaran yang biasa dilakukan oleh guru dengan 

metode ceramah, pembelajaran metode konvensional, atau tradisional pada umumnya 

memiliki ciri khas yang tertentu[l4]. Teori lain yang dikemukakan oleh The Liang 

Gie ( 1983:9) bahwa tanpa motivasi tertentu, semangat belajar seseorang akan mudah 
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padam karena tidak merasa memiliki suatu kepentingan yang harus diperjuangkan 

dengan jalan belajar tersebut[2]. 

Di SMP Trunojoyo Cakru Kencong, sebagian responden terlihat bosan, 

mengantuk saat diajarkan materi oleh peneliti dan beberapa responden cenderung 

bicara sendiri bersama teman-temannya. Hal ini sejalan dengan teori yang 

dikemukakan Santrock (2007) yang menyatakan bahwa guru yang memberikan 

materi baru dengan kurang terstruktur dan tidak melibatkan siswa dalam proses 

pembelajaran. Walaupun karakteristik siswa kelas akselerasi terbilang sudah sangat 

baik namun pembelajaran yang diberikan mempengaruhi minat dan hasil belajar 

siswa[ 15]. 

b. Analisis pembelajaran metode konvensional terhadap hasil belajar siswa yang 

memiliki motivasi rendah 

Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan 

pembelajaran metode konvensional terhadap basil belajar siswa yang memiliki 

motivasi rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh 

Roestiyah N.K. (1991) yang menyatakan bahv,a pembelajaran yang biasa dilakukan 

oleh guru dengan metode ceramah, pembelajaran metode konvensional atau 

tradisional pada umumnya merniliki ciri khas yang tertentu, misalnya: Lebih 

mengutamakan hafalan daripada pengertian, mengutamakan hasi I dari pada proses 

dan pengajaran berpusat pada guru sehingga cenderung menimbulkan rasa bosan dan 

jenuh sehingga menurunkan motivasi belajar sisvva[l4]. 

Pada kelas kontrol di SMP Trunojoyo Cakru Kencong kondisi kelas gaduh 

saat pembelajaran, rata-rata siswa pada kelas kontrol cenderung lebih pasif dan 

kurang adanya respon ketika dalam proses belajar. Hal ini sejalan dengan teori yang 

dikemukakan oleh Gintings (2008) bahwa model pembelajaran metode konvensional 

(ceramah) kurang inspiratif akan menurunkan antusias belajar, dan hanya cocok 

untuk siswa dengan kemampuan kognitif yang baik[ 16]. 
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3. Analisis pada Kelas Eksperimen (Model Pembelajaran metode Reciprocal) 

a. Analisis pembelajaran metode Reciprocal terhadap hasil belajar siswa yang 

memiliki motivasi tinggi 

Hasil analisis menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

pembelajaran metode Reciprocal terhadap hasil belajar siswa yang memiliki motivasi 

tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Trianto 

(2007) yang menyatakan bahwa basil belajar akan berubah lebih baik jika motivasi 

dalam pembelajaran juga meningkat [ 17]. 

Hasil belajar yang lebih baik diperkuat dalam jurnal Kawedar (2011) yang 

berjudul .. Penerapan Pembelajaran Pembelajaran metode Reciprocal untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pokok Bahasan Segitiga Siswa Kelas VII C 

SMP Negeri 2 Kepanjen". Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 

yang diajar menggunakan pembelajaran metode Reciprocal lebih baik dari pada hasil 

belajar siswa yang diajar menggunakan pembelajaran metode konvensional[2]. 

Pada kelas eksperimen di SMP Trunojoyo Cakru Kencong, siswa yang 

memiliki motivasi belajar tinggi cenderung aktif, memperhatikan ketika peneliti 

menyampaikan beberapa materi, mengikuti pelajaran dengan baik. bertanya serta 

menanggapi beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti. mereka aktif 

menjawab pertanyaan dari peneliti, dan maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal 

di papan tulis. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sardiman (2003: 

83) dan Uno (2008: 23) tentang ciri-ciri siswa yang termotivasi yang menyebutkan 

bahwa siswa yang memiliki motivasi tinggi dapat dilihat dari siswa tekun 

menghadapi tugas, siswa ulet menghadapi kesulitan belajar. siswa senang terhadap 

mata pelajaran, siswa memperhatikan saat guru menerangkan materi. siswa rajin 

mengikuti pelajaran[ 18]. Menurut Uno (2008) adanya motivasi yang baik dalam 

be la jar akan menunjukkan hasil belajar (prestasi) yang baik[ 18]. 

b. Analisis pembelajaran metode Reciprocal terhadap hasil belajar s1swa yang 

memiliki motivasi rendah 
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Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan 

pembelajaran metode Reciprocal terhadap hasil belajar siswa yang memiliki motivasi 

rendah. Hal ini terjadi dikarenakan pada kelas eksperimen kondisi kelas masih 

kurang tenang karena terdapat beberapa siswa yang gaduh. terutama pada saat siswa 

diberikan kesempatan mendiskusikan lembar kegiatan dan menggunakan suatu media 

atau alat peraga yang diberikan peneliti. Hal ini terlihat dari keaktifan siswa untuk 

bertanya pada peneliti dari apa yang tidak dimengerti. Pada saat sisvva diberi 

kesempatan untuk menyampaikan apa yang telah dipelajari di akhir jam pelajaran. 

beberapa siswa masih tampak kebingungan untuk menyampaikan pendapatnya. Hal 

ini dikarenakan siswa belum terbiasa untuk menyimpulkan apa saja yang telah 

dipelajari selama pembelajaran berlangsung. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Widyanastiti (tanpa tahun) dalam penelitiannya yang menyebutkan 

bahwa lingkungan belajar yang kondusif juga mempengaruhi tingkat motivasi 

serorang siswa. siswa yang memiliki motivasi belajar rendah juga cenderung sulit 

untuk bekerja sama, mereka harus mendapatkan arahan atau perintah secara khusus 

agar dapat menentukan cara belajar yang lebih efektif untuk mencapai tujuan 

pembelajaran[ 19]. Hal ini sesuai dengan pendapat Uno (2007) yang menyebutkan 

bahwa siswa yang tidak memiliki suatu motivassi dalam dirinya, maka ia tidak tahan 

belajar dan mudah tergoda untuk melakukan ha! lain selain belajar[ 18]. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan balrna: 

a. Ada pengaruh yang signifikan antara hasil belajar sebelum mendapatkan 

pembelajaran metode Reciprocal terhadap hasi I be la jar setelah mendapatkan 

pembelajaran metode Reciprocal, ha! ini dikarenakan sebagian besar siswa telah 

berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran yang diberikan, mampu 

menyampaikan pendapat serta bertanya pada point-point pelajaran yang belum dan 

kurang dimengerti walaupun beberapa siswa masih belum terbiasa dalam 

mengikuti pembelajaran menggunakan model Reciprocal. 
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b. Tidak ada pengaruh yang signifikan pembelajaran metode konvensional terhadap 

hasil belajar siswa yang memiliki motivasi tinggi, hal ini dikarenakan sebagian 

responden terlihat bosan, mengantuk saat di~jarkan materi oleh peneliti dan 

beberapa responden cenderung bicara sendiri bersama teman-tcmannya. 

c. Tidak ada pengaruh yang signifikan pembelajaran metode konvensional terhadap 

hasil belajar siswa yang memiliki motivasi rendah. hal ini dikarenakan kondisi 

kelas yang gaduh saat pembelajaran, rata-rata siswa pada kelas kontrol cenderung 

lebih pasif dan kurang adanya respon ketika dalam proses belajar sehingga 

mempengaruhi motivasi dan hasil belajar siswa. 

d. Ada pengaruh yang signifikan pembelajaran metode Reciprocal terhadap hasil 

belajar siswa yang memiliki motivasi tinggi, hal ini dikarenakan siswa yang 

memiliki motivasi belajar tinggi cenderung aktif, memperhatikan ketika peneliti 

menyampaikan beberapa materi. mengikuti pelajaran dengan baik. bertanya serta 

menanggapi beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti. mereka aktif 

menjawab pertanyaan dari pcneliti, dan maju ke depan kelas untuk mengerjakan 

soal di papan tulis. 

e. Tidak ada pengaruh yang signifikan pembelajaran metode Rec1jJrocal terhadap 

hasil belajar siswa yang memiliki motivasi rendah. hal ini dikarena lingkungan 

belajar yang kurang kondusif sehingga mempengaruhi tingkat motivasi siswa. 

Saran 

Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah: 

I. Dengan menggunakan pembelajaran metode Reciprocal terbukti bahwa hasil 

belajar siswa lebih baik. Dengan demikian, pembelajaran metode Reciprocal ini 

bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan bagi para guru 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada siswa dengan motivasi tinggi. 

2. Pada siswa dengan motivasi rendah dapat menerapkan pembelajaran metode 

Reciprocal, namun guru diharapkan lebih meningkatkan lagi kiat-kiat 
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mengajarnya serta mengkondisikan suasana belajar lebih menyenangkan serta 

memberikan kepercayaan pada siswa sehingga siswa lebih percaya diri serta aktif 

dalam proses belajar agar motivasi belajar siswa semakin baik dan agar basil 

belajar siswajuga lebih meningkat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data dari hasil 

v,awancara dengan guru untuk mendapatkan data nilai-nilai siswa dari ulangan 

terakhir dan hasil tes siswa baik pre-test maupun post-test antara kedua kelas yaitu 

kelas eksperimen (kelas yang diajar dengan pembelajaran metode Reciprocal) dan 

kelas kontrol (kelas yang diajar dengan pembelajaran Konvensional). 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Trunojoyo pada siswa kelas VIII. Dari 

seluruh siswa kelas VIII yang terdiri dari 4 kelas kemudian dipilih dua kelas sebagai 

sampel penelitian yaitu kelas VIII-D sebagai kelas eksperimen dan VIII-C sebagai 

kelas kontrol. Pengambilan sampel tersebut didapatkan dari pengujian homogenitas 

terhadap nilai akhir yang diberikan oleh guru kelas pada pokok bahasan sebelumnya 

yang kemudian dilanjutkan dengan uji t, selanjutnya dilakukan teknik undian untuk 

menentukan kelas eksperimen yang menerima pembelajaran dengan menggunakan 

pembelajaran metode Reciprocal dan kelas kontrol yang menerima pembelajaran 

dengan pembelajaran metode konvensional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

lampiran 

Penelitian ini dilaksanakan pada 26 Oktober 2015 - 2 Nopember 2015. 

Pertemuan pertama yaitu pemberian pre-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dengan jumlah soal sebanyak 14 butir soal (7 soal materi kubus dan 7 soal materi 
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balok). Kemudian pertemuan selanjutnya yaitu pemberian materi, dimana peneliti 

menga.1ar dengan pembelajaran metode Reciprocal pada kelas eksperimen dan 

mengajar dengan pembelajaran metode konvensional pada kelas kontrol. Pemberian 

materi dilakukan sebanyak 4 kali, setiap kali mengajar diberi waktu 2 jam pelajaran 2 

x 40 menit. Pertemuan terakhir berupa pemberian post-test pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol, soal yang digunakan sama dengan soal yang digunakan pada saat 

pre-test. 

B. Hasil Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan nilai post-test pada kelas kontrol dan eksperimen. 

Dikatakan berdistribusi normal nantinya jika nilai p > a maka berdistribusi normal 

dan jika nilai p <a maka berdistribusi tidak normal. 

Hasil uji normalitas pada masing-masing kelas dapat dilihat pada tabel 4.1, 4.2 

dan 4.3 sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Uji Normalitas Hasil Belajar (Nilai) pada Kelas Eksperimen 
No Variabel N a Shapiro-Wilk Distribusi 

Kelas Eksp Nilai Pretes 

Nilai Posttest 

37 

37 

0.05 

0.05 

0.015 

0.164 

Tidak Normal 

Normal 

Berdasarkan keterangan pada tabel u.11 normalitas nilai pre-test dan posttest kelas 

eksperimen, dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen pada nilai pretest tidak 

berdistribusi normal dan nilai posrtest berdistribusi normal. 
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Tabel 4.2 Uji Normalitas Nilai Pre-Test dan Post-test pada Kelas Kontrol 
No Variabel N a Shapiro-Wilk Distribusi 

--------~------------------------·----------------------------------

Nilai Pre Motivasi Tinggi 31 0.05 0.370 Normal 

Motivasi Rendah 6 0.05 0.853 Normal 

2 Nilai Post Motivasi Tinggi 31 0.05 0.163 Normal 

Motivasi Rendah 6 0.05 0.440 Normal 

Berdasarkan keterangan pada tabel UJI normalitas nilai pre-test dan posttest 

kelas kontroL dapat disimpulkan balnva kelas kontrol berdistribusi normal. 

Tabel 4.3 Uji Normalitas Nilai Pre-Test dan Post-Test pada Kclas Eksperimen 
No Variabel N a Shapiro-Wilk Distribusi 

Nilai Pre Motivasi Tinggi 31 0.05 0.012 Tidak Normal 

Motivasi Rendah 6 0.05 0.439 Normal 

2 Nilai Post Motivasi Tinggi 31 0.05 0.050 Tidak Normal 

Motivasi Rendah 6 0.05 0.383 Normal 

Berdasarkan keterangan pada tabel uj i normalitas nilai pre-test dan posttest 

kelas eksperimen, dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen pad a nilai pretest 

motivasi tinggi dan nilai posttest motivasi tinggi tidak berdistribusi normal sedangkan 

nilai pretest motivasi rendah dan nilai posttest motivasi rendah berdistribusi normal. 

C. Uji Hipotesis Penelitian 

1. Hipotesis Penelitian Pada Kelas Kontrol dan Ek-sperimen 

Pengujian yang sesuai dengan data baik kelas eksperimcn menggunakan 

analisis uji Paired T test dan maupun kelas kontrol yaitu dengan analisis Uji Wilcoxon 

dan analisis uji Paired T test karena ada data yang digunakan tidak berdistribusi 

normal. 
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Adapun hipotesis hasil motivasi pada kelas kontrol adalah sebagai berikut: 

a) Perumusan hipotesis pembelajaran metode Reciprocal terhadap hasil belajar 

siswa adalah sebagai berikut: 

Ho Tidak ada pengaruh yang signifikan hasil belajar sebelum mendapatkan 

pembelajaran metode Reciprocal terhadap hasil belajar setelah mendapatkan 

pembelajaran mctode Reciprocal 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan hasil belajar sebelum mendapatkan 

pembelajaran metode Reciprocal terhadap hasil belajar setelah mendapatkan 

pembelajaran metode Reciprocal 

b) Perumusan hipotesis motivasi tinggi terhadap hasil belajar siswa dalam kalimat 

1-1 0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan pembelajaran metode konvensional 

terhadap hasil belajar siswa yang memiliki motivasi tinggi. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan pembelajaran metode konvensional terhadap 

hasil belajar siswa yang memiliki motivasi tinggi. 

c) Perumusan hipotesis motivasi rendah terhadap hasil belajar siswa dalam kalimat 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan pembelajaran metode konvensional 

terhadap hasil belajar siswa yang memiliki motivasi rendah. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan pembelajaran metode konvensional terhadap 

hasil belajar siswa yang memiliki motivasi rendah 

Adapun hipotesis hasil motivasi pada kelas eksperimen adalah sebagai berikut: 

d) Perurnusan hipotesis motivasi tinggi terhadap hasil belajar sisv,a dalarn kalimat 
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Ho : Tidak ada pengarub yang signifikan pernbelajaran rnetode Reciprocal 

terbadap basil belajar siswa yang rnerniliki motivasi tinggi. 

Ha : Ada pengarub yang signifikan pernbelajaran rnetode Reciprocal terbadap 

basil belajar siswa yang memiliki motivasi tinggi. 

e) Perumusan bipotesis rnotivasi rendah terbadap basil belajar siswa dalam kalimat 

Ho : Tidak ada pengarub yang signifikan pembelajaran metode Reciprocal 

terbadap basil belajar siswa yang rnemiliki motivasi rendab. 

Ha : Ada pengarub yang signifikan pembelajaran metode Reciprocal terbadap 

basil belajar siswa yang memiliki motivasi rendab 

2. Hasil Pengujian pada Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

a) Pembelajaran metode Reciprocal terbadap basil belajar siswa 

Hasil pengujian antara basil belajar pre-test dengan basil belajar pastiest 

pada kelas eksperimen bertujuan untuk mengetahui adanya pengarub yang signifikan 

pembelajaran metode Reciprocal terhadap basil belajar. Hasil pengujian dari basil 

belajar pre-test tidak berdistribusi normal dan basil belajar posttest berdistribusi 

normal. Sebingga, pengujiannya menggunakan uji vVilcoxon Signed Ranks Test. 

Dalam penelitian ini di uji menggunakan uji Wilcoxon Signed Ranks Test karena data 

berdistribusi normal. 

Uji Wilcoxon Signed Ranks Test mengambil taraf signifikan = 5 % = 0.05. 

dan Ho diterima jika nilai Probabilitas (p) > dari nilai a dan Probabilitas (p) < dari 
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nilai a maka Ha diterima. Adapun sebaran pengaruh nilai pretest dan post/est dapat 

dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Analisis Pengaruh Pembelajaran Metode Reciprocal pada Kelas 
Eksperimen 

Variabel a P Value 
Nilai Pretest dan Posttest pada Kelas Eksperimen 0.05 0,000 

Berdasarkan hasil pengujian Wilcoxon Signed Ranks Test pada hasil belajar 

siswa. diperoleh bahwa hasil p value sebesar 0.000 yang kemudian dikonsultasikan 

dengan nilai a sebesar 0,05. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan uji dua 

pihak yaitu H0 ditolak. Yang artinya, ada pengaruh yang signifikan pembelajaran 

metode Reciprocal terhadap hasil belajar siswa. 

b) Kelas Kontrol 

1-!asil pengujian pada hasil belajar pre-rest dun posttest kelas kontrol dengan 

motivasi siswa yang bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan 

pembelajaran metode Konvensional terhadap hasil belajar siswa yang memiliki 

motivasi tinggi dan motivasi rendah. Hasil pengujian dari hasil belajar siswa pada 

kelas kelas kontrol dengan motivasi tinggi dan motivasi rendah berdistribusi normal. 

Sehingga. pengujiannya menggunakan uji Paired Sampel T Test. Dalam penelitian ini 

di uji menggunakan uji Paired T Test karena data berdistribusi normal. 

Uji Paired T Test mengambil taraf signifikan = 5 % = 0.05, dan Ho diterima 

jika nilai Probabilitas (p) > dari nilai a dan Probabilitas (p) < dari nilai a maka Ha 
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diterima. Adapun sebaran pengaruh pernbelajaran rnetode reciprocal pada rnotivasi 

tinggi dan rnotivasi rendah dapat dilihat pada Tabel 4.5 dan 4.6 

Tabel 4.5 Analisis Pengaruh Pembelajaran Metode Reciprocal dengan Motivasi 
Tinggi pada Kelas Kontrol 

Variabel a P Value 
Nilai Pretest dan Posttest dengan Motivasi Tinggi 0.05 0.950 

Berdasarkan hasil pengujian Paired Sampel T Test pada hasil belajar siswa 

dengan rnotivasi tinggi. diperoleh balivva hasil p mlue sebesar 0,950 yang kernudian 

dikonsultasikan dengan nilai a sebesar 0,05. Berdasarkan kriteria pengarnbilan 

keputusan uji dua pihak yaitu H0 diterima. Yang artinya. tidak ada pengaruh yang 

signifikan pembelajaran metode konvensional terhadap hasil belajar siswa yang 

memiliki motivasi tinggi. 

Tabel 4.6 Analisis Pengaruh Pernbelajaran Metode Reciprocal dengan Motivasi 
Rendah pada Kelas Kontrol 

Variabel a P Value 
Nilai Pretest dan Posttest dengan Motivasi Rendah 0.05 0.633 

Berdasarkan hasil pengujian Paired Sampel T Test pada hasil belajar siswa 

dengan rnotivasi tinggi. diperoleh bahwa hasil p value sebesar 0.633 yang kernudian 

dikonsultasikan dengan nilai a sebesar 0,05. Berdasarkan kriteria pengarnbilan 

keputusan uji dua pihak yaitu Ho diterima. Yang artinya. tidak ada pengaruh yang 

signifikan pembelajaran metode konvensional terhadap hasil belajar siswa yang 

rnerniliki rnotivasi rendah. 
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c) Ke las Eksperi men 

Hasil pengujian pada hasil belajar pre-test dan post/est kelas eksperirnen 

dengan rnotivasi siswa yang bertujuan untuk rnengetahui adanya pengaruh yang 

signitikan pernbelajaran rnetode Reciprocal terhadap hasil belajar sisv•a yang 

rnerniliki rnotivasi tinggi dan motivasi rendah. Hasil pengujian dari hasil belajar sisvva 

pada kelas eksperimen dengan rnotivasi tinggi tidak bcrdistribusi normal. Sehingga. 

pengujiannya menggunakan uji Wilcoxon Signed Ranks Test. Pada hasil belajar siswa 

pada kelas eksperimen dengan motivasi rendah ber<listribusi normal. Sehingga, 

pengujiannya menggunakan uji Paired Sampel T Test. 

Uji Paired T Test dan uji Wilcoxon Signed Ranks Test rnengambil taraf 

signitikan = 5 % = 0.05, dan Ho diterimajika nilai Probabilitas (p) > dari nilai a Dan 

Probabilitas (p) < dari nilai a maka Ha diterima. Adapun sebaran pengaruh 

pernbelajaran metode reciprocal pada rnotivasi tinggi dan motivasi rendah dapat 

dilihat pada Tabel 4.7 dan 4.8 

Tabel 4.7 Analisis Pengaruh Pembelajaran Metode Reciprornl dengan Motivasi 
Tinggi pada Kelas Eksperimen 
Variabel a P Value 

Nilai Pretest dan Post/est dengan Motivasi Tinggi 0.05 0,000 

Berdasarkan hasil pengu_pan Wilcoxon Signed Ranks Test pada hasil belajar 

s1swa dengan motivasi tinggi, diperoleh bahwa hasil p value sebesar 0.000 yang 

kemudian dikonsultasikan dengan nilai a sebesar 0.05. Berdasarkan kriteria 

pengambilan keputusan uji dua pihak yaitu Hu ditolak. Yang artinya. ada pengaruh 
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yang signifikan pembelajaran metode Reciprocal terhadap hasil belajar siswa yang 

memiliki motivasi tinggi. 

Tabel 4.8 Analisis Pengaruh Pembelajaran Metode Reciprocal 
Rendah pada Kelas Eksperimen 
Variabel 

Nilai Pretest dan Pas/test dengan Motivasi Rendah 

dengan Motivasi 

a P Value 
0.05 0.166 

Berdasarkan hasil pengujian Paired Sampel T Test pada hasil belajar siswa 

dengan motivasi rendah, diperoleh bahwa hasil p value sebesar 0, 166 yang kemudian 

dikonsultasikan dengan nilai a sebesar 0,05. Berdasarkan kriteria pengambilan 

keputusan uji dua pihak yaitu Ho diterima. Yang artinya, tidak ada pengaruh yang 

signifikan pembelajaran metode Reciprocal terhadap hasil belajar siswa yang 

memiliki motivasi rendah. 

3. Pem bahasan 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu dengan desain control 

group pre-test-post-test yang bertujuan untuk mengkaj i adakah pengaruh yang 

signifikan hasil belajar siswa yang ditinjau dari motivasi sis\\a dan menentukan hasil 

belajar manakah yang lebih baik antara yang diajar dengan menggunakan 

pembelajaran pembelajaran metode konvensional dengan Reciprocal yang biasanya 

dipakai oleh guru sehari hari pada pembelajaran matematika di SMP Trunojoyo 

Kencong. Responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kelas Vlll-C kontrol 

sebagai kelas yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran metode 
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konvensional, dan kelas VI 11-D sebagai kelas eksperimen yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran metode Reciprocal di SMP Trunojoyo Kencong. 

Dalam penelitian ini selama kegiatan belajar-mengajar berlangsung. Masing

masing kelas dilakukan empat kali pertemuan. Pada pertemuan yang pertama. 

masing-masing kelas diberikan pre-test yang bertujuan untuk mengetahui 

kemarnpuan awal s1swa sebelum diberikan pernbelajaran. Untuk pertemuan yang 

kedua sarnpai keempat digunakan untuk menyarnpaikan materi pembelajaran. Dan 

untuk pertemuan yang keempat (yang terakhir) digunakan untuk rnemberikan post 

test pada masing-rnasing kelas yang bertujuan untuk rnengetahui hasil belajar siswa 

setelah dilaksanakan pernbelajaran. Setiap pertemuan diberi \\aktu 2 x 40 rnenit. 

I. Analisis pernbelajaran metode Reciprocal terhadap hasil belajar 

Pernbelajaran metode Reciprocal digunakan untuk rnendorong s1swa 

mengernbangkan skill yang dimiliki oleh s1swa dan pembelajaran efektit~ seperti 

rnerangkurn, bertanya, rnengklarifikasi, rnemprediksi, dan rnerespon apa yang 

rnernbaca. Siswa rnenggunakan 4 strategi pernaharnan yaitu rnernbuat pertanyaan 

(quest ion generating). rnengklari fikasi is ti lah-i sti lah yang su I it di pa ham i (clarifying). 

mernprediksi rnateri lanjutan (predicting), dan rnerangkurn (summari::ing), baik 

secara berpasangan rnaupun dalam kelornpok kccil (Huda. 2013: 216) 

Hasil analisis rnenunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara hasil 

belajar sebelurn rnendapatkan pembelajaran rnetode Reciprocal terhadap hasil belajar 

setelah rnendapatkan pembelajaran rnetode Reciprocal. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan has ii penelitian yang dilakukan oleh Kawedar (2011) yang menyatakan 
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bahwa dengan penerapan pembelajaran metode Reciprocal hasil belajar matematika 

siswa kelas VII-C SMP Negeri 2 Kepanjen Meningkat. Penelitian lain yang dilakukan 

oleh Maurits (2007) dan Supartini (2005) juga menyatakan balrna efektifitas 

pernbelajaran rnetode Reciprocal bagi peningkatan hasil belajar siswa terbukti 

marnpu meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hal ini dikarenakan sebagian besar s1swa telah berpartisipasi secara aktif 

dalam pembelajaran yang diberikan, mampu menyampaikan pendapat serta bertanya 

pada point-point pelajaran yang belum dan kurang dimengerti walaupun beberapa 

s1swa masih belum terbiasa dalam mengikuti pembelajaran menggunakan 

pembelajaran metode Reciprocal. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan 

oleh Suyitno (200 I) bahwa model pembelajaran metode Reciprocal menuntut peserta 

didik untuk selalu aktif dalam kegiatan pembelajaran, model pembelajaran metode 

Reciprocal juga dapat mempertinggi kemampuan peserta didik dalam memecahkan 

masalah serta dapat rnengembangkan kemampuan bernalar. 

2. Analisis pada Kelas Kontrol (Model Pembelajaran metodc Konvcnsional) 

pembelajaran metode konvensional (ceramah) merupakan alat komunikasi 

anatara guru dengan siswa dalam proses belajar mengajar. dimana guru mengajar 

secara klasikal yang didalamnya guru lebih mendominasi kelas dengan metode 

ceramah, dan siswa hanya menerima pelajaran saja sesuai apa yang disampaikan oleh 

guru, begitupun aktivitas siswa untuk menyampaikan pendapat sangat kurang 
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sehingga s1swa menjadi pasif dalam belajar dan belajar s1swa kurang bermakna 

karena lebih banyak hafalan (Djamarah, 2002). 

a. Analisis pembelajaran metode konvensional terhadap hasil belajar sisvva yang 

memiliki motivasi tinggi 

Hasil analisis menunjukkan bahwa bahvva tidak ada pengaruh yang signifikan 

pembelajaran metode konvensional terhadap hasil belajar siswa yang memiliki 

motivasi tinggi. Hasil pene!itian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh 

menurut Roestiyah N.K. ( 1991) bahwa pembelajaran yang biasa dilakukan oleh guru 

dengan metode ceramah, pembelajaran metode konvensional atau tradisional pada 

umumnya memiliki ciri khas yang tertentu, misalnya: Lebih mengutamakan hafalan 

daripada pengertian, mengutamakan hasil dari pada proses dan pengajaran berpusat 

pada guru sehingga cenderung menimbulkan rasa bosan dan jenuh sehingga 

menurunkan motivasi belajar siswa. Teori lain yang dikemukakan oleh menurut The 

Liang Gie ( 1983:9) bahwa yang berpendapat bah\\ a tanpa motivasi tertentu. semangat 

belajar seseorang akan mudah padam karena tidak merasa memiliki suatu 

kepentingan yang harus dipe1:juangkan dengan jalan belajar tersebut. 

Hal 1111 dapat terjadi dikarenakan sebagian responden terlihat bosan. 

mengantuk saat diajarkan materi oleh peneliti dan beberapa responden cenderung 

bicara sendiri bersama teman-temannya. Hal ini sejalan dengan teori yang 

dikemukakan Santrock (2007) yang menyatakan ball\va guru yang memberikan 

materi baru dengan kurang terstruktur dan tidak melibatkan sisvva dalam proses 

pembelajaran, seperti tidak memberikan pertanyaan ataupun umpan balik kepada 
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siswa sehingga siswa merasa bosan dan mengantuk ketika mengikuti pembelajaran. 

Walaupun karakteristik siswa kelas akselerasi terbilang sudah sangat baik namun 

pembelajaran yang diberikan mempengaruhi minat dan hasil belajar sis\va. 

b. Analisis pembelajaran metode konvensional terhadap hasil belajar s1swa yang 

memiliki motivasi rendah 

Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan 

pembelajaran metode konvensional terhadap hasil belajar siswa yang memiliki 

motivasi rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh 

menurut Roestiyah N.K. ( 1991) bahwa pembelajaran yang biasa dilakukan oleh guru 

dengan metode ceramah, pembelajaran metode konvensional atau tradisional pada 

umumnya memiliki ciri khas yang tertentu, misalnya: Lebih mengutamakan hafalan 

daripada pengertian, mengutamakan hasil dari pada proses clan pengajaran berpusat 

pada guru sehingga cenderung menimbulkan rasa bosan clan jenuh sehingga 

menurunkan motivasi belajar sis\va. 

Hal ini te1jadi dikarenakan pada kelas kontrol kondisi kelas yang gaduh saat 

pembelajaran, rata-rata siswa pada kelas kontrol cenderung lebih pasif clan kurang 

adanya respon ketika dalam proses belajar. Dalam pelaksanaan pembelajaran siswa 

juga telah diberi waktu untuk aktif dalam bertanya, akan tetapi hasilnya siswa tidak 

ada yang be11anya dan pembelajaran terkesan ·'sunyi". Hal ini sejalan dengan teori 

yan dikemukakan oleh Gintings (2008) bahwa model pembelajaran metode 
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konvensional (ceramah) kurang inspiratif akan mcnurunkan antusias belajar, dan 

hanya cocok untuk siswa dengan kemampuan kognitif yang baik. 

3. Analisis pada Kelas Eksperimen (Model Pembelajaran metode Reciprocal) 

"Model pembelajaran metode Reciprocal mengandung empat strategi, yaitu 

membuat pertanyaan (question generating), mengklarifikasi istilah-istilah yang sulit 

dipahami (clar(fj;ing), memprediksi materi lanjutan (predicting), dan merangkum 

(swnmari::ing)". Keempat strategi ini akan membantu sisv\a untuk lebih aktif dalam 

pembelajaran. Karna dalam strategi ini siswa tidak menghafal materi yang diberikan 

tetapi memaknai materi tersebut artinya siswa secara mandiri membangun 

pengetahuannya sendiri melalui proses pengalamannya. Dengan demikian hubungan 

antara model pembelajaran metode Reciprocal dapat meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar (Trianto, 2007: 96). 

a. Analisis pembelajaran metode Reciprocal terhadap hasil belajar stS\\a yang 

memiliki motivasi tinggi 

Hasil analisis menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

pembelajaran metode Reciprocal terhadap hasil belajar siswa yang memiliki motivasi 

tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Trianto 

(2007) yang menyatakan bahwa hasil belajar akan berubah lebih baik jika motivasi 

dalam pembelajaran juga meningkat. Hubungan antara model pembelajaran metode 

Reciprocal dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar karena menerapkan 4 

strategi sehingga membantu siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. 
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Has ii belajar yang lebih baik diperkuat oleh jurnal Kawedar (2011) yang 

be1judul .. Penerapan Pembelajaran Pembelajaran metode Reciprocal untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Sisvva pada Pokok Bahasan Segitiga Siswa Kelas VII C 

SMP Negeri 2 Kepanjen''. Hasil penelitian menunjukkan sebelum dilakukan 

penelitian ketuntasan yang diperoleh sebesar 44,5% dari 32 siswa setelah dilakukan 

penerapan pembelajaran metode Reciprocal pada siklus I ketuntasan 87,5% dan 

Siklus II ketuntasan 85, 71 %. menggunakan pembelajaran pembelajaran metode 

Reciprocal pada pokok bahasan segitiga siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Kepanjen. 

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil belajar siswa 

yang diajar menggunakan pembelajaran metode Reciprocal lebih baik dari pada hasil 

belajar siswa yang diajar menggunakan pembelajaran metode konvensional. 

Hal ini te1jadi dikarenakan pada kelas eksperimen siswa yang memiliki 

motivasi belajar tinggi cenderung aktiL memperhatikan ketika peneliti 

menyampaikan beberapa materi, mcngikuti pelajaran dengan baik, bertanya serta 

menanggapi beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti, mereka aktif 

menjavvab pertanyaan dari peneliti, dan maju ke depan kelas untuk menge1jakan soal 

di papan tulis. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sardiman (2003: 

83) dan Uno (2008: 23) tentang ciri-ciri siswa yang termotivasi yang menycbutkan 

bahwa siswa yang memiliki motivasi tinggi dalapat dilihat dari siswa tekun 

menghadapi tugas, siswa ulet menghadapi kesulitan belajar, siswa senang terhadap 

mata pelajaran, siswa memperhatikan saat guru menerangkan materi, siswa rajin 

mengikuti pelajaran, siswa tidak cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, siswa 
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memiliki keinginan berhasil yang tinggi, s1swa berani mempertahankan pendapat 

selagi benar dan yakin, siswa tidak mudah menyerah menge1jakan soal-soal latihan 

yang dianggap sulit serta siswa percaya diri bertanya tentang materi yang belum 

dikuasai. Menurut Uno (2008) adanya motivasi yang baik dalam belajar akan 

menunjukkan hasil belajar (prestasi) yang baik. 

Terlepas dari hal-hal diatas, terdapat juga beberapa kendala-kendala yang 

dihadapi oleh peneliti selama proses pembelajaran berlangsung. diantaranya kendala 

pada waktu. Waktu yang tersedia dari sekolah 2 x 40 menit (80 menit), sehingga 

peneliti dengan menggunakan berbagai cara agar dapat menyesuaikan vvaktu tersebut 

dengan pembelajaran yang dipergunakan. Meskipun terdapat beberapa kendala 

selama proses pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran metode Reciprocal. 

namun masih dapat diatasi oleh peneliti dan menghasilkan hal-hal yang positif 

diantaranya. pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil belajar sisvva. sisvva menjadi 

lebih aktif secara fisik, aktif dalam berkomunikasi dalam kelompok, siswa menjadi 

lebih tahu inti dari pembelajaran yang mereka lakukan dengan adanya kesimpulan, 

siswa menjadi lebih mampu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan 

dengan materi, dan siswa lebih kreatif. 

b. Analisis pembelajaran metode Reciprocal terhadap hasil belajar s1sv\a yang 

memiliki motivasi rendah 

Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan 

pembelajaran metode Reciprocal terhadap hasil belajar siswa yang memiliki motivasi 
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rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh yang 

menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan pcmbelajaran metode 

Reciprocal terhadap basil belajar siswa yang merniliki motivasi rendah. 

Hal ini terjadi dikarenakan pada kelas eksperimen kondisi kelas masih kurang 

tenang karena terdapat beberapa siswa yang gaduh, terutama pada saat siswa 

diberikan kesempatan mendiskusikan lembar kegiatan dan menggunakan suatu media 

atau alat peraga yang diberikan peneliti. Hal ini terlihat dari keaktifan siswa untuk 

bertanya pada peneliti dari apa yang tidak dimengerti. Pada saat siswa diberi 

kesempatan untuk menyampaikan apa yang telah dipelajari di akhir jam pelajaran, 

beberapa siswa masih tampak kebingungan untuk menyampaikan pendapatnya. Hal 

ini dikarenakan siswa belum terbiasa untuk menyimpulkan apa saja yang telah 

dipelajari selama pembelajaran berlangsung. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Widyanastiti (tanpa tahun) dalam pcnclitiannya yang menyebutkan 

bahwa lingkungan belajar yang kondusif juga mempengaruhi tingkat motivasi 

serorang siswa. siswa yang memiliki rnotivasi belajar rendah juga cenderung sulit 

untuk bekerja sama, mereka harus mendapatkan arahan atau perintah secara khusus 

agar dapat menentukan cara belajar yang lebih efektif untuk rnencapai tujuan 

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Uno (2007) yang rnenycbutkan bahwa 

siswa yang tidak rnerniliki suatu motivassi dalam diriny:.i, maka ia tidak tahan belajar 

dan rnudah tergoda untuk melakukan ha! lain selain belajar. 
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1. Kesimpulan 

BABY 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Ada pengaruh yang signifikan antara hasil belajar sebelum mendapatkan 

pembelajaran metode Reciprocal terhadap hasil belajar setelah mendapatkan 

pembelajaran metode Reciprocal, hal ini dikarenakan sebagian besar siswa telah 

berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran yang diberikan, mampu 

menyampaikan pendapat serta bertanya pada point-point pelajaran yang belum dan 

kurang dimengerti \\alaupun beberapa sis\\a masih belum terbiasa dalam 

mengikuti pembelajaran menggunakan model Reciprocal. 

b. Ada pengaruh yang signifikan pembelajaran metode Reciprocal terhadap hasil 

belajar siswa yang memiliki motivasi tinggi, hal ini dikarenakan siswa yang 

memiliki motivasi belajar tinggi cenderung aktit~ memperhatikan ketika peneliti 

menyampaikan beberapa materi, mengikuti pelajaran dengan baik, bertanya serta 

menanggapi beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti. mereka aktif 

menjawab pertanyaan dari peneliti, dan maju ke depan kelas untuk mengerjakan 

soal di pa pan tu Ii s. 
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c. Tidak ada pengaruh yang signifikan pembelajaran metode Reciprocal terhadap 

hasil belajar siswa yang memiliki motivasi rendah, hal ini dikarena lingkungan 

belajar yang kurang kondusif sehingga mempengaruhi tingkat motivasi siswa. 

2. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, dapat diberikan saran sebagai 

berikut : 

I. Dengan menggunakan pembelajaran metode Reciprocal terbukti bahwa hasil 

belajar siswa lebih baik. Dengan demikian, pembelajaran metode Reciprocal ini 

bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan bagi para guru 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada sisYva dengan motivasi tinggi. 

2. Pada siswa dengan motivasi rendah dapat menerapkan pembelajaran metode 

Reciprocal. namun guru diharapkan lebih meningkatkan lagi kiat-kiat 

mengajarnya serta mengkondisikan suasana belajar lebih menyenangkan serta 

memberikan kepercayaan pada siswa sehingga siswa lebih percaya diri serta aktif 

dalam proses belajar agar motivasi belajar siswa semakin baik dan agar hasil 

belajar siswajuga lebih meningkat. 
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Lampiran A. Informed Consent 

UNIVERSITAS TERBUKA 

h'.E;\IE:\ITERIA:\ RISET, TEh'.:\OLOGI, DA:\ PE:\DIDlh'..\:\ TI:\GGI 
UNIVERSITAS TERBUKA 

JI. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang Tangerang Selatan 15418 
Telp (021) 7490941 (hunting) 

Faxmile: 021-749014 7 (bagian Umum),021-7434290 (sekrtaris 
Rektor) Laman. wwwr.ut.ac.id 

LEMBAR PERSETUJUAN RESPOND EN 
INFORMED CONSENT 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nam a 

Alamat 

Menyatakan persetujuan saya untuk menjadi responden dalam penelitian dari: 

Nam a 

NIM 

Judul Skripsi 

Yaumal Jum'ati 

500100908 

Pengaruh Pelaksanaan Model Pembelajaran Reciprocal 

Teaching Terhadap Prestasi Belajar Matematika Di 

Tinjau Dari Motivasi Belajar Siswa Di Smp Trunojoyo 

Cakru Kencong Jember. 

Persetujuan ini saya berikan secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak 

manapun. Saya telah diberikan penjelasan mengenai penelitian dan saya telah 

diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dimengerti. 

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya akan menjawab semua pertanyaan dengan 

sej UJ ur-J UJ urn ya. 

Jember, .................... 2015 
Responden 

( .................................... ) 
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Lampiran B. Kuesioner 

-= .... KE\IE:'ITERIA'.\ RISET, TEK'.\OLOGI, DA'.\ PE'.\DIDll(A'.\ Tl:\GGI 
UNIVERSITAS TERBUKA 
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--1111111 .. 

~ 
JI. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang Tangerang Selatan 15418 

Telp (021) 7490941 (hunting) 

UNIVERSITAS TERBUKA 
Faxmile: 021-7490147 (bagian Umum),021-7434290 (sekrtaris 

Rektor) Laman. wwwr.ut.ac.id 

KUISIONER PENELITIAN 

PENGARUH PELAKSANAAN MODEL PEMBELA.JARAN RECIPROCAL 
TEACHING TERHADAP PRESTASI BELA.JAR MATEMA TIKA DI TIN.JAU 

DARI MOTIVASI BELA.JAR SISWA DI SMP TRUNO.JOYO CAKRU 

KENCONG JEMBER 

Nomor Responden 
Tanggal Penelitian 

I. Data Umum Responden 

I. Nama responden 
2. Alamat 

II. Motivasi Siswa: 

No. Pertanyaan 
I. Apakah kamu sangat senang belajar bangun ruang 

matematika? 
2. Apakah kamu berkeinginan untuk meraih basil belajar 

matematika yang terbaik? 
,., 

Apakah belajar matematika bangun ruang merupakan mata .) . 
pelajaran yang sulit? 

4. Apakah kamu mengalami kesulitan belajar matematika 
bangun ruang? 

5. Apakah kamu selalu menjawab pertanyaan dengan benar? 
6. Apakah kamu selalu siap dalam menerima pelajaran? 
7. Untuk mengejar ketertinggalan selama tidak masuk sekolah 

Ya Tidak 

i 
i 

I 
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karena sakit, apakah kamu selalu meminjam catatan kepada 
tern an? 

8. Apakah kamu selalu mengikuti mata pelajaran dengan j 

kondisi yang terpaksa? 
9. Apakah suasana belajar kamu selalu nyaman digunakan 

dalam proses pembelajaran? 
10. Apakah guru kamu selalu memotivasi sehingga memberi 

rasa percaya diri 
11. Apakah orang tua kamu selalu memberikan kesempatan 

I untuk mengaktualisasi diri dalam belajar 
12. Jika menemukan kesulitan dalam belajar bangun ruang, 

I 

apakah sangat rnempengaruhi belajar kamu? I I 
I I -

13. Apakah kamu merasajelas dengan metode pembelajaran I 

yang diajarkan oleh gurumu? I 
I 

14. Apakah guru karnu selalu memberikan tugas rumah'? 
15. Apakah guru kamu selalu rnemberikan motivasi belajar I 

I disela-sela proses pembelajaran 
16. Apakah kamu selalu mempergunakan kesempatan untuk I 

bertanya kepada guru i 
17. Apakah kamu selalu mengungkapkan pendapat dengan baik i 
18. Apakah kamu selalu mampu menerima sernua informasi j 

I 
j dari guru? I 

I 
I 

~ 19. Apakah kamu selalu berpikir jernih setiap menghadapi 

I permasalahan dalam rnengerjakan soal bangun ruang? 
120. Apakah kamu selalu mendapatkan ide setelah rnendapatkan i 

I 
I materi baru? I 

121. Apakah kamu selalu bisa memahami setiap materi yang I 
I 

telah dipelajari? 
I 

22. Apakah kamu selalu ingat tentang materi pelajaran yang 
telah diajarkan? 

23. Apakah kamu selalu cepat dalam rnenjawab pertanyaan? 
24. Apakah kamu selalu melakukannya dengan retlek apabila 

guru menyuruh mengerjakan tugas dipapan tulis? 
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Sekolah 
Kelas 
Mata Pelajaran 
Semester 

: SMP Trunojoyo Cakru 
: VIII (Delapan) 
: Matematika 
: II (dua) 

SILABUS PEMBELAJARAN 

Standar Kompetensi : 5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Materi Kegiatan lndikator Pencapaian 
Penilaian 

Dasar Pembelajaran Pembelajaran Kompetensi Teknik Bentuk Contoh lnstrumen 

5.1 Mengiden- Kubus, balok, Mendiskusikan unsur- Menyebutkan unsur- Tes tertulis Daftar v • / I~ tifikasi sifat- prisma tegak, unsur kubus, balok, unsur kubus, balok, pertanyaan 
sifat kubus, Ii mas prisma dan limas prisma, dan limas : 

Tl/ S ba-lok, denganmenggunakan rusuk, bidang sisi, I/ R 
prisma dan model diagonal bidang, 
limas serta diagonal ruang, p Q 
bagian- bidang diagonal. Pcrhatikan balok PQRS-TUYW. 
bagiannya. a. Sebutkan rusuk-rusuk tegaknya! 

b. Sebutkan diagonal ruangnya! 
Sebutkan bidang alas dan atasnya! 

5.2 Membuat Kubus, balok, Merancang j ari ng- • Membw-.t.jaring- Unjuk Tes uji Dengan menggunakan karton 
jaring-jaring prisma tegak, jaring jaring kerja petik kerja manila, buatlah model: 
ku-bus, Ii mas - kubt!S - kubus a. balok 
balok, - balok - balok b. kubus 
prisma dan - prisma tegak - prisma tegak c. Ii mas 
Ii mas - limas - Ii mas 

5.3 Menghi-tung Kubus, balok, Mencari rumus luas • Menentukan rumus Tes lisan Daftar 1.Sebutkan rumus luas permukaan 
luas prisma tegak, permukaan kubus, luas permukaan pertanyaan kubusjika rusuknya x cm. 
permukaan Ii mas balok, limas dan kubus, balok, limas 2. Sebutkan rumus luas permukaan 
dan volu-me prisma tegak dan prisma tegak prisma yang alasnya 
kubus, balok, jajargenjang dengan panjang 
pris-ma dan alas a cm dan tingginya b cm. 
Ii mas Tinggi prisma t cm. 

Alokasi 
Waktu 

2x40mnt 

4x40mnt 

4x40mnt 

Sumber 
Belajar 

Buku teks, 
lingkungan, 
ban gun 
ruang sisi 
datar (padat 
dan 
kerangka) 

r 
PJ 
3 

-0 
..... 
PJ 
:::; 

n 

-..} 
Vl 
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Kompetensi Materi Kegiatan Indikator Pencapaian 
Dasar Pembelajaran Pembelajaran Kompetensi 

Menggunakan rumus • Menghitung luas 
untuk menghitung luas permukaan kubus, 
permukaan kubus, balok, prisma dan 
balok, prisma dan Ii mas 
Ii mas. 

Mencari rumus volume • Menentukan rumus 
kubus, balok, prisma, volume kubus, balok, 
Ii mas. prisma, limas 

Menggunakan rumus • Menghitung volume 
untuk menghitung kubus, balok, prisma, 
volume kubus, balok, Ii mas. 
prisma, limas. 

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline) 
Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 
Tekun (diligence ) 
Tanggungjawab ( responsihi!ity) 

Mengetahui, 

Kepala SMP Trunojoyo 

( Yaumal .Jum'ati, M.pd) 

Teknik 

Tes tcrtulis 

Tes lisan 

Tes tertulis 

Penilaian 
Alokasi Sumber 

Bentuk Contoh Instrumen Waktu Belajar 

Uraian Suatu prisma tegak sisi tiga 4x40mnt 
panjang rusuk alasnya 6 cm dan 
tingginya 8 cm. Hitunglah luas 
permukaan prisma. 

Daftar I. Sebutkan rumus volume: 2x40mnt 
Pertanyaan a) kubus dengan panjang rusuk x 

cm. 
b) balok dengan panjang pcm, 

lebar lcm, dan tinggi t cm. 

Tes pilihan Suatu limas tegak sisi-4 alasnya 6x40mnt 
ganda berupa persegi dengan panjang sisi 

9 em. Jika tinggi limas 8 cm mak;i 
volume limas : 

A. 206 cm 
B. 216 cm 
c. 261 cm 
D. 648 cm 

Jember, ............... 2015 

Guru Mapel Matematika. 

( Moh. David Sholeh ) 
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Lampiran D. RPP 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 1 

Mata Pelajaran 

Kelas I semester 

Sub Pokok Bahasan 

Waktu 

A. Standar Kompetensi : 

: Matematika 

: VIII I ganjil 

: Luas Permukaan dan Volume Kubus 

: 2 x 40 menit 

77 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok dan bagian-bagiannya, serta menentukan 

ukurannya 

B. Kompetensi Dasar : 

5.1 Menghitung luas pennukaan dan volume kubus dan balok 

C. Indikator : 

1) Menentukan luas permukaan kubus 

2) Menghitung volume kubus 

3) Menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan luas permukaan kubus 

4) Menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan volume kubus 

D. Tujuan Pembelajaran. 

1) Siswa dapat menentukan luas permukaan kubus 

2) Siswa dapat menghitung volume kubus 

3) Siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan luas permukaan kubus 

4) Siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan volume kubus 

E. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran: Reciprocal Teaching 
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F. Materi Pokok 

LUAS PERMUKAAN DAN VOLUME KUBUS 

Misalkan, kamu ingin membuat kotak makanan berbentuk kubus dari sehelai 

karton. Jika kotak makanan yang diinginkan memiliki panjang rusuk 8 cm. berapakah 

luas karton yang dibutuhkan untuk membuat kotak makanan tersebut? Masalah ini dapat 

diselesaikan dengan cara menghitung luas permukaan suatu kubus. 

Coba kamu perhatikan Gambar 3 .1 berikut ini 

' ' ' 

' lbl 

Dari Gambar 3.1 terliht suatu kubus besertajaring-jaringnya. Untuk mencari luas 
permukaan kubus, berarti sama saja dengan menghitung luas jaring-jaring kubus 

terse but. Oleh karena jaring-jaring kubus merupakan 6 buah persegi yang sama 

kongruen maka 

Luas permukaan kubus = luas jaring-jaring kubus 

= 6 x(sxs) 

= 6 s2 

Jadi luas permukaan kubus dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. 

Luas Permukaan Kubus = 6s2 

VOLUME KUBUS 

Misalkan, sebuah bak mandi yang berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 1,2 m. jika 

bak tersebut diisi penuh dengan air, berapakah volume air yang dapat ditampung? 

Untuk mencari solusi permasalahan ini, kamu hanya perlu menghitung volume bak 

mandi tersebut. Bagaimana mencari volume kubus? untuk menjawabnya, coba kamu 

perhatikan Gambar 3.2 
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IL') 

Gambar 3.2 menunjukkan bentuk-bentuk kubus dengan ukuran berbeda. Kubus 

pada Gambar 3.2 (a) merupakan kubus satuan. Untuk membuat kubus satuan pada 

Gambar 3 .2 (b ), diperlukan 2 x 2 x 2 = 8 kubus satuan, sedangkan untuk membuat 

kubus pada Gambar 3.2 (c), diperlukan 3 x 3 x 3 = 27 kubus satuan. Dengan demikian, 

volume atau isi suatu kubus dapat ditentukan dengan cara mengalikan panjang rusuk 

kubus tersebut sebanyak tiga kali. Sehingga 

Volume kubus = panjang rusuk x panjang rusuk x panjang rusuk 

= s3 Jadi volume kubus dapat dinyatakan dengan rumus: 

Volume Kubus = s3 i 
i 

_J 

G. Proses Belajar Mengajar 

A. Pendahuluan (±7 menit) 

Langkah- Aktivitas 
Langkah 

Reciprocal Guru Siswa 
Teaching 

,.. Guru memberi salam dan menyuruh r Siswa membalas salam dan 
ketua kelas untuk memimpin doa berdoa. 
sebelum pembelajaran dimulai. 

,.. Guru mengabsen siswa 
,.. Guru memotivasi siswa untuk 

menerima pelajaran dengan ' Siswa mempersiapkan diri 
menyampaikan manfaat materi untuk mendapatkan materi. 
yang akan disampaikan dalam 
kehidupan sehari-hari yaitu dalam 
kegiatan pengukuran gedung, aula, 
ruang kelas dan sebaginya 

-,, Guru menyampaikan tujuan >- Siswa mendengarkan 
pembelajaran . penjelasan dari Guru dan 

bertanya j ika kurang jelas. 

Wa 
ktu 
(me 
nit) 

2 

2 

,., 
_) 

42912.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



80 

B. Kegiatan Inti (± 68 menit) 

Langkah-Langkah 
Aktivitas 

Waktu 
Reciprocal (men it) 
Teaching 

Guru Siswa 

,.. Guru menjelaskan masing- ,.. Siswa memperhatikan 
masing peran dengan seksama dan 

,., Langkah I 
mencatat penjelasan guru. 

(Peragaan > Guru memperagakan empat ,.. Siswa belajar memperagakan. 10 
awal) 

peran dalam model Reciprocal mengikuti dan menerapkan 
Teaching empat peran 

(summeriser,queslioner, 
clarifier, dan prediclor) ,, Guru membagi siswa menjadi ,.. Siswa mendapat peran ,, Langkah 2 

kelompok-kelompok yang masing-masing sesuai dengan 

(pembagia 
terdiri dari 4 anggota/kelompok kemampuan setiap siswa. 5 
(sudah ditentukan di luar (sudah ditentukan di luar 

n peran) 
pembelajaran) pembelajaran) 

,.. Siswa membaca bacaan 
,.. Guru memberikan materi 

sesuai dengan petunjuk l 

,.. Langkah 3 bacaan dan LKK I kepada 
yang terdapat pada bacaan l 

(pembacaan dan setiap kelompok sebagai bahan 10 ,.. Siswa bersama 
pencatatan) diskusi dengan kelompoknya 

kelompoknya mencatat. 
menandai, mcnggarisbawahi 
dan sebaginya pada bagian 
yang dianggap penting 

,.. Langkah 4 ,.. Guru membimbing siswa ,.. Siswa dalam kelompok 
(pelaksanaan didalam diskusi sebagai berperan sesuai peran 
diskusi) fas ii itator masing-masing 

> Siswa yang berperan sebagai 
Question generating 
membantu kelompok untuk 
bertanya dan menjawab 
pertanyaan dengan 
menampung setiap 

40 pertanyaan yang dilontarkan 
dari anggota kelompok dan 
berusaha menjawabnya sesuai 
dengan petunjuk 2 

.,. Siswa yang berperan sebagai 
summarizing membuat 
ringkasan/rangkuman dari 
bacaan dengan kelompoknya 
sesuai dengan petunjuk 3 
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,. Siswa yang berperan sebagai 
predicling lllelllbantu 
kelompok lllenyelcsaian soal 
pada LKK I petunjuk 4 yang 
di diskusikan bersama 
kelolllpoknya 

, Siswa yang berperan sebagai 
c/arifj·ing. lllembantu 
kelompok mengklarifikasi 
materi yang belulll 
dimengerti sesuai dengan 
petunjuk 5 

, Guru meluruskan dan melllberi ,. Sisvva mendengarkan 
penjelasan tentang lllateri yang penjelasan dari guru tentang 
belum dimengerti dari lllateri yang belulll 
kelompok tersebut dimengerti 

,. Guru bersama siswa ,. Siswa bersama guru 
menyimpulkan materi yang menyimpulkan materi yang 
telah dipelajari telah dipelajari 

,. Langkah 5 
(pertukaran ,. Guru membimbing siswa dalam ,. Siswa be11ukar peran pada 
peran) pertukaran peran masing-lllasing 

3 (pertukaran peran untuk peran kelompok(pertukaran peran 
pada pertellluan selanjutnya) untuk peran pada pe11emuan 

selanjutnya) 

C. Penutup (± 5 menit) 

Langkah-Langkah Aktivitas 
Waktu 

Reciprocal 
Guru Siswa (men it) 

Teachinf!. 

, Guru memberikan PR I yang ,. Sirna menerima PR I dari ~ 
.) 

diker:jakan secara individu. guru 

, Guru bersama siswa ,. Siswa bersallla guru 
mengakhiri kegiatan mengakhiri kegiatan 
pembelajaran dan menutup pembelajaran dan menjawab 2 
pembelajaran dengan salam. salam guru. 

H. Sumber Belajar 
I) Buku Pelajaran Matematika kelas VIII 

2) Lembar Kerja Kelompok (LKK) I 

3) Buku BSE 
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I. Penilaian 

r T eknik Penilaian 

r Bentuk Instrumen 

,- Penilaian 

Mengetahui 

Moh.Dafid Sholeh 

: Tes tulis 

: Uraian 

: LKK 1 dan Soal PR 1 

Jember, .................... 2015 

Guru peneliti 

Yaumal jum'ati, S.pd 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 2 

Mata Pelajaran 

Kelas I semester 

Sub Pokok Bahasan 

Waktu 

A. Standar Kompetensi : 

: Matematika 

: VIII I genap 

: Luas Permukaan dan Volume Balok 

: 2 x 40 menit 

83 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok dan bagian-bagiannya, serta menentukan 

ukurannya 

B. Kompetensi Dasar : 

5.1 Menghitung luas pennukaan dan volume kubus dan balok 

C. lndikator : 

1) Menentukan luas permukaan balok 

2) Menghitung volume balok 

3) Menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan luas permukaan balok 

4) Menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan volume balok 

D. Tujuan Pembelajaran. 

I) Siswa dapat menentukan luas permukaan balok 

2) Siswa dapat menghitung volume balok 

3) Siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan luas permukaan balok 

4) Siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan volume balok 

E. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran: Reciprocal Teaching 
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F. Materi Pokok 

LUAS PERMUKAAN BALOK 

Pada pertemuan sebelumnya anda telah belajar tcntang luas permukaan dan volume kubus. 
Untuk materi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tt:ntang luas permukaan dan volume 

dari suatu bangun ruang sisi datar yang lain >akni bangun balok. 

Cara menghitung luas pennukaan balok sama dengan cara rnenghitung luas perrnukaan kubus, 
yaitu dengan menghitung semua luas jaring-jaringnya. Coba kamu perhatikan gambar berikut. 

F=(I, 
~ 

I> 

{ 

' ·' 

I 

t 

! 

I 
f 1 

'") - p 

-l 
/I 

() 

/! 

f 

r 

I 

I 

5 

Misalkan, rusuk-rusuk pada balok diberi 
narna p (panjang), I (lebar), dan t (tinggi) 
seperti pada gambar .Dengan dernikian, 
luas perrnukaan balok tersebut adalah 

(a) Glmtai 3 3 Ba!ok ::fan pring 
(b) 

Luas pennukaan balok = luas persegi panjang l + luas persegi panjang 2 + luas persegi 

panjang 3 + luas persegi panjang 4 + luas persegi panjang 5 + luas 
persegi paqjang 6 

= (p x /) + (p x t) +(! x 1) +(p x /) +(/ x t) +(p x /) +(p x t) 

= 2(p x /) + 2(1 x 1) + 2(p x 1) 

= 2 { (p x /) + (! x t) + (p x t)} 

=2(pl + It +pt) 

Jadi, luas pennukaan balok dapat dinyatakan dengan rurnus sebagai berikut. 

Luas Permukaan balok = 2(pl + It+ pt) 
~~~~~~~-~--~~~·~~~--.....) 

VOLUME BALOK 

Untuk menentukan volume sebuah balok perhatikan 

Gambar 3.4 menunjukkan sebuah balok satuan dengan 

ukuran panjang = 4 satuan panjang. lebar = 2 satuan 

panjang. dan tinggi = 2 satuan panjang. 

Volume balok = panjang kubus satuan ulebar kubus 

satuan x tinggi kubus satuan 
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= (4 x 2 x 2) satuan volume 

= 16 satuan volume 

Jadi, volume balok (V) dengan ukuran (p x l x l) dirumuskan 

sebagai berikut. 

V = panjang x lebar x tinggi 

=pxfxt 

Volume balok = panjang x lebar x tinggi 
I 

.J =px[xt 

G. Proses Belajar Mengajar 

A. Pendahuluan (±7 menit) 

Langkah-Langkah Aktivitas 
Reciprocal 
Teaching 

Guru Siswa 

-,.. Guru memberi salam dan 111enyur ',- Siswa me111balas salam dan 
ketua kelas untuk memimpin doa berdoa. 
sebelum pembelajaran dimulai. 

"Y Guru mengabsen siswa 

"Y Guru memotivasi siswa untuk 
menerima pelajaran dengan -,.. Siswa mempersiapkan diri 
menyampaikan manfaat materi untuk 111endaratkan 111ateri. 
yang akan disa111paikan dalam 
kehidupan sehari-hari yaitu 
dalam kegiatan pengukuran 
gedung, aula. ruang kelas dan 
sebaginya 

.,.. Menyampaikan tujuan )..- S iswa mendengarkan 
pembelajaran . penjelasan dari Guru dan 

bertanyajika kurang jelas. 

85 

Waktu 
(men it) 

2 

2 

.., 

.) 
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B. Kegiatan Inti(± 68 menit) 

Langkah-Langkah 
J\ktivitas 

Waktu 
Reciprocal (men it) 
Teaching 

Guru Siswa 

,. Guru menjelaskan masing- ' Siswa mernperhatikan JY 

masing peran dengan seksama dan 
.,. Langkah I 

rnencatat penjelasan guru. 

(Peragaan .,. Guru memperagakan ernpat .,. Siswa belajar memperagakan, 10 
awal) 

peran dalam model Reciprocal mengikuti dan menerapkan 
Teaching empat peran 

(s11 m meriser, questioner, 
clarifier, dan predictor) .,. Guru membagi siswa menjadi ,,. Siswa mendapat peran 

.,. Langkah 2 
kelompok-kelompok yang ma~ing-masing sesuai dengan 

(pembagia 
terdiri dari 4 anggota/kelompok kemampuan setiap siswa. 5 
(sudah ditentukan di luar (sudah clitentukan di luar n peran) 
pembelajaran) pembelajaran) 

.,. Siswa membaca bacaan 
.,. Guru memberikan materi sesuai dengan petunj uk I 

:;.... Langkah 3 bacaan dan LKK 2 kepada 
yang terclapat pada bacaan 2 

(pembacaan dan setiap kelompok sebagai bahan 10 ,. Siswa bersama pencatatan) diskusi dengan kelompoknya 
kelompoknya mencatat, 
menandai, menggarisbawahi 
dan sebaginya pacla bagian 
yang dianggap penting 

,. Langkah 4 i.,. Guru membimbing siswa ,. Siswa dalam kelompok 
(pe laksanaan didalam diskusi sebagai berperan sesuai peran i 
diskusi) fas ii itator masing-masing I 

' ,. Siswa yang berperan sebagai 
Question generating 
membantu kelompok untuk 
bertanya dan menjawab 
pertanyaan dengan 
menampung setiap 
pertanyaan yang dilontarkan 
dari anggota kelompok dan 40 
berusaha menjawabnya sesuai 
clengan petunjuk 2 

,. Siswa yang berperan sebagai 
s11mmuri::i11g membuat 
ringkasan/rangkuman clari 
bacaan dengan ke lompoknya 
sesuai dengan petunjuk 3 

.,. Siswa yang berperan sebagai 
predicting mem ban tu 
kelornpok menyelesaian soal 
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pada LKK I petunjuk 4 yang 
di diskusilrn11 bersama 
kelompok11ya 

, SiS\\a yang berperan sebagai 
clurif.i·ing, mcmbantu 
kclompok mengklarifikasi 
rnateri yang be I um 
dimengerti sesuai dengan 
petunjuk 5 

,, Guru meluruskan dan memberi ,. Siswa mendengarkan 
penjelasan tentang materi yang penjelasan dari guru tentang 
belum dimengerti dari materi yang belum 
kelompok tersebut dimengerti 

,. Guru bersama siswa ,. Siswa bersama guru 
menyimpulkan materi yang menyimpulkan materi yang 
telah dipelajari telah dipelajari 

, Langkah 5 
1. 

(pe11ukaran , Guru membimbing siswa dalam , Siswa be11ukar peran pada 
peran) pertukaran peran masing-masing 

3 (pertukaran peran untuk peran kelompok(pertukaran peran 
pada pertemuan selanjutnya) untuk peran pada pertemuan 

selanjutnya) 

C. Penutup (± 5 menit) 

Langkah-Langkah Aktivitas 
Waktu 

Reciprocal 
Guru Siswa (men it) 

Teaching 

,. Guru memberikan PR 2 yang , Siswa menerima PR 2 dari 3 
dikerjakan secara indiviclu. guru 

.., Guru bersama siswa ,. Siswa bersama guru 
mengakhiri kegiatan mengakhiri kegiatan 
pembelajaran dan menutup pembelajaran dan menjawab 2 
pembelajaran dengan salam. salam guru. 

H. Sumber Belajar 
1) Buku Pelajaran Matematika kelas VIII 

2) Lembar Kerja Kelompok (LKK) 2 

3) Buku BSE 
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I. Penilaian 

r Teknik Penilaian 

,.- Bentuk Instrumen 

,.- Penilaian 

Mengetahui 

Moh.Dafid Sholeh 

: Tes tu! is 

: Uraian 

: LKK 2 dan Soal PR 2 

Jember. .................... 2015 

Guru peneliti 

Yaumal jum"ati. S.Pd 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 3 

Mata Pelajaran 

Kelas I semester 

Sub Pokok Bahasa 

Waktu 

A. Standar Kompetensi : 

: Matematika 

: VIII I ganjil 

: Luas Permukaan dan Volume Kubus 

: 2 x 40 menit 

89 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok dan bagian-bagiannya, serta menentukan 

ukurannya 

B. Kompetensi Dasar : 

5.1 Menghitung luas permukaan dan volume kubus dan balok 

C. lndikator : 

1) Menentukan luas permukaan kubus 

2) Menghitung volume kubus 

3) Menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan luas permukaan kubus 

4) Menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan volume kubus 

D. Tujuan Pembelajaran. 

1) Siswa dapat menentukan luas permukaan kubus 

2) Siswa dapat menghitung volume kubus 

3) Siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan luas permukaan 

kubus 

4) Siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan volume kubus 

E. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran: Reciprocal Teaching 
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F. Materi Pokok 

LUAS PERMUKAAN DAN VOLUIVIE Kl'BlJS 

Misalkan, karnu ingin mcmbuat kouik makanan berbentuk kubus dari 

sehelai karton . .Jika kotak rnakanan yang diinginkan mcmiliki panjang rusuk 8 cm. 

berapakah luas karton yang dibutuhkan untuk mcmbuat kotak makanan tersebut? 

Masalah ini dapat diselesaikan dengan cara menghitung luas permukaan suatu 

kubus. 

Coba kamu perhatikan Gambar 3.1 berikut ini 

' \ 

I 1h1 

Dari Gambar 3.1 terliht suatu kubus besertajaring-jaringnya. Untuk 

mencari luas permukaan kubus, berarti sama saja dengan menghitung luas jaring

jaring kubus terse but. Oleh karena jaring-jaring kubus merupakan 6 buah persegi 

yang sama kongruen maka 

Luas permukaan kubus = luas jaring-jaring kubus 

= 6 x(s xs) 

= 6 s2 

Jadi luas permukaan kubus dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. 

Luas Permukaan Kubus = 6s2 

VOLUME KUBUS 

Misalkan, sebuah bak mandi yang berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 1,2 m. 

jika bak tersebut diisi penuh dengan air, berapakah volume air yang dapat 

ditampung? Untuk mencari solusi permasalahan ini, kamu hanya perlu 

menghitung volume bak mandi tersebut. Bagaimana mencari volume kubus? 

untuk rnenjawabnya, coba karnu perhatikan Gambar 3.2 
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I.I) 

Gambar 3.2 menunjukkan bentuk-bentuk kubus dengan ukuran berbeda. 

Kubus pada Gambar 3.2 (a) merupakan kubus satuan. Untuk membuat kubus 

satuan pada Gambar 3.2 (b). diperlukan 2 x 2 x 2 = 8 kubus satuan. sedangkan 

untuk membuat kubus pada Gambar 3.2 (c), diperlukan 3 x 3 x 3 = 27 kubus 

satuan. Dengan demikian, volume atau isi suatu kubus dapat ditentukan dengan 

cara mengalikan panjang rusuk kubus tersebut sebanyak tiga kali. Sehingga 

Volume kubus = panjang rusuk x panjang rusuk x panjang rusuk 

= s3 Jadi volume kubus dapat dinyatakan dengan rumus: 

'-'-~~v_o_1_u_n1_e~K_u_b_u_s_=~s-
3

~~j 

G. Proses Belajar Mengajar 

A. Pendahuluan (±7 menit) 

Langkah-Langkah Aktivitas 
Waktu 

Reciprocal 
Guru Siswa (men it) 

Teaching 
';;> Guru memberi salam dan menyur ';;> Siswa membalas salam dan 

ketua kelas untuk memimpin doa berdoa. 
2 sebelum pembelajaran dimulai. 

-,. Guru mengabscn sis\\ a 

-,. Guru memotivasi siswa untuk 
mencrima pelajaran dcngan ,. Siswa mempersiapkan diri 
menyampaikan manfaat materi untuk mendapatkan materi. 
yang akan disampaikan dalam 
kehidupan sehari-hari yaitu 2 
dalam kegiatan pcngukuran 
gedung, aula, ruang kelas dan 
scbaginya 

;. G"m "''."Y"npa;keo wj"a~ F'" "'"'""'g"'"" .., 
pembelaJaran . penjelasan dari Guru dan .) 

bertanya j ika kurang jelas. 

I 
' 
! 

I 
I 
I 
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B. Kegiatan Inti (± 68 menit) 

Langkah-Langkah Waktu I 
Rec iprorn / Aktivitas 

(menit) I 
Teaching 

Guru Sirna 

;.... Guru menjelasbn masing- r Siswa rnemperhatikan 
masing peran dcngan seksama dan 

mcncatat pcnjelasan guru. I 
r Langkah I 

(Peragaan y Guru rnemperagakan empat Ir Siswa belajar rnernperagakan. 10 
awal) 

peran dalam model Rc<.:iproca/ mengikuti dan menerapkan 
Trnching empat peran 

1.111 m mff iser, c111esl ioner, 
clarifier, don predictor) 

;.... Guru mernbagi siswa menjadi r Siswa mendapat peran 

;.... Langkah 2 
kelompok-kelompok yang masing-masing sesuai dengan 

(pembagia 
terdiri dari 4 anggota/kelornpok kemampuan setiap siswa. 5 
(sudah ditentukan di luar (sudah ditentukan di luar 

n peran) 
pembelajaran) pembclajaran) 

r Siswa membaca bacaan , Guru rnemberikan materi 
sesuai dengan petunjuk I 

r Langkah 3 bacaan dan LKK 3 kepada 
yang terdapat pada bacaan 3 

(pembacaan dan setiap kelompok sebagai bahan 10 
r Siswa bersama 

pencatatan) diskusi dengan kelompoknya 
kelompoknva mencatat, 
rnenandai. menggarisbawahi 
dan sebaginya pada bagian 
yang dianggap penting 

;... Langkah 4 ;.... Siswa dalam kelompok 
(pelaksanaan ).- Guru membirnbing siswa berperan sesuai peran 
diskusi) didalam diskusi sebagai rnasing-rnasing 

fasilitator 
r Siswa yang berperan sebagai 

;.... Guru rnemotivasi siswa untuk Quest ion general ing 
dapat rnem bu at pertanyaan membantu kelompok untuk 

bertanya dan mcnjawab 
pertanyaan dengan 
menampung setiap 

I 
pertanyaan yang di lontarkan 
dari anggota keiompok dan 
berusaha menjawabnya sesuai 40 
dcngan petunjuk 2 

r Siswa yang berperan sebagai 
summari::.ing membuat 
ringkasan 'rangkuman dari 
bacaan dengan kelompoknya 
sesuai dengan petunjuk 3 

Ir Siswa yang berperan sebagai 
predicting membantu 
kelompok menyelesaian soal 
pada LKK I petunjuk 4 yang 
di diskusikan bersama 
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kelompoknya 

)" Guru memotivasi siswa unluk )" Siswa yang berperan sebagai 
aktif dalam mengklarifikasi clarifying, mcmbantu 

kelompok mengklari fikasi 
nrnte1·i yang bclum 
dimengerti sesuai dengan 
pdunjuk 5 

, Guru meluruskan dan memberi 1r Siswa mendengarkan 
penjelasan tentang materi yang penjelasan dari guru tentang 
belum dimengerti d:iri materi yang bclum 
kelompok tersebut dimengerti 

)" Guru bersama siswa )" Siswa bersama guru 
menyimpulkan materi yang menyimpulkan materi yang 
telah dipelajari telah dipelajari 

.,, Langkah 5 
(pertukaran y Guru membimbing siswa dalam .,, Siswa bertukar peran pada 
peran) pertukaran peran 

. . 
mas mg-mas mg 

(pertukaran peran untuk peran kelompok(per1ukaran peran 3 

pada pertemuan selanjutnya) untuk peran pada pertemuan 
selanjutnya) 

C. Penutup (± 5 menit) 

Langkah-Langkah Aktivitas 
Waktu 

Reciprocal 
Guru Siswa (men it) 

Teach in:;;; 

, Guru memberikan PR 3 yang )" Siswa menerima PR 3 dari 3 
dikerjakan secara individu. guru I 

i 

)" Guru bersama siswa )" Siswa bersama guru 
I mengakhiri kegiatan mengakh iri kegiatan 
I pembelajaran dan menutup pembelajaran dan menjav.ab 2 

I 

pembelajaran dengan salam. salam guru. 

H. Sumber Belajar 
1) Buku Pelajaran Matematika kelas VIII 

2) Lembar Kerja Kelompok (LKK) 3 

3) Buku BSE 
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I. Penilaian 

);- Teknik Penilaian 

);- Bentuk Instrurnen 

>- Penilaian 

Mengetahui 

Moh.Dafid Sholeh 

: Tes tulis 

: Urnian 

: LKK 3 dan Soal PR 3 

94 

Jernber. .................... 2015 

Guru peneliti 

Yaumal Jum'ati. S.Pd 

42912.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 4 

: J'vlatcmatika 

: VIII I ganjil 
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Mata Pelajaran 

Kelas I semester 

Sub Pokok Bahasan 

Waktu 

: Luas Permukaan dan Volume Balok 

: 2 x 40 menit 

A. Standar Kompetensi : 

5. Memahami sifat-sifat kubus. balok dan bagian-bagiannya, serta menentukan 

ukurannya 

B. Kompetensi Dasar : 

5. I Menghitung luas permukaan dan volume kubus dan balok 

C. lndikator : 

1) Menentukan luas permukaan balok 

2) Menghitung volume balok 

3) Menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan luas permukaan balok 

4) Menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan volume balok 

D. Tujuan Pembelajaran. 

1) Siswa dapat menentukan luas permukaan balok 

2) Siswa dapat menghitung volume balok 

3) Siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan luas permukaan 

balok 

4) Siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan volume balok 

E. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran: Reciprocal Teaching 
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F. Materi Pokok 

LUASPERMUKAANBALOK 

96 

Pada pertemuan sebelumnya anda tdah b-:lajar k11t:111g luas pcrmukaan dan volume 

kubus. Untuk matcri pada pertemu:rn kali ini kit:1 ak:111 mcrnbahas tcntang luas permukaan 

dan volume dari suatu bangun ruang ~isi datar yang lai:1 y:1k11i bangun balok. 

Cara menghitung luas permukaan balok sama dcngan cara rnenghitung luas permukaan 
kubus, yaitu dengan rnenghitung sernua luas jaring-jaringnya. Coba karnu perhatikan 

rt===(!! 
~ 

!' 

I 

' ·' 

I l 

I .. -

4 

r (> 

I 
I' 

I 
fl 

I' 

! 
I' 

I 

" 

gambar berikut. 

Misalkan, rusuk-rusuk pada balok 

diberi nama p (panjang), I (lebar), 
dan t (tinggi) seperti pada gambar 

.Dengan demikian, luas pennukaan 
balok tersebut adalah 

(a) Gambar 3.3 Bal..:>k dlllJ'!.fmg 
(b) 

Luas pennukaan balok = luas persegi panjang I + luas persegi panjang 2 + luas persegi 

panjang 3 + luas persegi panjang 4 + luas persegi panjang 5 + 
luas persegi panjang 6 

= (p x /) + (p x I) +(! x t) +(p x /) +(/ x l) +(p x /) +(p x l) 

= 2(p x !) + 2(1 x t) + 2(p x 1) 

= 2 { (p x !) + (! x l) + (p x l)} 

=2(pl + It +pt) 

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

Luas Permukaan balok = 2(pl +It+ pt) 

VOLUME BALOK 

Untuk menentukan volume sebuah balok 

perhatikan Gambar 3.4 menunjukkan sebuah balok 

satuan dengan ukuran panjang = 4 satuan panjang, 

lebar = 2 satuan panjang, d:.in tinggi = 2 satuan 

panJang. 
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Volume balok = panjang kubus satuan ulcbar kubus 
satuan x tinggi kubus saluan 

= (4 x 2 x 2) satuan \'Olumc 

= 16 satuan volume 
Jadi, volume balok (V) dengm1 ukuran (p x l x r) dirumuskan 
sebagai berikut. 
V = panjang x lebar x tinggi 

=px/xt 

Volume balok = panjang x lebar x tinggi 

=px/xt 

G. Proses Belajar Mengajar 

A. Pendahuluan (±7 menit) 

Langkah-Langkah Aktivitas 
Reciprocal 

Guru Siswa 
Teaching 

r Guru memberi salam dan menyur r Siswa membalas sala111 dan 
ketua kelas untuk memimpin doa berdoa. 
sebelum pembelajaran dimulai. 

r Guru mengabsen siswa 
j 

r Guru memotivasi siswa untuk 
menerima pelajaran dengan , Siswa mempersiapkan diri 
menyampaikan manfaat materi untuk mendapatkan rnateri, 
yang akan disampaikan dalam 
kehidupan sehari-hari yaitu 
dalam kegiatan pengukuran 
gedung, aula, ruang kelas dan 
sebaginya 

Menyampaikan tujuan 
. 

Siswa mendengarkan , ,, 
pembelajaran . penjelasan dari Guru dan 

bertanya j ika kurang jelas, 

97 

Waktu I 
(men it) 

2 

2 

" .) 

j 
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B. Kegiatan Inti (± 68 menit) 

Langkah-Langkah 

I 
Waktu I 

Rl'L'iprocul Aktivitas (men it) I 
I 

Teaching I 

CJ LI rll SiS\\a 

> Guru menjclaskan masing- , Siswa memperhatikan 
masing pcran dengan scksama dan 

Langkah l 
mencatat penjelasan guru. , 

(Peragaan 
';- Guru memperagakan empat , Siswa belajar memperagakan, 10 

awal) 
peran dalam model Reciprocal mengikuti dan menerapkan 
Teaching empat peran 

(su 111 meriser, questioner, 
clarifier, elem predictor) 

';;- Guru membagi siswa menjadi > Siswa mendapat peran 

';;- Langkah 2 
kelompok-kelompok yang masing-masing sesuai dengan 

(pembagia 
terdiri dari 4 anggota/kelompok kemampuan setiap siswa. 5 
(sudah ditentukan di luar (sudah ditentukan di luar 

n peran) 
pembelajaran) pembelajaran) 

,. Siswa membaca bacaan ,. Guru memberikan materi 
sesuai dengan petunjuk l 

, Langkah 3 bacaan dall LKK 4 kepada 
yang terdapat pada bacaan 4 

(pembacaan dan setiap kelompok sebagai bahan 10 , Siswa bersama 
pencatatan) diskusi dengan kelompoknya 

kelompoknya mencatat. 
menanclai. menggarisbawahi 
dan sebaginya pacla bagian 
yang dianggap penting , Langkah 4 , Guru membimbing siswa , Siswa clalam kelompok 

(pelaksanaan didalam diskusi sebagai berperan sesuai peran 
cliskusi) fasilitator masing-masing 

';;- Guru memotivasi siswa untuk , Siswa yang berperan sebagai 
dapat membuat pertanyaan Quest ion general ing 

membantu kelompok untuk 
bertanya dan menjawab 
pertanyaan dengan 
menampung setiap 
pertanyaan yang dilontarkan 
dari anggota kelompok dan 
berusaha menjawabnya sesuai 40 
dengan petunjuk 2 

, Siswa yang berperan sebagai 
summari:::ing membuat 
ringkasan/rangkuman dari 
bacaan clengan kelompoknya 
sesuai dengan petunjuk 3 

, Siswa yang berperan sebagai 
predicting membantu 
kt:lompok menyelesaian soal 
pada LKK I petunjuk 4 yang 
di diskusikan bersama 
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I kelompoknya I ,. Guru memotivasi siswa untuk I i 

akti f cblam mcngkLiri lik~1'i 
I. 

Siswa yang berperan sebagai 
I I" c!urifi·ing. mcmbantu 

I 
kclornrok mengklarifikasi I 

I 
111atcci yang be I um I 

I dirncngerti sesuai dengan 
pdunjuk 5 

;... Guru meluruskan dan memberi ,. Siswa mendengarkan 
penjelasan tentang materi yang penjelasan dari guru tentang 
belum dimengerti dari materi yang belum 
kelompok tcrscbut dimcngerti 

,. Guru bersama siswa ;, Siswa bersama guru 
menyimpulkan materi yang menyimpu lkan materi yang 
telah dipelajari telah dipelajari 

,. Langkah 5 
(pe11ukaran "' Guru membimbing siswa dalam ,. Siswa bertukar peran pada 
peran) pertukaran peran masing-masing 

3 (pertukaran peran untuk peran kelompok(pertukaran peran 
pada pertemuan selanjutnya) untuk peran pada pertemuan 

selanjutnya) 

C. Penutup (± 5 menit) 

Langkah-Langkah Aktivitas 
Waktu 

Reciprocal 
Guru Siswa (men it) 

Teach in~ 

,. Guru memberikan PR 4 yang ,. Siswa menerima PR 4 dari 3 
dikerjakan secara individu. guru 

,. Guru bersama siswa ,. S iswa bersama guru 
mengakhiri kegiatan mengakh i ri kegiatan 
pem be laj a ran dan men utup pembclajaran dan rnenjawab 2 
pernbelajaran dengan salarn. salam guru. 

H. Sumber Belajar 
1) Buku Pelajaran Matematika kelas VIII 

2) Lembar Kerja Kelompok (LKK) 4 

3) Buku BSE 
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I. Penilaian 

r Teknik Penilaian 

r Bentuk lnstrumen 

r Penilaian 

Mengetahui 

Moh.Dafid Sholeh 

: Tes tulis 

: l 'rni~m 

: LKK 4 dan Soal PR 4 
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Jember. .................... 2015 

Guru peneliti 

Yaumal .Jum·ati. S.Pd 
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Lampiran E. Bacaan 

BACAAN 1 

LUAS PERMUKAAN KUBUS 

,--------------,, Misalkan, kamu ingin membuat kotak makanan 

/ ' berbentuk kubus dari sehelai karton. Jika kotak makanan 

Petu nju k I 
1 

• Bacalah bacaan ini 
I 

\ 
dengan cermat! 

yang diinginkan memiliki panjang rusuk 8 cm. berapakah 

luas karton yang dibutuhkan untuk membuat kotak makanan 

1 tersebut? Masalah ini dapat diselesaikan dengan cara 

menghitung luas permukaan suatu kubus. 

'---------------/ 
Coba kamu perhatikan Gambar berikut ini 

I ' .I 

I 1b1 

Dari Gambar diatas terlihat suatu kubus besertajaring-jaringnya. Untuk mencari 

luas permukaan kubus, berarti sama saja dengan menghitung luas jaring-jaring kubus 

tersebut. Oleh karena jaring-jaring kubus merupakan 6 buah persegi yang sama 

kongruen maka 

Luas permukaan kubus = luas jaring-jaring kubus 

= 6 x(sxs) 

= 6 s2 

Jadi luas permukaan kubus dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. 

Luas Permukaan Kubus = 6s2 J 

VOLUME KUBUS 
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Misalkan, sebuah bak mandi yang bcrbentuk kubus memiliki pai~jang rusuk 1,2 m. jika 

bak tersebut diisi penuh dengan air, berapakah volume air yang dapat ditampung? 

Untuk mencari solusi permasalahan ini, kmnu hanya perlu menghitung volume bak 

mandi tersebut. Bagaimana mencari volume kubus? untuk menjawabnya, coba kamu 

perhatikan Gambar 3.2 

}~/ 

i /J /' / / 
/' / / / 

/ 

/ 
/ 

" l 
II 

v 
I/ 

[/ 

Gambar 3.2 menunjukkan bentuk-bentuk kubus dengan ukuran berbeda. Kubus 

pada Gambar 3.2 (a) merupakan kubus satuan. Untuk membuat kubus satuan pada 

Gambar 3.2 (b). diperlukan 2 x 2 x 2 = 8 kubus satuan, sedangkan untuk membuat 

kubus pada Gambar 3.2 (c), diperlukan 3 x 3 x 3 = 27 kubus satuan. Dengan demikian. 

volume atau isi suatu kubus dapat ditentukan dcngan cara mengalikan panjang rusuk 

kubus tersebut sebanyak tiga kali. Sehingga 

Volume kubus = panjang rusuk x panjang rusuk x panjang rusuk 

= s3 Jadi volume kubus dapat dinyatakan dengan rumus: 

Volume Kubus = s3 

KEJAKAN SOAL BERIKUT DENGAN BENAR! 
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1. Perhatikan jaring-jaring dibawah ini! 

E F 

)J I... v h D 
5cm 

A B F E 

E F 

a. Hubungkan jaring-jaring sebuah bangun diatas. Bangun apakah yang 

terbentuk ............. . 

b. Jika diketahui panjang rusuk AD 5cm. Berapakah luas sisi 

ABCD ............................. . 

Luas sisi ABCD =sxs 

= ... cmx ... cm 
7 = ... cm-

Jadi Luas sisi ABCD adalah ... cm2 

c. Luas seluruh sisi bangun ABCD.EFGH = 6(s x s) 

= 6( ... cmx ... cm) 
1 

= 6( ... cm~) 

2 = ... cm 

Jadi luas seluruh sisi bangun ABCD.EFGH adalah ... cm2 

103 

2. Sukma ingin membuat kotak kado berbentuk kubus yang terbuat dari kardus. 

Luas kardus yang dimiliki sukma adalah 150 cm. Hitunglah berapakah panjang 

rusuk kotak kado sukma. 

Luas kardus = 6(s x s) 

= 6s.: 
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" = s~ 

=s 

=s 

Jadi panjang rusuk kotak kado sukma adalah ... cm 

3. Perhatikan gambar dibawah ini! 

104 

Tentukan berapakah jumlah seluruh kotak kubus kecil yang digunakan untuk 

membentuk satu kubus besar seperti gambar diatas? 

Panjang rusuk kubus besar = 3 kubus kecil 

Volume kubus besar = s x s x s 

x x 

Jadi jumlah seluruh kotak kubus kecil adalah ... kotak kubus kecil 

4. Sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan panjang 50 cm berisi penuh air. 

Dino memasukkan mainan berbentuk kubus dengan tinggi 15 cm. Berapa cm3air 

yang tersisa dalam bak mandi. 

5. Diketahui panjang rusuk bak mandi 50 cm 

Volume bak mandi =sxsxs 

= ... cm x ... cm x ... cm 

= ... cm3 

Volume mainan =sxsxs 
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= ... cm x ... cm x ... cm 

3 = ... Cl11 

Volume air bak mandi yang tersisa =volume bak mandi -volume mainan 

= ... cm3 
- ... cm3 

= ... cm3 

Jadi air yang tersisa dalam bak mandi adalah ... cm3 
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------------------------------------------------------------------~ 
, Petunjuk 2 

Tulislah pe11anyaanmu dalam kolom yang tcrsedia dibawah ini kemudian baca kembali bacaan 

' dengan cermat untuk menjawab pertanyaan yang kamu buat 

1. 

2. 
,., 
.). 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 ....... ························ ..................................................................... .. 
1 1 .................................................................................................... . 

12 .................................................................................................... . 

Jawaban: 

1. 

2. 
,., 
.). 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11 .................................................................................................... . 

12 .................................................................................................... . 

, Petw~iuk 3 

, Buatlah ringkasan/rangkuman dari apa yang telah dipelajari menggunakan bahasa kamu sendiri! 

! ••• •••••••••••••••••••••••••••••••·••••••• •••·•••••••••••••• ••••••••••••••• •••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 

I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Petunjuk 3 

Kerjakanlah lembar kerja kelompok (LKK) untuk memprediksi materi yang telah dipelajari dengan 
materi yang telah anda rniliki! 

Petunjuk 4 

Tulislah pertanyaan tentang materi yang belum difahami. Diskusikan dengan kelompokmu, apabila 
terjadi kesulitan dalam diskusi silahkan tanyakan kepada gurumu(peneliti) 

1. ···································· ....................................... ··············· .................. . 

2. ···································· ....................................... ·································· ,, 
.J. . ........................................................... ················································· 

4. ························ .................................................................................... . 
5. . ........................................................................................................... . 

6. 

7 .... ······························ ....................................... ········· .................. . 
8. 
9 .................................................................................................... . 

10 ..................................................................................................... . 

11 .................................................................................................... . 

12 .................................................................................................... . 

Kesimpulan 
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BACAAN 2 

LUAS PERMUKAAN BALOK 

,,,-------------- ... , Pada pertemuan sebelumnya anda telah belajar tentang luas 
1 A '\Y.-\.R,T\'G !! ~ permukaan dan volume kubus. Untuk materi pada pertemuan kali 

1 ini kita akan membahas tentang luas pennukaan dan volume dari 

Petunjuk I 
suatu bangun ruang sisi datar yang lain yakni bangun balok. 

• Bacalah bacaan ini Cara menghitung luas permukaan balok sama dengan cara 
I 

\ 
dengan cermat! / 

______________ ~" menghitung luas permukaan kubus, yaitu dengan menghitung 

' >------
') 

! 

r I 

I 

[ 

f 

' _) 

I 

(a) Gambai 33 Ba!ok d.an p.ring 

Luas permukaan balok 

l 
fl 

"' -
!' 

.+ 
jl 

h 

I' 

{b) 

I 

! 

! 

f 

5 

semua luas jaring-jaringnya. Coba 
kamu perhatikan gambar berikut. 

Misalkan, rusuk-rusuk pada balok 
diberi nama p (panjang), 1 (lebar), 

dan t (tinggi) seperti pada gambar 
.Dengan demikian, luas pennukaan 
balok tersebut adalah 

= luas persegi panjang I + luas persegi panjang 2 + luas persegi panjang 3 + luas persegi 
panjang 4 + luas persegi panjang 5 + luas persegi panjang 6 

= (p x /) + (p x t) +(! x t) +(p x /) +(! x 1) +(p x !) +(p x !) 

= 2(p x !) + 2(! x l) + 2(p x t) 

= 2 { (p x !) + (! x t) + (p x t)} 

=2(p! + It+ pt) 

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

Luas Permukaan balok = 2(pl + lt +pl) 

VOLUME BALOK 
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Untuk menentukan volume sebuah balok perhatikan Gambar 3.4 menunjukkan sebuah 

balok satuan dengan ukuran panjang = 4 satuan panjang, lebar = 2 

satuan panjang, dan tinggi = 2 satuan panjang. 

Volume balok = panjang kubus satuan ulcbar kubus 

satuan x tinggi kubus satuan 

= (4 x 2 x 2) satuan volume 

= 16 satuan volume 

Jadi. volume balok (V) dengan ukuran (p x I x 1) dirumuskan 

sebagai berikut. 

V = panjang x lebar x tinggi 

=pxfxt 

Volume balok = panjang x lebar x tinggi 

=px/xt 

KERJAKAN SOAL BERIKUT DENGAN BENAR! 

1 . Perhatikan balok PQRS. TUVW pada gambar di bawah ini ! 

a. Tentukan luas sisi PQUT pada gambar diatas! 

a. Luas sisi PQUT = p x I 
= ... cm x ... cm 

" = ... CtTI-

Jadi Luas sisi PQUT adalah ... cm2 

II 

R 

b. Tentukan luas permukaan balok PQRS. TUVW pada gambar diatas! 

Luas Permukaan balok = 2(p x /) + 2(p x 1) + 2( ... x ... ) 

,/' /!'"''" / 

.• · "'' .7:: ... " ./. . 

4-ff=/ 
GJ.mb:u 3 .-l 

= 2( ... cm x ... cm)+ 2( ... cm x ... cm)+ 2( ... cm x 

... cm) 

= 2( ... cm2
) + 2( ... cm2

) + 2( ... cm2
) 

= ... + ... + ... 

= .... cm2 

Jadi Luas Permukaan balok PQRS. TUVW adalah ... cm2 

2. Sebuah almari pakaian berbentuk balok memiliki ukuran panjang 15 cm dan lebar 4 cm. 

Jika luas permukaan almari tersebut adalah 500 cm2
, berapakah tinggi almari tersebut? 
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Luas Permukaan balok = 2(p x !) + 2(p x t) + 2(1 x t) 

= 2( ... x ... ) + 2( ... x ... ) + 2( ... x ... ) 

= 2( ... ) + 2( ... ) + 2( ... ) 

+ 

Jadi tinggi almari terse but adalah ... cm 

3. Diketahui suatu balok ABCD.EFGH dengan AB = (x+ 1 ), BC = 2 dan CG= 4. Jika 

volume balok tersebut 72 cm3
. tentukan nilai x tersebut! 

Penyelesaian : 
V =px/xt 

=( ... )x ... x 

= ... x( ... ) 

= ... x+ .. . 

= ... x 

= ... x 

=x 

=x 

Jadi nilai x adalah ... 

4. Diketahui tempat air berukuran panjang 60 cm, le bar 50 cm, dan tinggi 100 cm 

berisi air penuh. Air tersebut akan dikurangi dengan cara melubangi tempat tersebut 

hingga air yang keluar ditampung dalam tempat lain yang berukuran ( 40 x 30 x 20) 

cm. Tentukan volume air pada tempat pertama setelah dikurangi. 
Vl =pxfxt 

= ... cm x ... cm x ... cm 

= ... cm3 

V2 = p x l x t 

= ... cm x ... cm x ... cm 

= ... cm3 

Vl-V2 3 3 = ... cm - ... cm 
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= ... cm3
, jadi volume air pada tern pat pertama setelah dikurangi adalah 

... cm 3 
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Petunjuk 2 

Tulislah pertanyaanmu dalam kolom yang tersedia dibawah ini kemudian baca kembali bacaan 
1 dengan cermat untuk menjavvab pettanyaan yang kamu buat 

I 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 ..................................................................................................... . 
11 .................................................................................................... . 

12 .................................................................................................... . 

Jawaban: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
8. 

9. 

10. 

11 .................................................................................................... . 
12 .................................................................................................... . 

! _________________________________________________________________ _ 

Petunjuk 3 

' Buatlah ringkasan/rangkurnan dari apa yang telah dipelajari menggunakan bahasa karnu sendiri! 

J •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Petunjuk 4 

Ke1:jakanlah lembar kerja kelompok (LKK) u11tuk memprediksi materi yang telah dipelajari dengan 
materi yang telah anda miliki! 

Petw~juk 5 

Tulislah pertanyaan tentang materi yang belum difahami. Diskusikan dengan kelompokmu, apabila 
te1jadi kesulitan dalam diskusi silahkan tanyakan kepada gurumu(peneliti) 

I. . .......................................................................................................... .. 

2. . ....................................................................... ····································· 
3. . ........................................................................................................... . 

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

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

6. ······································································································· 

7. ···································································································· 
8 .................................................................................................... . 

9. ···································································································· 
10 ..................................................................................................... . 
11 .................................................................................................... . 
12 .................................................................................................... . 

Kesimpulan 

J. 
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BACAAN 3 

LUAS PERMUKAAN KUBUS 

,, ______________ , Misalkan, kamu ingin membuat kotak makanan 
I ' 

1 1 berbentuk kubus dari sehelai karton. Jika kotak 
I WAR"'iI>G !! I 1 makanan yang diinginkan rnemiliki panjang rusuk 8 

Petu nju k I 

• Bacalah bacaan ini 

\ 
dengan cermat! 

'---------------/ 

1 cm. berapakah luas karton yang dibutuhkan untuk 

rnembuat kotak rnakanan tersebut? Masalah ini dapat 
1 diselesaikan dengan cara menghitung luas permukaan 

suatu kubus. 

Coba karnu perhatikan Gambar 3.1 berikut ini 

Li I 

Dari Garn bar 3 .1 terliht suatu kubus beserta jaring-jaringnya. Untuk 

mencari luas permukaan kubus, berarti sama saja dengan menghitung luas jaring

jaring kubus terse but. Oleh karena jaring-jaring kubus merupakan 6 buah persegi 

yang sama kongruen maka 

Luas permukaan kubus = luas jaring-jaring kubus 

= 6 x(s xs) 

= 6 s2 

Jadi luas permukaan kubus dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. 

Luas Permukaan Kubus = 6s2 

VOLUME KUBUS 
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Misalkan, sebuah bak mandi yang berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 1,2 m. 

jika bak tersebut diisi penuh dengan air, berapakah volume air yang dapat 

ditampung? Untuk mencari solusi permasalahan ini. kamu hanya perlu 

menghitung volume bak mandi tersebut. Bagaimana mencari volume kubus? 

untuk menjawabnya, coba kamu perhatikan Gambar 3.2 

/ / 

Gambar 3.2 menunjukkan bentuk-bentuk kubus dengan ukuran berbeda. 

Kubus pada Gambar 3.2 (a) merupakan kubus satuan. Untuk membuat kubus 

satuan pada Gambar 3.2 (b ), diperlukan 2 x 2 x 2 = 8 kubus satuan. sedangkan 

untuk membuat kubus pada Gambar 3.2 (c), diperlukan 3 x 3 x 3 = 27 kubus 

satuan. Dengan demikian, volume atau isi suatu kubus dapat ditentukan dengan 

cara mengalikan panjang rusuk kubus tersebut sebanyak tiga kali. Sehingga 

Volume kubus = panjang rusuk x panjang rusuk x panjang rusuk 

=sxsxs 

= s3 Jadi volume kubus dapat dinyatakan dengan rumus: 

Volume Kubus = s3 I 
---~~~-~~--~~_) 
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~------------------------------------------------------------

Petu11juk 2 

Tulislah pertanyaanmu dalam kolom yang tersedia dibav.ah ini kemudian baca kembali 

bacaan dengan cermat untuk menjawab pcrtanyaan yang kamu buat 

I. 
2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

9. 

JO. 
J J. 

J2. 

Jawaban: 

J. 
2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

9. 

JO. 

J J. 

J2. 

-------------------------------------------------------------

' Petunjuk 3 
' Buatlah ringkasan/rangkuman dari apa yang telah dipelajari menggunakan bahasa kamu 

sendiri! 

I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••······•••••••••••••••••••• 

I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••····••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·····•••••••••••••••••••••••••••••• 

I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••····••••••••••••••••••····••••••······••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••····•·••••••••••••••······•··•········•·•·•······•·•·······••••••••••••••••••••••••••••••• 

I 
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Petunjuk 4 

Ke~jakanlah lembar ke1ja kelompok (LKK) untuk memprediksi materi yang telah 
dipelajari dengan materi yang telah anda rniliki! 

Petunjuk 5 

Tulislah pertanyaan tentang materi yang belum difahami. Diskusikan dengan 
kelompokmu, apabila te1jadi kesulitan dalam diskusi silahkan tanyakan kepada 
gurumu(penel iti) 

117 

I ....................................................................................................................................... .. 

2. ········································································································································ ,., 
.), ....................................................................................................................................... . 
4 ........................................................................................................................................ . 

5. ········································································································································ 

6. ········································································································································ 
7. .. ..................................................................................................................................... . 

8. 

9. ········································································································································ 
10 ....................................................................................................................................... .. 

11 ........................................................................................................................................ . 

12 ....................................................................................................................................... .. 

Kesimpulan : 

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

··································································································································· 
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BACAAN 4 

LUAS PERMUKAAN BALOK 

,, - - - - - - - - - - - - - - ', Pada pe11emuan sebelumnya anda telah belajar tentang luas 
\ 

\Y . .\R"\T:\G !! : pennukaan dan volume kubus. Untuk materi pada 
pertemuan kali ini kita akan membahas tentang luas 

Petunjuk I 

• Bacalah bacaan ini 

1 permukaan dan volume dari suatu bangun ruang sisi datar 
yang lain yakni bangun balok. 

dengan cermat! 1 , _______________ , Cara menghitung luas pennukaan balok sama dengan cara 
menghitung luas permukaan kubus, yaitu dengan menghitung semua luas jaring-

I 1 

! ') -
I 

t I ' .+ _) 

~,J..------

fl ! 
() 

(a) 
c;~unt,ar 3 3 Balck din janng 

(b) 

Luas permukaan balok 

f 
I' 

! 

I' I 

5 
I' 

! 

!' 

I 

jaringnya. Coba kamu 

perhatikan gambar berikut. 

Misalkan, rusuk-rusuk pada 
balok diberi nama p (panjang), 
I (lebar), dan t (tinggi) seperti 
pada gambar .Dengan 
demikian, luas perrnukaan 
balok tersebut adalah 

= luas persegi panjang I + luas persegi panjang 2 + luas persegi panjang 3 + luas persegi 
panjang 4 + luas persegi panjang 5 + luas persegi panjang 6 

= (p x /) + (p x t) +(/ x t) +(p x /) +(/ x l) +(p x /) +(p x t) 

= 2(p x /) + 2(1 x t) + 2(p x t) 

= 2 { (p x I) + (I x t) + (p x t)} 

=2(pl + It+ pt) 

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

Luas Pennukaan balok = 2(pl + It +pl) 

----------·----~·-~# 

VOLUME BALOK 
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Untuk menentukan volume sebuah balok perhatikan Gambar 3.4 menunjukkan 

sebuah balok satuan dengan ukuran panjang = 4 satuan panjang, Jebar = 2 satuan 

panjang, dan tinggi = 2 satuan panjang. 

Volume balok = panjang kubus satuan ulebar kubus 

satuan x tinggi kubus satuan 

= ( 4 x 2 x 2) satuan volume 

= 16 satuan volume 

Jadi, volume balok (V) dengan ukuran (p · x l x t) dirumuskan 

sebagai berikut. 

V = panjang x lebar x tinggi 

=px/xt 

Volume balok = panjang x lebar x tinggi I 

=px/xt I 

----------,~-~-~"·--~· ____ ...) 
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~-------------------------------------------------------------! 

Petunjuk 2 1 

Tulislah pertanyaanmu dalam kolo111 yang tersedia dibavvah ini kemudian baca kembali 

bacaan dcngan cer111at untuk 111e11j~rn ab pcrtanyaan yang kamu buat 

I. 

2. 
,., 
.), 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 
10. 

11. 
12. 

Jawaban: 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
8. 
9. 
10. 

l 1. 
12. 

_____________________________________________________________ ! 

' Petunjuk 3 
, Buatlah ringkasan/rangkuman dari apa yang tel ah dipelajari menggunakan bahasa kamu 

sendiri! 

I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-, 
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Ke1jakanlah lembar ke1:ja kelompok (LKK) untuk memprediksi materi yang telah 
dipelajari dengan materi yang telah anda miliki! 

Petunjuk 5 

Tulislah pertanyaan tentang materi yang belum difahami. Diskusikan dengan 
kelompokmu, apabi la terjadi kesu I itan dalam diskusi si lahkan tanyakan kepada 
gurumu(penel iti) 
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1 ....................................................................................................................................... .. 

2. ········································································································································ 
3. . ...................................................................................................................................... . 

4. ········································································································································ 

5. ········································································································································ 
6. 

7. .. .................................................................................................................................... .. 

8. . ...................................................................................................................................... . 

9. ········································································································································ 
10 ........................................................................................................................................ . 
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I 
No. I 

I 

Pendidikan 

Mata Pelajaran 

SK 

KOMPETENSJ 
DA SAR 

5.1 Menghitung 
luas 
permukaan 
dan volume 
kubus dan 
balok 

: SMP Trunojoyo Cakru 

: Matematika 

KISl-KISI PENULISAN SOAL PRETEST DAN POSTEST 

T AHUN PELAJARAN 2015/2016 

Alokasi Waktu 

Jumlah Soal 

: 4 x 40 menit 

: Memahami sifat-sifat kubus. balok dan bagian-bagiannya. 
serta menentukan ukurannya 

Penyusun : Yaumal Jum'atL S.Pd 

BEN TU 
MA TERI INDIKATOR SOAL K SOAL DAN JAW ABAN SKOR 

SOAL 
Kubus dan I) Menghitung luas Uraian I. Pcrhatikanjaring-jaring dibawah ini! 
Balok permukaan kubus 
• Menentukan E F 

Lu as I 
Permukaan 
Kubus dan D 'LJ I... v t:. 
Balok. Semi 

• Menentukan I A B i: 
Volume 

;:- A 
' 

Kubus dan I 
I 

Balok. I 
I 
E F 

a. Hubungkan jaring-jaring sebuah bangun 5 

ASPEK 
SOAL 

TK 

~~-. - ·--~--

Cl rnudah 

L. 

l" 
Pl s 

'"9 . ..... 
Pl 
::i 
"Tj 

0. 
~-

~ 
~-
"tj 
(1) 

::i s 
CJ) 

Pl 
::i 
VJ 
0 
2.. 
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2) Mcnghitung luas 
permukaan balok 

diatas. Bangun apakah yang 

b. Jika diketahui panjang rusuk AD 5cm. 

Berapakah luas sisi ABCD! 

c. Luas seluruh sisi bangun ABCD.EFGH 

Pcrhatikan balok PQRS. TUVW 
II 

pada gambar di bawah ini ! rl I 
' 
: I I 1 .'.: cm 

a. Tcntukan luas sisi PQUT 
pada gambar diatas! 

b. Tentukan luas permukaan 

/' 

' ' ' :s N 

,/~-----1} ,111 

.:;, ~:m (I 

balok PQRS. TUVW pada gambar diatas! 
5. Nina mempunyai dua kotak music bcrbcntuk 

kubus yang ukurannya sama dengan satu kardus 
berbentuk balok. Panjang rusuk masing-masing 
kotak music adalah 12 cm. bcrapakah luas 

5 

10 

5 

5 

pennukaan balok? 15 
Pcnyelesaian : 
Rumus luas permukaan balok : 
L = 2(p.1 + p.t + l.t) 
L = 2(24cm x12cm + 24 cm x12 cm+ 12 cm x 
I 2cm) 
L = 2(288 cm2 + 288 cm2 + 144 cm2

) 

L = 2(720 cm1
) 

L = 1440 cm1 

C2 Mudah 

-~--~·lc_1c_li_luas pcrmukaan balok tersebut adalah 1440 en/ __ L ----' 

..... 
N 
N 
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6. Menyelesaikan 
masalah sehari
hari yang terkait 
dengan luas 
pcrmukaan kubus 

7. Perhatikan gambar dibawah ini! 

/ ~ z 7 
~ 7// ;1 t. ~ ~ 

1,}/ 
1,, 

Tentukan berapakah jumlah seluruh kotak kubus 

kccil yang digunakan untuk membentuk satu 

kubus besar seperti gambar diatas? 

Panjang rusuk kubus besar = 3 kubus kccil 

Dikctahui : 

Panjang rusuk kubus besar = 3 kubus kecil 

Volume kubus bcsar = s x s x s 

=3x3x3 

= 27 

Jadi jumlah seluruh kotak kubus kecil adalah 27 

10 C2 · Mudah I 

kotak kubus kccil , 

8. Mengh;tung 4. Sebuah bak mand; bc.•bcntuk kl•bus dcngan I 0 C2 Scdang 

volume kubus pan.1<111g )0 cm bens1 penuh air. 01110 1 

yang berkaitan mcmasukkan mainan berbentuk kubus dcngan J 
denoan masalah . . 1 . . 

I 
0

. 
1 

. t111gg1 15 cm. Berapa cm air yang ters1sa dalam 
'- se rnn rnn ~ 

t0 
'~J 
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bak mandi. 
Volume bak mandi = s x s x s 

Volume mainan 

= 50 cm x 50 cm x 50 cm 

= 125000 cm3 

=sxsxs 

= 15cm x 15cm x 15cm 

= 3375 cm3 

Volume air bak mandi yang tersisa = volume 

bak mandi - volume mainan 
=125000cm3 -3375cm3 

= 121625 Cl11
3 

Jadi air yang tersisa dalam bak mandi adalah 

121625 cm3 (Skor 15) 

5. Pak burhan ingin mengecat tembok ruangan I 10 
berbentuk kubus, tinggi ruangan tersebut 4 m. 
Berapakah cat yang dibutuhkan oleh pak burhan 
untuk mengecat tembok ruangan berbentuk kubus 
terse but j ika 1 kaleng cat bisa digunakan untuk 
mcngecat 8 m2? 
Jawab: 
Luas tembok yang di cat adalah 4 sisi 
Luas tembok yang di cat = 4(s x s) 

= 4(4rnx4m) 

=4(16!~12) I 
=64 m-

m2 = 1 kaleng I 

64m" = 8 kaleng l 
Perhatikan gambar kubus disamping ! ___ ----~---~----
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I 

i 
I 
I 

4. Menyclcsaikan 
masalah sehari
hari yang 
bcrkaitan dcngan 
luas permukaan 
kubus 

b / 
L.....V 

L--~ 

Jika I lapis terdapat 5x5 = 25 kubus kecil 
Sedangkan dalam 
kubus besar terdapat 5 lapis maka tentukan bcrapa 
ban yak 
kubus kecil yang dibutuhkan untuk mengisi penuh 
kubus bcsar? 
Jawab: 
1 lapis 
5 lapis 

= 25 kubus kccil 
= 5x25kubus kecil 
=125 kubus kecil Atau 

Volume kubus besar = 5x5x5 
= 125 kubus kecil 

Jadi untuk mcngisi kubus bcsar dengan pen uh 
perlu 125 kubus kccil 

6. Pak burhan ingin mengecat tembok ruangan 
bcrbcntuk kubus, tinggi ruangan tersebut 4 111. 

Bcrapakah cat yang dibutuhkan oleh pak burhan 
untuk mengccat tembok ruangan berbentuk 
kubus tcrsebut jika 1 kaleng cat bisa digunakan 

) 

untuk mengecat 8 m-? 
Jawab: 

-·-----~--

20 

10 CJ Scd<ing 

j Luas tcmbok yang di cat adalah 4 sisi J 
Lu<is tcmbok yang di cat = 4(s x s) ____ _ 
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7. Menghitung 1. 
tinggi balok j ika 
diketahui luas 
permukaan, 
panjang dan lebar 
balok. 

I 

2. Mcnghitung salah 
,, 
_l. 

satu sisi balok 
yang diketahui 

I 
volumebaloknya 

= 4(4mx4m) 
= 4(16m2

) 

= 64 m2 

8 ni2 = I kaleng 
64 m2 = 8 kaleng 
Sebuah almari pakaian berbentuk balok 
memiliki ukuran panjang 15 cm dan lebar 4 
cm. Jika luas permukaan almari tersebut adalah 
500 cm2

, berapakah tinggi almari tersebut? 
Luas Permukaan balok = 2(p x /) + 2(p 
x t) + 2(1 x I) 
500 = 2(15x 4) + 2(I5x I)+ 2(4x I) 
500 = 2(60) + 2(151) + 2(41) 
500 =120 + 38t 
500 - 120 = 381 

380 
--

38 =I 

IO= I 
Jadi tinggi almari tersebut adalah IO cm 

Diketahui suatu balok ABCD.EFGH dcngan 
AB= x, BC= 2 dan CG= 4. Jika volume balok 
tersebut 72 cm3

. tentukan nilai x tersebut! 
Penyelcsaian : 
Diketahui panjang = x 

l~ebar =2 
Tinggi = 4 

Volume balok ? 
v =pxfxt 
72 =xx2 x4 
72 =Sxx 

10 C2 

10 C2 

I 

Scdang 

---~ ~---

Mudah 

f-" 
N 
'1 
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I- I -
-------" 

4. Menghitung 5. 
volume balok 

I 

6. Menyelesaikan 
I 

5. 
permasalahan 

I 

I sehari-hari yang 
terkaitan dengan 

I 

luas pennukaan 
balok 

72 
- =x 
8 

9 =x 
Jadi nilai x adalah 9 
lntan ingin membuat aquarium berbentuk balok 
dengan volume dengan ukuran lebar aquarium 
terscbut 15 cm dengan pan Jang dua kali 
le barn ya dan 20 cm. Tentukan Volume 
akuarium tersebut. 
Le bar =15cm 
Tinggi = 20 
Panjang = 21 

= 2 (15 cm) 
= 30 cm 

Rumus volume balok 
V=pxlxt 
V= 30 cm x 20 cm x 15 cm 
V= 9000 cm3 jadi volume aquarium 
tersebut adalah 9000 cm 3 

Nina mempunyai dua kotak music berbentuk 

kubus yang ukurannya sama dengan satu kardus 

berbentuk balok. Panjang rusuk masing-masing 

kotak music adalah 12 cm. berapakah luas 

pcrmukaan balok'? 

Penyelesaian : 
Rumus luas permukaan balok : 
L = 2(p.I + p.t + l.t) 
L = 2(24cm. I 2cm + 24cm. l 2cm + l 2cm. l 2cm) 
L = 2(288cnr' + 288cnY

1 

+ l 44cm1
) 

L = 2(720cm1
) 

20 C3 

15 C3 

---1 
Seda11g 

·-·------

Sukar 

I 

I-' 
N 
00 
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L = 1440 cm-( 
Jadi luas permukaan balok tcrscbut adalah 1440 

) cm-

7. Diketahui : 

kolam renang bcrbcntuk prisma 
20 

Ukuran keramik 20cm x 20cm 

15m 

r 1 /' / ,,,., --------.~, ,,,,- 3m 

1,,,( .. · . '. __ .. -r:.---7 
7 m [2 m - - 8 m //'fo m 

I 

Ditanyakan : banyak keramik yang dibutuhkan 

(n)? 

Penyelesaian : 

I Menentukan luas pcrmukaan kolam yang akan 

dipasang keramik ' 

Lkolum = 2 x luas segienam samping X 

I 

luas persegipanjang 

= 2 x (1 x 7 + 8 x 3) + (1 + 7 + 2 + 8 + 3) x 10 

I 

= 62 + 210 

= 272 m 2 = 2.720.000 cm2 
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Mcncntukan luas keramik 

Lkeramik = 20 x 20 = 400 cm2 

Banyaknya keramik yang dibutuhkan 

n = Lkolam = 2720000cm
2 = 6800 

Lkeramik 400cm2 

Jadi banyaknya keramik yang dibutuhkan 

adalah 6800 keramik 

Kcterangan : 

a. CI (mengukur tingkat pengetahuan dan mengingat atau rnenghafal) 

h. C2 (mengukur kemarnpuan pcmahaman) 

c. C3 (mengukur kcmampuan penerapan) 

-- I 

vJ 
c 
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Lampiran G. Lembar Ke1ja Siswa 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PE:\DIDIKAN Tl'\GGI 
UNIVERSITAS TERBUKA 

JI. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang Tangerang Selatan 15418 
Telp (021) 7490941 (hunting) 

Faxmile: 021-7490147 (bagian Umum),021-7434290 (sekrtaris 
Rektor) Laman. wwwr.ut.ac.id 

l6M8All 1(6ll'JA S:JSWA 

1. Perhatikanjaring-jaring dibawah ini! 

E F 

a. Hubungkan jaring-jaring sebuah bangun diatas. Ban gun apakah yang 

b. Jika diketahui panjang rusuk AD Scm. Berapakah luas sisi ABCD! 

c. Luas seluruh sisi bangun ABCD.EFGH 

2. Sukma ingin membuat kotak kado berbentuk kubus yang terbuat dari kardus. Luas 

kardus yang dimiliki sukma adalah 150 cm. Hitunglah berapakah panjang rusuk 

kotak kado sukma. 

3. Perhatikan gambar dibawah ini! 

/ 
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Tentukan berapakah jurnlah seluruh kotak kubus kecil yang digunakan untuk 

rnernbentuk satu kubus besar seperti gambar diatas? 

Panjang rusuk kubus besar = 3 kubus kccil 

4. Sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan panjang 50 cm berisi penuh air. Dino 

memasukkan mainan berbentuk kubus dengan tinggi 15 cm. Berapa cm3air yang 

tersisa dalam bak mandi. 

5. Pak burhan ingin mengecat tembok ruangan berbentuk kubus. tinggi ruangan 

tersebut 4 m. Berapakah cat yang dibutuhkan oleh pak burhan untuk rnengecat 

tembok ruangan berbentuk kubus tersebut jika 1 kaleng cat bisa digunakan untuk 
') 

mengecat 8 m-? 

6. Perhatikan garnbar kubus disamping ! 

Jika 1 lapis terdapat 5x5 = 25 kubus kecil Sedangkan dalam 

kubus besar terdapat 5 lapis maka tentukan berapa banyak 

kubus kecil yang dibutuhkan untuk mengisi penuh kubus besar? 

7. Nina mempunyai kardus berbentuk kubus dengan ukuran pan.iang rusuknya 8 

cm. kardus tersebut akan digunakan untuk tempat kotak musik I kotak musik 

mempunyai ukuran panjang rusuknya 1 cm3
. Berapakah kotak musik ninajika 

kardus tersebut terisi penuh? 
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JI. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang Tangerang Se Iatan 15418 
Telp (021) 7490941 (hunting) 

UNIVERSITAS TERBUKA 

Faxmile: 021-7490147 (bagian Umum),021-7434290 (sekrtaris 
Rektor) Laman. wwwr.ut.ac.id 

l8M8All 1(8ll'JA S:JSWA 

I. Perhatikan balok PQRS. TUVW pada gambar di bawah ini ! 

II 

' ;_.?_ ____ ·- N 

/ .l un 
' 

1' 'rm (J 

a. Tentukan luas sisi PQUT pada gambar diatas! 

b. Tentukan luas permukaan balok PQRS. TUVTV pada gambar diatas! 

2. Sebuah almari pakaian berbentuk balok mcmiliki ukuran panjang 15 cm dan lebar 4 

cm. Jika luas permukaan almari tersebut adalah 500 cm 2
, berapakah tinggi almari tersebut? 

3. Diketahui suatu balok ABCD.EFGH dengan AB = x, BC = 2 dan CG = 4. Jika 

volume balok tersebut 72 cm3
. tentukan nilai x tersebut! 

4. Diketahui tempat air berukuran panjang 60 cm, le bar 50 cm, dan tinggi 100 cm 

berisi air penuh. Air tersebut akan dikurangi dengan cara melubangi tempat tersebut, 

hingga air yang keluar ditampung dalam tempat lain yang berukuran ( 40 x 30 x 20) 

cm. Tentukan volume air pada tempat pertama setelah dikurangi. 

5. Nina mempunyai dua kotak musik berbentuk kubus yang ukurannya sama dengan 

satu kardus berbentuk balok. Panjang rusuk masing-masing kotak music adalah 12 

cm. berapakah luas permukaan balok? 

J 
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6. Intan ingin membuat aquanum berbentuk balok dengan volume dengan ukuran 

lebar aquarium tersebut 15 cm dengan panjang dua kali lebarnya dan 20 cm. 

Tentukan Volume akuarium tersebut! 

7. Sketsa berikut memmjukkan tampak depan sebuah 

kolam renang yang berbentuk prisma. Bagian dalam 

dari kolam renang tersebut akan dipasang keramik :H I .............. , 

l5 m 

r/ dengan ukuran 20 cm x 20 cm. Tentukan banyaknya A· "J ·-r ,J...: . ·-··-·. ·r·· ... ·-·· ;· 
keramik yang dibutuhkan untuk kolam terse but! s ---~ c 

I 10 :l'< 
I 

8m 1. ,. 
D E 
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Lampiran H. Kunci Jawaban 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS TERBUKA 

JI. Cabe Raya, Pondok Cabe, Parnulang Tangerang Selatan 15418 
Telp (021) 7490941 (hunting) 

Faxrnile: 021-7490147 (bagian Umum),021-7434290 (sekrtaris 
Rektor) Laman. wwwr.ut.ac.id 

KUN<J:J 'JAWABAN l6M8All Kl!.RJA K6lOMPOK llKKJ I 

I. Perhatikan jaring-jaring dibawah ini! 

E F 

E F 

a. Hubungkan jaring-jaring sebuah bangun diatas. Bangun apakah yang terbentuk Kub us 

(Skor 5) 

b. Jika diketahui panjang rusuk AD Scm. Berapakah luas sisi ABCD ............................ .. 
Luas sisi ABCD = s x s 

=5cmx5cm 

=25cm 2 

Jadi Luas sisi ABCD adalah 25cm2 

c. Luas seluruh sisi bangun ABCD.EFGH = 6(s x s) 

= 6(5cmx5cm) 

= 6(25cm 2
) 

= 150 cm 2 

Jadi luas seluruh sisi bangun ABCD.EFGH adalah 150 cm 2 

(Skor 5) 

(Skor I 0) 
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2. Sukma ingin membuat kotak kado berbentuk kubus yang terbuat dan kardus. Luas kardus yang 

dimiliki sukma adalah 150 cm. Hitunglah berapakah panjang rusuk kotak kado sukma. 

Luas kardus = 6(s x s) 

150 

150 

6 

25 

5 

=.1 

=s 

=s 

Jadi panjang rusuk kotak kado sukma adalah 5 cm 

3. Perhatikan gambar dibawah ini 1 

,;./ _ _,..._..,... _ _,,/ 

(Skor I 0) 

Tentukan berapakah jumlah seluruh kotak kubus kecil yang digunakan untuk membentuk satu 

kubus besar seperti gambar diatas? 

Diketahui : 

Panjang rusuk kubus besar= 3 kubus kecil 

Volume kubus besar = s x s x s 

=3x3x3 

= 27 

Jadi jumlah seluruh kotak kubus kecil adalah 27 kotak kubus kecil 

(Skor I 0) 

4. Sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan panjang 50 cm berisi penuh air. Dino memasukkan 

mainan berbentuk kubus dengan tinggi 15 cm. Berapa cm
1
air yang tersisa dalam bak mandi. 

Diketahui panjang rusuk bak mandi 50 cm 

Volume bak mandi =sxsxs 

= 50 cm x 50 cm x 50 cm 

= 125000 cm' 

Volume mainan =sxsxs 

42912.pdf
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= 15 cm x 15 cm x 15 cm 

= 3375 cm 3 

Volume air bak mandi yang tersisa =volume bak mandi - volume mainan 

= 125000 cm 3 
- 3375 cm 3 

= 121625 Cll1
3 

Jadi air yang tersisa dalam bak mandi adalah 121625 cm' 

137 

(Skor 15) 

5. Pak burhan ingin mengecat tembok ruangan berbentuk kubus. tinggi ruangan tersebut 4 m. 
Berapakah cat yang dibutuhkan oleh pak burhan untuk mengecat tembok ruangan berbentuk 
kubus terse but j ika l kaleng cat bisa digunakan untuk mengecat 8 m2? 

Jawab : 
Luas tembok yang di cat adalah 4 sisi 
Luas tembok yang di cat= 4(s x s) 

8 m2 = l kaleng 
6.t 111

2 
= 8 kaleng 

= 4(4m><4m) 

= 4(16m2
) 

= 64 111
2 

6. Perhatikan gambar kubus disamping ! 

Jika l lap is terdapat 5 x5 = 25 kubus kecil Sedangkan dalam 

kubus besar terdapat 5 lapis maka tentukan berapa banyak 
kubus kecil yang dibutuhkan untuk mengisi penuh kubus besar? 
Jawab: 

l lapis 
5 lapis 

A tau 

= 25 kubus kecil 
= 5><25kubus kecil 
=125 kubus kecil 

Volume kubus besar = 5x5x5 

= 125 kubus kecil 
Jadi untuk mengisi kubus besar dengan penuh perlu 125 kubus kecil 

(Skor 10) 

(Skor 15 ) 

7. Nina mempunyai kardus berbentuk kubus dengan ukuran panjang rusuknya 8 cm. kardus tersebut 
akan digunakan untuk tempat kotak music l kotak music mempunyai ukuran panjang rusuknya l 
cm 3

. Berapakah kotak music ninajika kardus tersebut terisi penuh'J 
Jawab : 
Volume Kubus 

l cm3 = l kotak 
512 cm3 = 512 kotak 

= .\' x s x ,\' 

= 8 cm x 8 cm x 8 cm 
= 512 cm 3 

Jadijumlah kotak music nina adalah 512 kotak music.(Skor 20 ) 
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JI. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang Tangerang Selatan 15418 
Tclp (021) 7490941 (hunting) 

Faxrnile: 021-7490147 (bagian Urnurn),021-7434290 (sekrtaris 
Rektor) Laman. wwwr.ut.ac.id 

KUNa3 ;JAWA8AN l6M8AR K6R;JA K6lOMPOK llKKJ 2 

I. Perhatikan balok PQRS. TUVW pada gambar di bawah ini ! 

a. Tentukan luas sisi PQUT pada gambar diatas! 
a. Luas sisi PQUT = p x I 

=5cm x 12cm 

=60 cm2 

Jadi Luas sisi PQUT adalah 60 cm 2 

(Skor 10) 

b. Tentukan luas permukaan balok PQRS. TUVW pada gambar diatas! 

Luas Permukaan balok = 2(p x /) + 2(p x 1) + 2(/ x t) 

II 

-f\.'111 

= 2(5cm x 4cm) + 2(5cm x 12cm) + 2(4cm x 12cm) 

= 40+ 120+ 96 

= 256cm2 

Jadi Luas Permukaan balok PQRS. TUVW adalah 256cm 2 (Skor 10) 

2. Sebuah almari pakaian berbentuk balok memiliki ukuran panjang 15 cm dan lebar 4 cm. Jika luas 
permukaan almari tersebut adalah 500 cm 2

, berapakah tinggi almari tersebut? 

Luas Permukaan balok = 2(p x /) + 2(p x 1) -+- 2(1 x t) 

500 = 2(15x 4) + 2(15x t) + 2(4x t) 

500 = 2(60) + 2(15t) + 2(41) 

500 =120 + 38t 

500 - 120 = 38t 

380 

38 = t 
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10 = t 

Jadi tinggi almari tersebut adalah 10 cm (Skor I 0) 

3. Diketahui suatu balok ABCD.EFGH dengan AB= x. BC= 2 dan CG= 4. Jika volume balok tersebut 

72 cm3
• tentukan nilai x tersebut! 

Penyelesaian : 

Diketahui panjang = x 
Lebar =' 
Tinggi = 4 

Volume balok? 

v 
72 

72 

=px/xt 

=xx2x4 

=Bx 
72 = x 

9 =x 

Jadi nilai x adalah 9 (Skor 10) 

4. Diketahui tempat air berukuran panjang 60 cm, lebar 50 cm, dan tinggi I 00 cm berisi air pen uh. Air 
tersebut akan dikurangi dengan cara melubangi ternpat tersebut, hingga air yang keluar ditampung 
dalam tempat lain yang berukuran (40 x 30 x 20) cm. Tentukan volume air pada tempat pertama 

setelah dikurangi. 
VI =px/xt 

V2 

= 60 x 50 x 100 
= 30.000 
=px/xt 

= 40 x 30 x 20 

= 24.000 

Vl-V2 = 30.000 - 24.000 
= 6000, jadi volume air pada tempat pertarna setelah dikurangi adalah =6000 cm' 

(Skor 20) 

5. Nina rnernpunyai dua kotak music berbentuk kubus yang ukurannya sarna dengan satu kardus 
berbentuk balok. Panjang rusuk masing-masing kotak music adalah 12 cm. berapakah luas 
permukaan balok? 

Penyelesaian : 

Rurnus luas permukaan balok : 
L = 2(p.I + p.t + l.t) 
L = 2(24cm xl2crn + 24 cm xt2 cm+ 12 cm x 12cm) 
L = 2(288 cm2 + 288 cm 2 + 144 cm 2

) 

L = 2(720 cm 2
) 

L = 1440 cm 2 

Jadi luas perrnukaan balok tersebut adalah 1440 cm 2 (Skor 20) 

6. Intan ingin rnembuat aquarium berbentuk balok dengan ukuran lebar aquarium tersebut 15 
cm dengan panjang dua kali lebarnya dan tinggi 20 cm. Tentukan Volume akuarium 
terse but. 

Lebar = I 5 cm 
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(n)'.! 

Tinggi = 20 

Panjang = 2/ 

=2(15cm) 

= 30 cm 

Rumus volume balok 

V=pxlxt 

V= 30 cm x 20 cm x 15 cm 

V= 9000 cm3 jadi volume aquarium tersebut adalah 9000 cm 3 (Skor 20) 

7. Diketahui : 

kolam renang berbentuk prisma 

Ukuran keramik 20cm x 20cm 

Ditanyakan : banyak keramik yang dibutuhkan 

Penyelesaian : 

Menentukan luas permukaan kolam yang akan dipasang keramik 

L1wiam = 2 x luas segienam samping x luas persegipanjang 

= 2 x (1 x 7 + 8 x 3) + (1 + 7 + 2 + 8 + 3) x 10 

= 62 + 210 

= 272 m 2 = 2.720.000 cm2 

Menentukan luas keramik 

Lkeramik = 20 X 20 = 400 cm2 

Banyaknya keramik yang dibutuhkan 

n = Lkalam = 2720000cm
2 = 6800 

Lkeramik 400cm 2 

Jadi banyaknya keramik yang dibutuhkan adalah 6800 keramik (Skor 20) 
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Lampiran I. Uji Validitas 

Correlations 

p.1 p.2 
p.1 Pearson Correlation 1 ,257 

Sig. (2-tailed) ,274 

N 20 20 

p.2 Pearson Correlation ,257 1 

Sig. (2-tailed) ,274 

N 20 20 

p.3 Pearson Correlation ,134 ,206 

Sig. (2-tailed) ,574 ,384 

N 20 20 

p.4 Pearson Correlation ,375 ,257 

Sig. (2-tailed) ,103 ,274 

N 20 20 

p5 Pearson Correlation ,357 ,157 

Sig. (2-tailed) ,122 ,508 

N 20 20 

p.6 Pearson Correlation ,408 ,105 

Sig. (2-tailed) ,074 ,660 

N 20 20 

total Pearson Correlation ,559* ,459* 

Sig. (2-tailed) ,010 ,042 

N 20 20 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

p.3 
,134 

,574 

20 

,206 

,384 

20 

1 

20 

,356 

,123 

20 

,218 

,355 

20 

,218 

,355 

20 

,574* 

,008 

20 

Correlations 

P.7 P.8 
p7 Pearson Correlation 1 ,066 

Sig. (2-tailed) ,783 

N 20 20 

p.8 Pearson Correlation ,066 1 

Sig. (2-tailed) ,783 

N 20 20 

p.9 Pearson Correlation ,048 ,285 

Sig. (2-tailed) ,842 ,223 

N 20 20 

p.10 Pearson Correlation ,436 ,302 

Sig. (2-tailed) ,054 ,196 

N 20 20 

p.11 Pearson Correlation ,491 * ,050 

Sig. (2-tailed) ,028 ,833 

N 20 20 

p.12 Pearson Correlation ,126 ,174 

Sig. (2-tailed) ,597 ,463 

N 20 20 

total Pearson Correlation ,502* ,512* 

Sig. (2-tailed) ,024 ,021 

N 20 20 . 
. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

P.9 
,048 

,842 

20 

,285 

,223 

20 

1 

20 

,000 

1,000 

20 

-,055 

,819 

20 

,126 

,597 

20 

,448* 

,047 

20 

141 

p.4 p.5 p6 total 

,375 ,357 ,408 ,559* 

,103 ,122 ,074 ,010 

20 20 20 20 

,257 ,157 ,105 ,459* 

,274 ,508 ,660 .042 

20 20 20 20 

,356 ,218 ,218 ,574** 

,123 ,355 ,355 ,008 

20 20 20 20 

1 ,357 ,204 ,593** 

,122 ,388 .006 

20 20 20 20 

,357 1 ,500* .652** 

,122 ,025 ,002 

20 20 20 20 

,204 ,500* 1 ,602** 

,388 ,025 ,005 

20 20 20 20 

,593*' ,652*' ,602*' 1 

,006 ,002 ,005 

20 20 20 20 

p 10 p 11 p 12 total 
,436 ,491 * ,126 ,502* 

,054 ,028 ,597 ,024 

20 20 20 20 

,302 ,050 ,174 ,512* 

,196 ,833 ,463 ,021 

20 20 20 20 

,000 -,055 ,126 ,448* 

1,000 .819 ,597 ,047 

20 20 20 20 

1 ,500* ,577*' ,520* 

,025 ,008 ,019 

20 20 20 20 

,500* 1 ,577*' ,631 •• 

,025 ,008 ,003 

20 20 20 20 

,577* ,577* 1 ,519* 

,008 ,008 ,019 

20 20 20 20 

,520* ,631*' ,519* 1 

,019 ,003 ,019 

20 20 20 20 
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Correlations 

p.13 p.14 
p.13 Pearson Correlation 1 ,242 

Sig. (2-tailed) ,303 

N 20 20 

p.14 Pearson Correlation ,242 1 

Sig. (2-tailed) ,303 

N 20 20 

p.15 Pearson Correlation ,385 ,082 

Sig. (2-tailed) ,094 ,731 

N 20 20 

p 16 Pearson Correlation ,471* ,533* 

Sig. (2-tailed) ,036 ,015 

N 20 20 

p.17 Pearson Correlation ,257 ,123 

Sig. (2-tailed) .274 ,605 

N 20 20 

p.18 Pearson Correlation ,560* ,453* 

Sig. (2-tailed) ,010 ,045 

N 20 20 

total Pearson Correlation ,494* ,500* 

Sig. (2-tailed) ,027 ,025 

N 20 20 

• Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

p 15 
,385 

,094 

20 

,082 

,731 

20 

1 

20 

,042 

,862 

20 

,250 

,288 

20 

,171 

,471 

20 

,468* 

,037 

20 

Correlations 

p.19 p.20 
p.19 Pearson Correlation 1 ,302 

Sig. (2-tailed) ,196 

N 20 20 

p.20 Pearson Correlation ,302 1 

Sig. (2-tailed) ,196 

N 20 20 
f---

p.21 Pearson Correlation ,285 ,218 

Sig. (2-tailed) ,223 ,355 

N 20 20 

p.22 Pearson Correlation ,101 ,400 

Sig. (2-tailed) ,673 ,081 

N 20 20 

p.23 Pearson Correlation ,179 ,105 

Sig. (2-tailed) ,450 ,660 

N 20 20 

p.24 Pearson Correlation -,010 ,503* 

Sig. (2-tailed) ,966 ,024 

N 20 20 

total Pearson Correlation .478* .487* 

Sig. (2-tailed) ,033 ,030 

N 20 20 
* Correlation 1s significant at the 0.05 level (2-tailed) 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

p.21 
,285 

,223 

20 

,218 

,355 

20 

1 

20 

,218 

,355 

20 

,435 

,055 

20 

,066 

,783 

20 

,466* 

.038 

20 
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p 16 p 17 p.18 total 
,471 * ,257 ,560* ,494* 

,036 ,274 ,010 ,027 

20 20 20 20 

,533* ,123 ,453* ,500* 

,015 .605 ,045 ,025 

20 20 20 20 

,042 ,250 ,171 ,468* 

,862 ,288 ,471 .037 

20 20 20 20 

1 ,375 .685** 610** 

,103 ,001 ,004 

20 20 20 20 

,375 1 ,471 * ,525* 

,103 ,036 ,017 

20 20 20 20 

,685** ,471 * 1 ,546* 

,001 ,036 .013 

20 20 20 20 

,61 O* ,525* .546* 1 

,004 ,017 .013 

20 20 20 20 

p 22 p 23 p 24 total 
,101 ,179 -,010 ,478* 

,673 ,450 ,966 ,033 

20 20 20 20 

,400 .105 ,503* ,487* 

,081 .660 ,024 ,030 

20 20 20 20 

,218 ,435 ,066 ,466* 

,355 ,055 ,783 ,038 

20 20 20 20 

1 ,314 ,503* ,536* 

,177 ,024 ,015 

20 20 20 20 

,314 1 ,179 ,615** 

,177 ,450 ,004 

20 20 20 20 

,503* ,179 1 ,478* 

.024 ,450 ,033 

20 20 20 20 

,536* .615* ,478* 1 

,015 ,004 ,033 

20 20 20 20 
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Uji Reliabilitas Variabel 

Case Processing Summary 

N 

Cases Valid 20 

Excludeci'l 0 

Total 20 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Cronbach's Standardized 

% 

100,0 

,0 

100,0 

Alpha Items N of Items 

,889 ,890 24 

Item Statistics 

Mean Std. Deviation N 
p.1 ,DU ,5U.5 LU 
p.2 ,65 ,489 20 
p.3 ,70 ,470 20 
p.4 ,60 ,503 20 
p.5 ,80 ,410 20 
p.6 ,50 ,513 20 
p.7 ,70 ,470 20 
p.8 ,55 ,510 20 
p.9 ,70 ,470 20 
p.10 ,50 ,513 20 
p.11 ,80 ,410 20 
p.12 ,75 ,444 20 
p.13 ,65 ,489 20 
p.14 ,45 ,510 20 
p.15 ,40 ,503 20 
p.16 ,60 ,503 20 
p.17 ,60 ,503 20 
p.18 ,65 ,489 20 
p.19 ,55 ,510 20 
p.20 ,50 ,513 20 
p.21 ,70 ,470 20 
p.22 ,50 ,513 20 
p.23 ,65 ,489 20 
p.24 ,55 ,510 20 

Summary Item Statistics 

Mean Minimum Maximum Range 
Item Means ,610 ,400 ,800 ,400 

The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 

143 

Maximum I 
Minimum Variance N of Items 

2,000 ,011 24 
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Lampiran K. LJi Homogenitas 

nilai Equal variances 
assumed 

Equal variances 
not assumed 

nilai Equal variances 
assumed 

Equal variances 
not assumed 

nilai Equal variances 
assumed 

Equal variances 
not assumed 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

F Sig. 

.172 .680 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

F Sig. 

4.452 .038 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

F Sig. 

8.385 .005 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t 

.316 

.317 

t 

-7.188 

-7.086 

t 

-8.498 

-8.354 

144 

Independent Samples Test 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence 
Interval ofthe 

Mean Std. Error Difference 

df Sig. (2-tailed) Difference Difference Lower Upper 

73 .753 1.454 4.598 -7.710 10.617 

72.572 .752 1.454 4.580 -7.675 10.582 

Independent Samples Test 

t-test for Equality of \leans 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Mean Std. Error 

df Sig. (2-tailed) Difference Difference Lower Upper 

70 .000 -26.361 3.667 -33.674 -19.047 

53.433 .000 -26.361 3.720 -33.820 -18.901 

Independent Samples Test 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence 
Interval of the 

Mean Std. Error Difference 

df Sig. (2-tailed) Difference Difference Lower Upper 

70 .000 -30.144 3.547 -37.220 -23.069 

49.092 .000 -30.144 3.609 -37.396 -22.893 

Independent Samples Test 

t-test for Equality of \leans 
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95% Confidence 
Interval ofthe 

Mean Std. Error Difference 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Difference Difference Lower Upper 

nilai Equal variances 
6.838 .011 -7.362 

assumed 
75 .000 -27.814 3.778 -35.341 -20.288 

Equal variances 
-7 .523 60.835 .000 -27.814 3.697 -35.207 -20.421 

not assumed 

Independent Samples Test 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equalit) of Means 

95% Confidence 
Interval ofthe 

Mean Std. Error Difference 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Difference Difference Lower Lpper 

nilai Equal variances 
11.498 .001 -8.593 75 .000 -3 I .598 3.677 -38.923 -24.273 

assumed 

Equal variances 
-8.814 56.158 .000 -31.598 3.585 -38.779 -24.417 

not assumed 

Independent Samples Test 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

95% Confidence 
Interval of the 

Mean Std. Error Difference 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Difference Difference Lower L'pper 

nilai Equal variances 
1.898 .173 -1.583 72 .118 -3.784 2.391 -8.549 .982 

assumed 

Equal variances 
-1.583 70.562 .118 -3.784 2.391 -8.551 .984 

not assumed 
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Lampiran K. Data Penelitian 

1. Data penelitian kelas eksperimen 

Na ma Motivasi siswa Nilai siswa 

Pretest Posttest 

Responden 1 Motivasi Tinggi 30.0 60.0 

Responden 2 Motivasi Tinggi I 45.0 85.0 I 
I 

Responden 3 Motivasi Tinggi 34.0 80.0 

Responden 4 Motivasi Tinggi 28.0 65.0 

Responden 5 Motivasi Tinggi 56.0 65.0 

Responden 6 Motivasi Tinggi 34.0 60.0 

Responden 7 Motivasi rendah 56.0 75.0 

Responden 8 Motivasi Tinggi 67.0 70.0 

Responden 9 Motivasi Tinggi 45.0 79.0 

Respond en I 0 Motivasi Tinggi 45.0 65.0 

Responden 11 Motivasi Tinggi 23.0 80.0 

Responden 12 Motivasi rendah 45.0 50.0 

Responden 13 Motivasi rendah 30.0 75.0 

Responden 14 Motivasi rendah 35.0 40.0 

Responden 15 Motivasi Tinggi 50.0 75.0 

Responden 16 Motivasi Tinggi 50.0 65.0 

Responden 17 Motivasi Tinggi j 50.o 65.0 

Responden 18 Motivasi Tinggi : 35.0 65.0 

Responden 19 Motivasi Tinggi 50.0 64.0 

Responden 20 Motivasi Tinggi 50.0 72 

Responden 21 Motivasi Tinggi 90.0 95.0 
! 

Responden 22 Motivasi Tinggi 58.0 60.0 
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Responden 23 Motivasi Tinggi 45.0 73.0 

Responden 24 Motivasi Tinggi 45.0 84.0 

Responden 25 Motivasi Tinggi 42.0 86.0 

Responden 26 Motivasi Tinggi 38.0 60.0 

Responden 27 Motivasi Tinggi I 49.0 78.0 
I 

Responden 28 Motivasi rendah i 36.0 I 35.o 

Responden 29 Motivasi Tinggi j 28.0 64.0 

Responden 30 Motivasi Tinggi ! 34.0 80.0 

Responden 31 Motivasi Tinggi 60.0 75.0 

Responden 32 Motivasi Tinggi 45.0 62.0 

Responden 33 Motivasi Tinggi 40.0 72.0 

Responden 34 Motivasi Tinggi 40.0 88.0 

Responden 35 Motivasi Tinggi 50.0 79.0 
: 

Responden 36 Motivasi Tinggi ! 43.0 82.0 

Responden 37 Motivasi rendah 60.0 58.0 
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2. Data penelitian Kelas Kontrol 

Na ma Motivasi Siswa Nilai Siswa 

Pretest Posttest I 
I 

Responden I Motivasi Tinggi 40.0 38.0 I 

Responden 2 Motivasi Tinggi 64.0 60.0 

Responden 3 Motivasi Tinggi 60.0 45.0 

Responden 4 Motivasi Tinggi 66.0 50.0 

Responden 5 Motivasi Tinggi 70.0 68.0 

Responden 6 Motivasi Tinggi 60.0 56.0 

Responden 7 Motivasi Tinggi 79.0 78.0 

Responden 8 Motivasi rendah 40.0 40.0 

Responden 9 Motivasi Tinggi 30.0 30.0 

Respond en I 0 Motivasi Tinggi 45.0 40.0 

Responden I I Motivasi Tinggi 21.0 62.0 

Responden 12 Motivasi rendah 42.0 40.0 

Responden 13 Motivasi rendah 73.0 62.0 

Responden 14 Motivasi Tinggi 33.0 60.0 

Responden 15 Motivasi Tinggi 50.0 67.0 

Responden 16 Motivasi Tinggi 50.0 50.0 I 

Responden 17 Motivasi Tinggi 60.0 54.0 

Responden 18 Motivasi Tinggi 68.0 70.0 

Responden 19 Motivasi Tinggi 58.0 40.0 

Responden 20 Motivasi rendah 34.0 30.0 

Responden 21 Motivasi Tinggi 44.0 60.0 

Responden 22 Motivasi rendah 50.0 45.0 

Responden 23 Motivasi Tinggi 22.0 90.0 

Responden 24 Motivasi rendah 17.0 67.0 
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Responden 25 Motivasi Tinggi 42.0 72.0 

Responden 26 Motivasi Tinggi 60.0 37.0 

Responden 27 Motivasi Tinggi 50.0 30.0 
I 

Responden 28 Motivasi Tinggi 70.0 45.0 

Responden 29 Motivasi Tinggi 40.0 30.0 

Responden 30 Motivasi Tinggi 50.0 45.0 

Responden 3 I Motivasi Tinggi 67.0 60.0 

Responden 32 Motivasi Tinggi 50.0 48.0 

Responden 33 Motivasi Tinggi 30.0 29.0 

Responden 34 Motivasi Tinggi 30.0 29.0 

Responden 35 Motivasi Tinggi 50.0 30.0 

Responden 36 Motivasi Tinggi 50.0 35.0 

Responden 3 7 Motivasi Tinggi 60.0 54.0 
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Lampiran K. Hasil Uji Normaltias 

I. Kelas Eksperimen Nilai Pretest Dan Post Test 

Case Processing Summary 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ni lai pretest eksperi men 37 100.0% 0 .0% 37 100.0% 

ni lai posttest eksperi men 37 100.0% 0 .0% 37 100.0% 

Tests of Normality 

Kolmogorov-Smirnov" Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

nilai pretest eksperimen .155 37 .026 .925 37 .015 

nilai posttest eksperimen .110 37 .200* .957 37 .164 

a. Lilliefors Significance Correction 

*.This is a lower bound of the true significance. 

2. Kelas Kontrol 

Case Processing Summary 

Cases 

Valid Missing Total 

motivasipost N Percent N Percent N Percent 

nilaipre motivasi tinggi 31 100.0% 0 .0% 31 100.0% 

motivasi rendah 6 100.0% 0 .0% 6 100.0% 

nilaipost motivasi tinggi 31 100.0% 0 .0% 31 100.0% 

motivasi rendah 6 100.0% 0 .0% 6 100.0% 
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Tests of Normality 

Kolmogorov-Smirnov" Shapiro-Wilk 

motivasipost Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

nilaipre motivasi tinggi .129 31 .200' .964 31 .370 

motivasi rendah .181 6 .200' .964 6 .853 

nilaipost motivasi tinggi .095 31 .200' .951 31 .163 

motivasi rendah .232 6 .200' .911 6 .440 

a. Lilliefors Significance Correction 

*.This is a lower bound of the true significance. 

3. Kelas Eksperimen 

Case Processing Summary 

Cases 

Valid Missing Total 

motivasipost N Percent N Percent N Percent 

nilaipre motivasi tinggi 31 100.0% 0 .0% 31 100.0% 

motivasi rendah 6 100.0% 0 .0% 6 100.0% 

nilaipost rnotivasi tinggi 31 100.0% 0 .0% 31 100.0% 

motivasi rendah 6 100.0% 0 .0% 6 100.0% 

Tests of Normality 

Kol mogorov-Srn i rnov" Shapiro-Wilk 

motivasipost Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

nilaipre motivasi tinggi .192 31 .005 .909 31 .012 

motivasi rendah .236 6 .200' .910 6 .439 

nilaipost motivasi tinggi .205 31 .002 .932 31 .050 

motivasi rendah .207 6 .200' .902 6 .383 

a. Lill!efors S1gn1ficance Correction 

*.This is a lower bound of the true significance. 
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Lampiran M. Hasil Analisis 

1. Kelas Eksperimen Nilai Pretest dan Posttest 

Ranks 

N Mean Rank Sum of Ranks 

nilai posttest Negative Ranks 2a 1.75 3.50 

eksperimen - nilai Positive Ranks 35b 19.99 699.50 
pretest eksperimen 

Ties oc 
Total 37 

a. nilai posttest eksperimen < nilai pretest eksperimen 

b. nilai posttest eksperimen > nilai pretest eksperimen 

c. nilai posttest eksperimen = nilai pretest eksperimen 

Test Statisticsb 

nilai posttest eksperimen - nilai pretest eksperimen 

z -5.251 a 

Asymp. Sig. 
.000 

(2-tailed) 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

2. Kelas Kontrol 

Paired Samples Statistics 

Std. Error 
Mean N Std. Deviation Mean 

Pair 1 nilaipre 50.61 31 14.941 2.684 

nilaipost 50.39 31 16.111 2.894 
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Paired Samples Correlations 

N Correlation Sig. 

Pair 1 nilaipre & nilaipost 31 .187 .314 

Paired Samples Test 

Paired Differences 

95% 
Confidence 
Interval of 

Std. Std. the Sig. 
Mea Deviatio Error Difference (2-taile 

n n Mean Lower Upper t df d) 

Pair I nilaipre -
.226 19.819 3.560 -7.044 7.495 .063 30 .950 

nilaipost 

Paired Samples Statistics 

Std. Error 
Mean N Std. Deviation Mean 

Pair I nilaipre 42.67 6 18.522 7.562 

nilaipost 47.33 6 14.250 5.818 

Paired Samples Correlations 

N Correlation Sig. 

Pair I nilaipre & nilaipost 6 .074 .889 

42912.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



154 

Paired Samples Test 

Paired Differences 

95% 
Confidence 
Interval of 

Std. Std. the Sig. 
Mea Deviatio Error Difference (2-taile 

n n Mean Lower Upper t df d) 

Pair 1 nilaipre - -4.66 
22.518 9.193 

-28.29 18.96 
-.508 5 .633 

nilaipost 7 8 5 

3. Kelas eksperimen 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

N Mean Rank Sum of Ranks 

nilaipost - nilaipre Negative Ranks oa .00 .00 

Positive Ranks 3lh 16.00 496.00 

Ties oc 
Total 31 

a. nilaipost < nilaipre 

b. nilaipost > nilaipre 

c. nilaipost = nilaipre 

Test Statisticsb 

nilaipost -
nilaipre 

z -4.86 J a 

Asymp. Sig. 
.000 (2-tailed) 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Paired Samples Statistics 

Std. Error 
Mean N Std. Deviation Mean 

Pair I nilaipre 43.67 6 12.176 4.971 

nilaipost 55.50 6 17.073 6.970 

Paired Samples Correlations 

N Correlation Sig. 

Pair I nilaipre & nilaipost 6 .288 .580 

Paired Samples Test 

Paired Differences 

95% Confidence 

Std. Std. Interval of the 

Deviati Error Difference Sig. 
Mean on Mean Lmver Upper t df (2-tailed) 

Pair I nilaipre 
- -1 1.83 

17.893 7.305 -30.611 
nilaipos " 

6.94.+ -1.620 5 .166 
.) 

t 
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Lampiran . Nilai terakhir 

Ke las Nilai Ke las Nilai Ke las Nilai Ke las Nilai 
VIIA 39 VII B 35 VII C 60 VII D 80 
VII A 40 VII B 40 VIIC 60 VII D 86 
VIIA 50 VII B 45 VII C 60 VII D 86 
VIIA 50 VII B 54 VIIC 65 VIID 88 
VIIA 55 VII B 54 VIIC 67 VII D 80 
VIIA 45 VII B 50 VIIC 67 VII D 70 
VIIA 45 VII B 50 VII C 69 VII D 90 
VllA 60 VII B 35 VIIC 80 VII D 76 
VII A 60 VII B 35 VIIC 80 Vil D 80 
VIIA 68 VII B 40 VII C 90 VII D 88 
VIIA 90 VII B 40 VII C 90 VII D 88 
VII A 99 VII B 50 VIIC 98 VII D 90 
VIIA 30 VII B 60 VIIC 60 VIID 70 
VIIA 30 VII B 70 VIIC 70 VII D 60 
VIIA 34 VII B 58 VII C 75 VII D 60 
VII A 45 VII B 90 VIIC 70 VII D 75 
VII A 54 VII B 90 VIIC 85 VIID 80 
VIIA 30 VII B 46 VII C 70 VII D 80 
VIIA 34 VII B 35 VII C 90 VII D 86 
VIIA 90 VII B 34 VII C 87 Vil D 88 
VIIA 90 VII B 98 VII C 78 Vil D 90 
VIIA 90 VII B 100 VII C 98 VII D 75 
VIIA 34 VII B 44 VIIC 90 Vil D 75 
VIIA 43 VII B 25 VII C 70 VII D 80 
VII A 43 VII B 25 VIIC 80 VII D 60 
VIIA 50 VII B 30 Vil C 85 VII D 70 
VIIA 44 VII B 35 Vil C 85 VII D 80 
VII A 50 Vil B 35 VII C 80 Vil D 85 
VII A 50 Vil B 40 VII C 90 VII D 86 
VII A 44 Vil B 34 VII C 95 Vil D 98 
VII A 42 VII B I 35 VII C 70 VII D 80 

' 
VIIA 40 VII B 36 VII C 70 VII D 70 
VIIA 30 VII B 44 VIIC 70 VII D 86 
VIIA 46 VII B 50 VIIC 70 VII D 85 
VIIA 35 VII B 90 VIIC 76 VII D 99 

VII B 80 VIIC 76 VII D 86 
VII B 34 VII C 80 VII D 90 
VII B 45 
VII B 54 
VII B 30 
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