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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan LKS matematika pada materi 
segitiga berbasispenemuan dengan pendekatan saintifik yang valid, praktis dan 
efektif. LKS ini terdiri dari 6subbab yaitu pengertian segitiga, jenis-jenis segitiga, 
ketaksamaan segitiga, jumlah sudut dalam segitiga, keliling dan luas segitiga. 
Struktur LKS secara umum adalah judul, kompetensi yang akan dicapai, 
pengantar awal,petunjuk kegiatan, langkah-langkah kegiatan dan 
penilaian,latihan, kunci jawaban latihan. Sampel penelitian pengembangan ini 
adalah siswa kelas VII (yaitu kelas VII.2 dan kelas VII.3) SMPN 1 Moyo Utara. 

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang mengacu pada model 
pengembangan 4-D, yaitu: a) define, meliputi analisis kurikulum, analisis ujung 
depan, analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep, dan perumusan tujuan 
pembelajaran, b) design, meliputi pengumpulan referensi, penyusunan rancangan 
RPP dan LKS Penemuan dengan Pendekatan Saintifik, dan menyusun instrumen 
penilaian RPP dan LKS, c) develop, meliputi pengembangan instrumen penilaian 
perangkat pembelajaran, pengembangan produk (LKS), validasi ahli, revisi dan 
uji coba pengembangan. RPP dan LKS yang telah dikonsultasikan pada dosen 
pembimbing kemudian divalidasi oleh dua orang dosen ahli dan dua orang guru 
matematika SMP. Setelah dilakukan validasi, penilaian produk serta pemberian 
saran/masukan kemudian produk direvisi sesuai saran dari validator, d) 
desseminate, atau penyebaran tidak dilakukan disebabkan waktu penelitian yang 
terbatas. 

Kualitas LKS yang dikembangkan adalah: a) kevalidan dengan hasil validitas 
RPP o\eh dooen ahE dan guru matematika berada pada kriteria sangat baik dengan 
skor penilaian rata-rata 179,50 sehingga RPP yang digunakanadalah valid. 
Validitas LKS oleh dosen ahli diperoleh skor penilaian rata-rata LKS adalah 148 
dengan kriteria Sangat Baik, dan skor penilaian LKS oleh guru dengan rata-rata 
72 berada pada kriteria Sangat Baik.; b) kepraktisan ditinjau dari hasil penilaian 
siswa terhadap LKS yang digunakan mempunyai kriteria baik dengan jumlah nilai 
2853, dan berdasarkan basil observasi keterlaksanaan pembelajaran sebesar 95%, 
sehingga dapat disimpulkan RPP dan LKS yang digunakan dalam pembelajaran 
adalah praktis. Sedangkan c) aspek keefektifan dilihat dari hasil Tes Hasil Belajar 
(THB) siswa diperoleh persentase ketuntasan belajar klasikal kelas yang diteliti 
adalah 84% . Dengan demikian ketuntasan belajar mencapai kriteria baik, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa RPP dan LKS yang digunakan dalam 
pembelajaran adalah efektif. 

Kata Kunci: Pengembangan LKS, Segitiga, Penemuan, Pendekatan Saintifik 
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The Development of Student Worksheet (LKS) 
The Discovery of The Scientific approach to The Material of Triangle to 

The First Graders in The Second Semester at SMPN 1 Moyo Utara 

Nur A'ini Furqan 
(.alia. (awwaz@gmail.com) 

Magister Programe of Open University 

Abstract 

This research aims to develop the student worksheet of mathemathic subject 
in the learning material of triangle based on the discovery of the scientific 
approach, with valid, practically and effectively. It is consist of six sub-chapters 
those are the understanding of triangle, the types of triangle, triangle inequality, 
the angles in triangle, the circumference and the area of a triangle. Generally, the 
structure of the student worksheet are the title, the competence to be achieve, the initial 
introduction, manual activities, measures and assessment activities, exercise and the 
answer key. The research sample of this development were the students of the first grader 
(class VIL2 and Vll.3) of SMPN 1 Moyo Utara 

The research is a development research which refers to 4-D development model, 
namely: a) define, include the curriculum analysis, the analysis of the front end, the 
analysis of the student, task analysis, analysis of the concept, and the formulation of 
learning purposes, b) design, includes of reference collecting, the drafting of the lesson 
plan and student worksheet the discovery of the scientific approach, and preparing the 
lesson plan and worksheet assessment instrument, c) develop, includes the development 
of assessment instrument learning device, the development of student worksheet product, 
expert validation, revision and the development test of lesson plan and student worksheet 
which have been consulted to the supervisor then validated by two expert lecturers and 
two mathematic teachers of junior high school. After validation, product assessment and 
provision of advice, then the product will be revised based on the validator's suggestion, 
d) desseminate, or spreading was not done due to limited research time. 

The quality of the developed student worksheet are: a) the validity with the 
result of the lesson plan's validity by the expert lecturers and mathematic teachers 
are got the criteria very well with an averarage assesment score 1 79 ,50 so that the 
lesson plan is valid. The student worksheet validity by expert lecturer obtained an 
average student workshseet assessment 148 with the criteria very good, and the 
score of student worksheet assessment by the teacher by an average 72 on very 
good criteria; b) the practicality in term of student assessment result toward the 
student worksheet that are used had the good criteria with a total value in 2853, 
and 95% based on the learning completeness observation. It's concluded that the 
student worksheet and the lesson plan that are used in learning activity is 
practical. While c) the aspect of effoctiveness shown from the students learning 
test result. Obtained the percentage of classical learning completeness was 84%. 
Thus, the learning compliteness reached a good criteria, so that, it can be 
concluded that the lesson plan and the student worksheet that are used in learning 
activity is effective. 

Keywords: Student Worksheet Development, Triangle, Discovery, Scientific 
Approach. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Pengembangan Lembar Kerja Siswa Penemuan dengan Pendekatan 

Saintifik pada Materi segitiga di penelitian ini menggunakan model 4-D. 

Lembar Kerja Siswa yang dikembangkan telah melalui tahap define 

(pendefinisian), design (perencanaan), dan develop (pengembangan). Berikut 

penjelasan dari masing-masing tahapan tersebut. 

1. Define (pendefinisian) 

Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan identifikasi 

masalah dalam pembelajaran matematika sebagai dasar pengembangan 

Lembar Kerja Siswa. 

a. Analis!s Kurikulum 

Dalam pengembangan Lembar Kerja Siswa Penemuan dengan 

Pendekatan Saintifik pada Materi segitiga ini terlebih dahulu dilakukan 

analisis kurikulum dengan Standar Kompetensinya Memahami konsep 

segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang telah ditentukan dalam 

Standar Isi KTSP tahun 2006. sedangkan indikator-indikatomya 

dikembangkan sebagai pencapaian kompetensi. Indikator-indikator 

itulah yang menjadi acuan dalam pengembangan Lembar Kerja Siswa 

Penemuan dengan Pendekatan Saintifik pada Materi segitiga ini. 

Analisis kurikulum selengkapnya dapat dilihat pada lampiran A. 
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b. Analisis AwaL·Akhir 

Pada analisis awal penulis melakukan survei awal pada sekolab 

yang akan dijadikan tempat uji coba yaitu SMPN 1 Moyo Utara. 

Survei ini bertujuan untuk melibat kondisi pembelajaran dan masalah 

mendasar yang perlu diupayakan pemecahannya. Survei dilakukan 

melalui diskusi dan mewawancarai guru mitra serta melihat perangkat 

pembelajaran yang digunakan pada saat mengajarkan materi Segitiga. 

Berdasarkan basil analisis awal terbadap perangkat pembelajaran 

materi segitiga dan basil wawancara dengan guru mitra serta beberapa 

guru matematika SMP di Kabupaten Sumbawa, dapat disimpulkan 

bahwa kegiatan yang terdapat pada perangkat pembelajaran tersebut 

belum dapat membuat siswa aktif dan mandiri karena penyajian 

materinya dilakukan secara langsung tanpa melibatkan siswa dalam 

menemukan konsep matematika. Hal ini menjadi penyebab kurangnya 

kebermaknaan siswa dalam belajar. 

Selanjutnya berdasarkan analisis basil ulangan harian materi 

segitiga pada tiga tahun terakhir, yaitu pada tahun pelajaran 

2012/2013, 2013/2014, dan 2014/2015 ketuntasan belajar siswa pada 

segitiga masih rendah dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.1 
Persentase Ketuntasan Belajar Materi segitiga 

Tahun 
Persentase Ketuntasan 

Pelajaran 
Ke las Ke las Ke las Ke las 
VII.I VIl.2 VII.3 VII.4 

2012/2013 58% 63% 60% 62% 
2013/2014 62% 64% 61% 60% 
2014/2015 61% 63% 62% 62% 
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Berdasarkan pennasalahan tersebut diperlukan suatu LKS yang 

dapat rnernbimbing siswa untuk belajar secara aktif dan rnandiri 

sehingga tingkat keberrnaknaan siswa dalarn belajar akan sernakin 

baik. 

c. Analisis Siswa 

Hasil analisis siswa kelas VII pada SMPN 1 Moyo Utara tahun 

pelajaran 2015/2016 diperoleh bahwa siswa rnerniliki kemarnpuan 

intelektual yang beragarn yang terdiri dari siswa dengan kemampuan 

tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan analisis siswa tersebut, perlu 

adanya model pernbelajaran yang rnarnpu rnendorong siswa untuk aktif 

dan mandiri dalarn proses pernbelajaran. Siswa harus terlibat dalam 

kegiatan pernbelajaran yang dilakukan sehingga dapat menernukan 

sendiri konsep rnatematikanya. Oleh karena itu dipilih metode dan 

pendekatan yang dapat rnenciptakan siswa aktif dan rnandiri melalui 

proses diskusi kelornpok. Salah satu metode dan pendekatan yang 

digunakan adalah penernuan dengan pendekatan Saintifik. Berdasarkan 

hal tersebut, disusunlah Lernbar Kerja Siswa Penemuan dengan 

Pendekatan Saintifik pada Materi segitiga. 

d. Analisis Tugas (task analysis) 

RPP dan LKS dikernbangkan berdasarkan SK dan KD pada 

kurikulum KTSP. Analisis tugas mernbahas garnbaran secara 

keseluruhan materi segitiga yang akan dipelajari siswa. Standar 

Kompetensi rnateri segitiga ini adalah rnernahami konsep segiempat 

dan segitiga serta rnenentukan ukurannya. 
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Sedangkan Kompetensi Dasar yang harus dicapai siswa ada tiga 

yaitu: mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan 

sudutnya, Menghitung keliling dan luas bangun segitiga serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah sehari-hari. 

Berdasarkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD) tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator-indikator pencapaian 

kompetensi materi Segitiga sebagai berikut: 

1) Menyebutkan pengertian segitiga 

2) Mengidentifikasi jenis-jenis segitiga berdasarkan panJang 

s1smya. 

3) Mengidentifikasi jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. 

4) Mengidentifikasi jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya 

dan besar sudutnya. 

5) Mengidentifikasi tentang ketaksamaan segitiga. 

6) Mengidentifikasi tentang Jumlah Sudut Dalam Segitiga. 

7) Menemukan rumus keliling dan luas segitiga. 

e. Analisis konsep (concept analysis) 

Analisis konsep didasarkan pada materi yang sudah dirinci dalam 

analisis tugas. Materi tersebut kemudian dihubungkan sesuai dengan 

KD yang disusun dalam suatu peta konsep. Peta konsep materi 

Segitiga adalah sebagai berikut: 
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SEGITIGA 

Jumlah Sudut Dalam Keliling dan Luas 
Se iti a iti a 

Menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan Segitiga 
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Pada peta lrnnsep dapat di1ihat materi Segitiga hanya sebatas 

pada pengertian segitiga, jenis-jenis segitiga, ketaksamaan segitiga, 

jumlah sudut dalam segitiga dan keliling dan luas segitiga kemudian 

diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

segitiga. 

f. Perumusan tujuan pembelajaran (specifYing instructional objectivies) 

Berdasarkan analisis materi dan analisis tugas, spesifikasi tujuan 

pembelajaran pada materi Segitiga adalah sebagai berikut: 

Setelah melakukan kegiatan pembelajaran Penemuan dengan 

Pendekatan Saintifik siswa dapat: 

1) Menjelaskan pengertian segitiga 

2) Mengidentifikasi jenis-jenis segitiga berdasarkan panJang 

sisinya, besar sudutnya dan panjang sisi dan besar sudutnya. 

3) Mengidentifikasi ketaksamaan segitiga. 

4) Menentukanjumlah sudut dalam segitiga. 

5) Menemukan rumus keliling dan luas segitiga. 

2. Design (perencanaan) 

Pada tahap perancangan ini terdiri dari dua langkah yaitu: 
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a. Mengumpulkan buku referensi dan gambar atau media yang relevan 

dengan materi Segitiga yang akan digunakan dalam menyusun LKS. 

Beberapa referensi yang digunakan dalam menyusun LKS, yaitu: 

1) M. Cholik Adinawan dan Sugijono, (2013). MATEMATIKA SMP 

jilid IB Kelas VII Berdasarkan Kurikulum 2013. Jakarta: Penerbit 

Erlangga. 

2) Sukino dan Wilson Simangunson, (2007). MA TEMA TIKA untuk 

SMP Kelas VII berdasarkan standar isi 2006. Jakarta: Penerbit 

Erlangga. 

3) Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni. (2008). Matematika konsep dan 

Aplikasinya untuk SMP/MTs kelas VIL Jakarta: Penerbit: Pusat 

perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

4) Nuniek Avianti Agus. (2008). Mudah Belajar Matematika untuk 

SMP/MTs kelas VII. Jakarta: Penerbit: Pusat perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

b. Menyusun rancangan RPP dan LKS 

1) Rancangan RPP Penemuan dengan Pendekatan Saintifik. 

RPP yang dirancang pada penelitian ini terdiri dari 4 RPP 

a) RPP 1 

RPP ini berisi materi tentang pengertian segitiga dan jenis

jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya (pertemuan 1) dan 

jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya juga jenis-jenis 

segitiga berdasar panjang sisi dan besar sudutnya (pertemuan 2) 

b) RPP 2 
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RPP ini berisi tentang materi ketaksamaan segitiga. 

c) RPP 3 

RPP ini berisi materi tentang jumlah sudut dalam segitiga. 

d) RPP4 

RPP ini berisi materi tentang keliling dan luas segitiga. 

Rancangan struktur isi RPP yang dikembangkan adalah : 

a) Identitas meliputi nama sekolah, mata pelajaran, kelas, 

semester, tahun pelajaran, materi pokok, pertemuan ke-, dan 

alokasi waktu. 

b) Standar kompetensi disesuaikan dengan standar isi KTSP 2006. 

c) Kompetensi dasar disesuaikan dengan standar isi KTSP 2006. 

d) Indikator pembelajaran merupakan penjabaran dari kompetensi 

dasar. 

e) Tujuan pembelajaran disesuaikan dengan indikator. 

f) Materi pembelajaran merupakan rangkuman materi yang akan 

dipelajari sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah 

ditetapkan. 

g) Model pembelajaran menggunakan metode Penemuan dengan 

Pendekatan Saintifik. 

h) Metode pembelajaran menggunakan metode diskusi, baik 

diskusi kelompok maupun diskusi kelas dan penemuan. 

i) Langkah-langkah pembelajaran yang bercirikan Penemuan 

dengan pendekatan Saintifik. 
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( 1) Kegiatan pendahuluan berisi : orientasi, apersepsi dan 

motivasi yang sesum dengan materi segitiga.kegiatan 

mengamati dapat berupa gambar dan video, juga menanya 

tentang hal-hal yang ingin diketahui siswa maupun hal-hal 

yang ingin disampaikan guru sebelum ke bagian inti 

pembelajaran. 

(2) Kegiatan inti merupakan penjabaran yang dilakukan guru 

dan siswa dalam pendekatan saintifik ini adalah bagian 

mengumpulkan informasi yang terkait dengan materi 

setiap subbabnya, mengasosiasi hasil diskusinya dengan 

teman kelompoknya. 

(3) Kegiatan penutup berisi proses kegiatan s1swa 

mengkomunikasikan hasil diskusinya, umpan balik, 

kesimpulan, penilaian hasil belajar dan informasi 

pertemuan selanjutnya 

j) Media/sumber belajar, komponen yang digunakan dalam 

pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 

k) Penilaian hasil belajar berisi : bentuk dan contoh instrumen 

yang digunakan untuk mengukur tujuan pembelajaran 

1) Pedoman penskoran berisi kunci jawaban dan pedoman yang 

mendasari penilaian. 

2) Rancangan LKS Penemuan dengan Pendekatan Saintifik 
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LKS yang dirancang adalah LKS Penemuan dengan Pendekatan 

Saintifik pada materi Segitiga. LKS yang dirancang dalam 

penelitian ini terdiri dari 6 LKS (yaitu LKS 1, LKS 2a, LKS 2b, 

LKS 3, LKS 4 dan LKS 5). LKS ini didesain menggunakan 

program Corel Draw X7 yang terdiri dari 40 halaman, dengan 

penjabaran sebagai berikut: 

Tabel 4.2 
Tabet Penjabaran LKS 

No LKS Halaman ke 
1. LKS 1 1-5 
2. LKS2a 6-8 
3. LKS2b 9-12 
4. LKS3 13-17 
5. LKS4 18-22 
6. LKS5 23-36 
7. Kunci Jawaban 37-40 

Tahapan perancangan LKS ini antara lain: 

a) Menyusun peta kebutuhan 

Pada tahap ini dilakukan penyusunan dan penyesuaian peta 

kebutuhan LKS berdasarkan SK, KD, dan indikator yang telah 

ditetapkan. 

b) Menentukan judul LKS 

Judul dari setiap LKS ditentukan berdasarkan KD, dan 

indikator-indikator materi yang diajarkan 

c) Penulisan LKS 

Penulisan LKS disesuaikan dengan Metode Penemuan dan 

Pendekatan Saintifik dan syarat-syarat penulisan LKS yang 

telah ditetapkan. 
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Materi LKS 

Materi 
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1 1 Pengertian Segitiga dan Jenis.,..jenis segitiga 
berdasarkan panjang sisinya 

2 2a Jenis-jenis segitiga berdasarkan besar 
sudutnya. 

3 2b Jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang dan 
besar sudutnya 

4 3 Ketaksamaan segitiga 

5 4 Jumlah sudut dalam segitiga 

6 5 Keliling dan luas segitiga 

3) Menyusun instrumen penilaian RPP dan LKS 

Instrumen penilaian RPP dan LKS berupa lembar penilaian 

RPP untuk dosen ahli dan guru matematika, lembar penilaian LKS 

untuk dosen ahli, guru matematika, dan siswa. Instrumen penilaian 

yang telah disusun kemudian dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing untuk selanjutnya divalidasi oleh dosen ahli. Butir-

butir instrumen yang tidak valid direvisi sesuai saran validator. 

Instrumen penilaian yang telah valid digunakan untuk menilai RPP 

dan LKS yang telah dikembangkan. 

3. Develop (Pengembangan) 

Hasil dari tahap pengembangan adalah sebagai berikut: 

a. Hasil pengembangan Instrumen Penilaian Perangkat Pembelajaran 

1) Instrumen penilaian RPP 

Instrumen penilaian RPP digunakan untuk mengetahui 

kevalidan RPP. RPP dinilai oleh dosen ahli dan guru matematika. 

Bentuk lembar penilaian RPP yang digunakan adalah angket 
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berstruktur dan angket tidak berstruktur. Angket berstruktur 

menggunakan skala likert 5, 4, 3, 2, dan 1 dengan kualifikasi 

sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Sedangkan 

angket tidak berstruktur merupakan saran dari validator terkait 

produk yang dikembangkan sebagai dasar untuk melakukan revisi. 

Aspek penilaian lembar penilaian RPP meliputi: identitas, 

rumusan indikator/tujuan pembelajaran, pemilihan materi, 

pemilihan model pembelajaran, kegiatan pembelajaran, pemilihan 

media/sumber belajar, dan penilaian basil belajar. Kisi-kisi butir 

penilaian RPP dapat dilihat pada lampiran halaman 142 

2) Instrumen Penilaian LKS 

Instrumen penilaian LKS digunakan untuk mengetahui 

kevalidan LKS. LKS dinilai oleh dosen ahli dan guru matematika. 

Bentuk lembar penilaian LKS yang digunakan adalah angket 

berstruktur dan angket tidak berstruktur. Angket berstruktur 

menggunakan skala likert 5, 4, 3, 2, dan 1 dengan kualifikasi 

sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. 

Sedangkan angket tidak berstruktur merupakan saran dari validator 

terkait produk yang dikembangkan sebagai dasar untuk melakukan 

revisi. 

Aspek penilaian lembar penilaian LKS meliputi: kelayakan isi, 

kesesuaian penyajian dengan model pembelajaran, kesesuaian 

model pembelajaran, kesesuaian syarat didaktis, kesesuaian syarat 

konstruksi (kebahasaan), dan kesesuaian syarat teknis 
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(kegrafikaan). Kisi~kisi instrumen penilaian LKS dan butir 

penilaian setiap aspek dapat dilihat pada lampiran halaman 153 

3) Instrumen Penilaian Siswa 

Lembar penilaian siswa merupakan lembar penilaian LKS 

untuk mengetahui kepraktisan LKS yang bersumber dari siswa. 

Bentuk angket yang digunakan adalah angket berstruktur yang 

menggunakan skala likert 5, 4, 3, 2, dan 1 dengan pemyataan 

sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju 

untuk pemyataan positif, dan 5, 4, 3, 2, dan 1 dengan pemyataan 

sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju 

untuk pemyataan negatif. Lembar penilaian siswa dan aspek 

penilaian dapat dilihat pada lampiran halaman 221 

4) Lembar Penilaian Guru 

Lembar penilaian guru merupakan lembar penilaian LKS 

untuk mengetahui kepraktisan LKS yang bersumber dari guru. 

Bentuk angket yang digunakan adalah angket berstruktur yang 

menggunakan skala likert 5, 4, 3, 2, dan 1 dengan pemyataan 

sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Lembar 

penilaian guru dan butir penilaian dapat dilihat pada lampiran 

halaman 165 

b. Hasil Pengembangan Produk 

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
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Dalam penelitian ini digunakan 5 RPP yang mengacu pada standar 

proses. RPP yang dikembangkan menggunakan langkah-langkah 

pendekatan Saintifik. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 

a) Siswa bekerja secara mandiri maupun kelompok, pada kegiatan 

eksplorasi, pada tahap mengamati dapat berupa gambar 

maupun video. Begitu juga menggali pengetahuan awal siswa 

pada kegiatan ini juga proses menanya tentang hal-hal yang 

ingin diketahui. 

b) Pada kegiatan elaborasi kegiatan yang muncul adalah masing-

masmg kelompok mengumpulkan informasi tentang 

permasalahan pada LKS, mengisi titik-titik yang telah tersedia 

kemudian melakukan asosiasi atas jawaban teman-temannya 

dan selanjutnya kelompok membuat kesimpulan atas 

permasalahan yang diberikan. 

c) Pada tahap konfirmasi 
. . 

masmg-masmg kelompok 

mengkomunikasikan hasilnya melalui diskusi kelas 

dilanjutkan dengan penguatan jawaban siswa oleh guru. RPP 

dapat dilihat pada lampiran halaman 108. 

2) Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

Rancangan LKS yang dikembangkan memuat komponen-

komponen sebagai berikut: 

a) Sampul LKS memuat judul I ,KS, nama penyusun, dan gambar 

pendukung. 
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b) Kata pengantar berisi tentang gambaran LKS yang 

dikembangkan dan penjelasan tentang model yang digunakan 

c) Daftar isi memuat keterangan letak halaman bagian-bagian 

LKS dan memudahkan pembaca dalam menemukan materi 

yang diinginkan 

d) Bagian isi memuat materi yang akan dipelajari disesuaikan 

dengan indikator. Materi disusun dari permasalahan sehari-hari 

kemudian disajikan dalam bentuk aktivitas siswa berdasarkan 

sumber dari buku paket atau dari internet. 

Aktivitas siswa disusun berdasarkan tahapan dari pendekatan 

Saintifik. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 

( 1) Kegiatan pada LKS diawali dengan kegiatan mengamati. 

(2) Siswa menanya tentang hal-hal yang ingin mereka gali 

tentang sesuatu yang akan dipelajari dan yang ingin digali 

dan dibahas dalam LKS, dengan berdiskusi dalam 

berkelompok. 

(3) Siswa mengumpulkan informasi yang terkait dengan 

tujuan pembelajaran dalam LKS dan mengaso§iasi hasil 

diskusinya kembali bersama teman kelompoknya sehngga 

mereka menemukan pola dan dapat menyimpulkan hasil 

temuannya. 

( 4) Hasil diskusi yang telah diperoleh mereka komunikasikan, 

inilah proses mengkomunikasikan di depan teman-teman 

sekelasnya. 
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e) Daftar pustaka, berisi sumber~sumber referensi dan pustaka 

yang digunakan dalam LKS yang dikembangkan 

Hasil produk LKS dapat dilihat pada lampiran halaman 141. 

c. Validasi Ahli 

1. Validasi dosen ahli 

Validasi ahli dilakukan dengan tujuan untuk menentukan 

kevalidan produk awal basil pengembangan LKS. Validasi RPP 

dan LKS menggunakan instrumen penilaian RPP dan LKS berupa 

angket untuk dosen ahli. Tahap ini dilakukan sebelum 

pelaksanaan uji coba skala kecil dengan cara meminta penilaian 

kepada ahli. Kegiatan validasi dilakukan dengan cara 

menyerahkan produk awal kepada ahli untuk diberikan penilaian 

terkait kevalidan hasil pengembangan RPP dan LKS. Penilaian 

RPP mencakup aspek identitas, rumusan indikator/tujuan 

pembelajaran, pemilihan materi, pemilihan model pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, pemilihan media/sumber belajar, dan 

penilaian hasil belajar. Sedangkan penilaian LKS meliputi aspek 

kelayakan isi, kesesuaian penyajian dengan model pembelajaran, 

kesesuaian model pembelajaran, kesesuaian syarat didaktis, 

kesesuaian syarat konstruksi (kebahasaan) dan kesesuaian syarat 

teknis. 

2. Validasi Ahli Praktisi 

V alidasi ahli praktisi dilakukan oleh guru matematika SMPN 

1 Moyo Utara. Instrumen yang digunakan oleh guru untuk 
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melakukan validasi RPP sama dengan instrumen yang digunakan 

oleh dosen ahli, sedangkan untuk penilaian LKS meliputi aspek 

kelayakan isi, kesesuaian penyajian dengan model pembelajaran, 

kesesuaian model pembelajaran, kesesuaian syarat didaktis, 

kesesuaian syarat konstruksi (kebahasaan) dan kesesuaian syarat 

teknis. Dari hasil validasi diperoleh penilaian produk dan saran 

atau masukan sebagai acuan untuk merevisi RPP dan LKS yang 

dikembangkan. 

1) Penilaian RPP dan LKS 

Hasil penilaian RPP oleh validator disajikan pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.4 
Hasil Penilaian RPP 

Validator Skor Penilaian Kriteria 

Ahli 1 172 Baik 

Ahli 2 181 Sangat Baik 

Guru 1 186 Sangat Baik 

Guru 2 179 Sangat Baik 

Rata-rata 179,50 Sangat Baik 

Berdasarkan perhitungan data hasil analisis penilaian 

RPP oleh dosen ahli dan ahli praktisi diperoleh X = 123, dan 

SB/ = 27,33. Hasil penilaian RPP oleh dosen ahli 1 X1 = 172 

dengan kriteria baik, dosen ahli 2 X2 = 181 dengan kriteria 

sangat baik. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran halaman 171. Demikian pula dengan penilaian 

43025.pdf 



86 

RPP oleh guru 1 X1 = 186, dan guru 2 X2 = 179 dengan 

kriteria sangat baik untuk keduannya. Hasil perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran halaman 185. 

Berdasarkan tabel hasil penilaian RPP di atas dapat 

disimpulkan RPP yang dikembangkan dikatakan layak 

berdasarkan aspek kevalidan dengan kriteria sangat baik 

dengan rata-rata skor 179,5 sehingga RPP layak untuk 

digunakan. Hasil penilaian LKS oleh validator disajikan pada 

tabel 9. 

Tabel 4.5 
Hasil Penilaian LKS oleh Ahli 

Validator Skor Penilaian Kriteria 
Ahli 1 143 Baik 
Ahli2 153 Sangat Baik 

Rata-rata 148 San~at Baik 

Hasil penilaian LKS oleh dosen ahli dapat dilihat pada 

lampiran halaman 187. Dari data diperoleh X = 102 , 

SB! = 22,67, skor penilaian dosen ahli 1 X1 = 142 dengan 

kriteria baik dan dosen ahli 2 X2 = 153 dengan dengan 

kriteria sangat baik. Sedangkan penilaian LKS oleh guru dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.6 
Hasil Penilaian LKS oleh Guru 

Validator Skor Penilaian Kriteria 

Guru 1 75 Sangat baik 

Guru2 69 Baik 

Rata-rata 72 SangatBaik 
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Berdasarkan perhitungan data basil analisis penilaian 

LKS oleb guru diperoleb X = 51,00, dan SB/= 11,30. 

Sedangkan basil penilaian LKS oleb guru 1 X1 = 75 dengan 

kriteria sangat baik, guru 2 X 2 = 69 dengan kriteria baik. 

Hasil perbitungan selengkapnya dapat dilibat pada lampiran 

balaman 212. 

Berdasarkan tabel basil penilaian LKS oleh dosen ahli 

dan basil penilaian LKS oleb guru dapat disimpulkan LKS 

yang dikembangkan dikatakan layak berdasarkan aspek 

kevalidan dengan kriteria baik dengan rata-rata skor 14 7 ,5 

untuk penilaian dosen ahli dan 72 untuk penilaian guru 

sehingga LKS layak untuk digunakan. Sedangkan penilaian 

LKS oleb siswa dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabet 4.7 
Hasil Penilaian LKS oleh Siswa 

Penilai Skor Penilaian Kriteria 

Siswa 2853 Baik 

Berdasarkan perhitungan data hasil analisis penilaian 

LKS oleb siswa diperoleb X = 2400, dan SB/ = 533,33 

dengan kriteria baik. Hasil perbitungan selengkapnya dapat 

dilibat pada lampiran balaman 221. Dari hasil penilaian LKS 

oleb siswa dapat disimpulkan LKS yang dikembangkan 
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dikatakan layak berdasarkan aspek kepraktisan, sehingga LKS 

layak untuk digunakan. 

2) Saran dan Perbaikan RPP dan LKS 

Tabel 4.8 
Revisi RPP dan LKS berdasarkan basil Validasi Ahli 

No Saran Perbaikan RPP 
l Indikator pembelajaran diperluas, karena pada setiap 

KD minimal memuat 3 tiga indikator 
2 Indikator dan tujuan pembelajaran dipisahkan 
3 Perlu ditambahkan adanya kegiatan dalam tujuan 

pembelajaran 
4 Setiap kata operasional pada indikator harus bisa 

dibuat alat ukurnya, baik afektif, kognitif, atau 
psikomotor. 

5 Materi sebaiknya dilampirkan untuk melihat runtutan 
kejelasan materi. 

6 Dalam RPP model dan metode jelas harus bisa 
dibedakan. 

No Saran Perbaikan LKS 
1 Cantumkan KD dan Indikator/tujuan pembelajaran 

pada setiap LKS 
2 Kalimat/kata dalam LKS harus benar-benar dipahami 

maksudnya oleh siswa jangan menimbulkan makna 
ganda 

3 Pada LKS perlu ditambahkan ilustrasi sebagai 
pengantar sebelum ke materi pokoknya seperti kolom 
"tahukah kamu" 

4 Jangan membatasi jawaban siswa, tampilan jangan 
terlalu padat dan titik-titik pada kolomjawaban 
sebaiknya dihilangkan ( ruang kosong) 

s Pada LKS 1 gambar segitiga terlalu banyak sebaiknya 
I 0 segitiga saja 

6 Perbaikan pada LKS 6 

d. Revisi I 

Pada tahap ini dilakukan revisi untuk menyempurnakan RPP dan LKS 

sesuai dengan masukan dan saran dari validator. Revisi dilakukan 

dengan memperbaiki konten maupun tampilan produk. 

I) Revisi RPP 
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Secara umum masukan dan saran dari validator terhadap Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dikembangkan dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 4.9 
Revisi RPP berdasarkan basil validasi ahli 

Jenis Revisi 
Revisi 

Sebelum Sesudah 
Indikator Indikator pada KD Indikator pada KD 
pembelajaran 5.1 tidak 5.1 sudah 
diperluas, karena dikembangkan dikembangkan 
pada setiap KD 
minimal memuat 3 
tiga indicator 
Indikator dan tujuan Indikator dan Indikator dan tujuan 
pembelajaran tujuan pembelajaran sudah 
dipisahkan pembelajaran tidak dipisahkan 

dipisahkan 
Perlu ditambahkan Tidak Mencantumkan 
adanya kegiatan mencantumkan kegiatan pada tujuan 
dalam tujuan kegiatan pada pembelajaran 
pembelajaran tujuan 

pembelajaran 
Setiap kata Setiap kata Setiap kata 
operasional pada operasional pada operasional pada 
indikator harus bisa indikator belum indikator sudah 
dibuat alat ukurnya mencerminkan alat mencerminkan alat 
baik afektif, ukumya baik ukumya baik afektif, 
kognitif, dan afektif, kognitif, kognitif, dan 
psikomotor pada dan psikomotor psikomotor pada 
tujuan pembelajaran pada tujuan tujuan pembelajaran 

pembelajaran 
Materi sebaiknya Tidak melampirkan Sudah melampirkan 
dilampirkan untuk ringkasan materi ringkasan materi 
melihat runtutan pada setiap RPP pada setiap RPP 
kej elasan materi 
Dalam RPP model Penggunaan model Penggunaan model 
dan metode jelas dan metode dan metode 
bisa dibedakan pembelajaran pembelajaran sudah 

belumjelas jelas 
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2) Revisi LKS 

Secara umum masukan dan saran dari validator terhadap Lembar 

Kerja Siswa (LKS) yang dikembangkan dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabet 4.10 
Revisi LKS berdasarkan basil validasi ahli 

Jenis Revisi 
Revisi 

Sebelum Sesudah 

Kalimat/kata dalam Kalimat "buatlah Kalimat tersebut 
LKS harus benar- pertanyaan yang diganti "Pikirkan 
benar dipahami terkait dengan hal-hal yang belum 
maksudnya oleh jenis-jenis segitiga kalian ketahui 
s1swa berdasar besar tentang jenis 

sudutnya setelah segitiga berdasar 
mengamati gambar besar sudutnya!" 
di atas?" 

Pada LKS perlu Tidak Sudah 
diberikan beberapa mencantumkan mencantumkan 
latihan latihan latihan 
Jawaban siswa Setiap LKS Ruang untuk 
terbatas menggunakan titik- jawaban LKS sudah 

titik ( ........ ) untuk diperluas 
isian jawaban 
s1swa 

Kalimat pengantar Belum ada kalimat Sudah ada kalimat 
pengantar, pengantar, ada juga 
langsung petunjuk sedikit pengetahuan 
pengeIJaan. dalam kehidupan 

sehari-hari. 
Gambar menarik Belum ada Sudah ditampilkan 
Cover Belum ada Sudah dibuat 

e. Uji Coba Pengembangan 

Tahap selanjutnya dalam penelitian pengembangan ini adalah uji 

coba RPP dan LKS penemuan dengan pendekatan saintifik yang telah 

dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran di kelas secara 

43025.pdf 



91 

langsung. Pada tahap ini uji coba dilakukan oleh guru SMPN 1 Moyo 

Utara dengan observer peneliti sendiri. 

Uji coba RPP dan LKS yang telah dikembangkan dilaksanakan di 

di SMPN 1 Moyo Utara pada kelas VII.3 dengan jumlah siswa 25 

orang dan kelas VII.2 dengan jumlah siswa 25 orang. Kegiatan 

pembelajaran dilakukan antara tanggal 3 Mei s/d 18 Mei 2016 

sebanyak 5 kali pe1iemuan, sedangkan tes basil belajar (THB) 

dilakukan pada tanggal sabtu, 21 Mei 2016. Rincian pelaksanaan uji 

coba produk sebagai berikut: 

Tabel 4.11 
Jadwal Pelaksanaan Uji Coba RPP dan LKS 

Pertemuan 
Kelas Hari, tanggal 

Waktu 
Produk 

ke- (wita) 
1 VII 2 Selasa, 08.50-10.10 LKS 1 

3 Mei 2016 
VII 3 Ra bu, 08.50-10.10 LKS 1 

4 Mei 2016 
2 VII 3 Sabtu, 07.30-08.35 LKS 2adan 2b 

7 Mei 2016 
VII 2 Sabtu, 09.00-10.20 LKS 2adan2b 

7 Mei 2016 
3 VII 2 Selasa, 08.50-10.10 LKS3 

10 Mei 2016 
VII 3 Ra bu, 08.50-10.10 LKS3 

11 Mei 2016 
4 VII 3 Sabtu, 07.30-08.35 LKS4 

14 Mei 2016 
VII 2 Sabtu, 09.00-10.20 LKS4 

14 Mei 2016 
5 VII 2 Selasa, 08.50-10.10 LKS5 

l 7 Mei 2016 
VII 3 Rabu, 18 Mei 08.50-10.10 LKS 5 

2016 
6 VII 3 Sabtu, 21 Mei 07.30-08.35 THB 

2016 

VII 2 Sabtu, 21 Mei 09.00-10.20 THB 
2016 
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Pertemuan pertama dilakukan pada hari Selasa, 3 Mei 2016 dan 

Rabu, 4 Mei 2016 di kelas VII 2 dan VII 3 di jam yang sama 08.50-

10.10 wita. Pada pertemuan ini membahas tentang apa pengertian 

segitiga dan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap keterlaksanaan 

pembelajaran secara umum sudah sesuai dengan RPP meskipun masih 

ada kendala yang dihadapi oleh guru yang menguji coba adalah (1) 

Siswa merasa kesulitan mengukur sisi segitiga dengan bilangan 

desimal, sehingga guru diharapkan mendampingi mereka di setiap 

kelompoknya. (2) Kunci jawaban LKS belum dilampirkan, sehingga 

guru kesulitan mengecek jawaban siswa (3) Masih terdapat siswa yang 

tidak aktif dalam kegiatan diskusi. Solusi yang berikan peneliti adalah 

meminta guru untuk memberikan dorongan kepada siswa agar aktif 

berdiskusi dengan dipimpin oleh siswa yang dianggap bisa pada 

masing-masing kelompok, sehingga waktu yang ada dimanfaatkan 

dengan maksimal. Sedangkan kendala poin 1 digunakan peneliti 

sebagai bahan perbaikan LKS. 

Pada pertemuan pertama ini siswa masih nampak kebingungan, 

mereka lebih sering bertanya dari pada membaca petunjuk penggunaan 

LKS, guru nampak berupaya keras untuk dapat mendampingi semua 

kelompok dengan baik. Siswa mulai memahami alurnya setelah guru 

meminta mereka untuk mempelajari petunjuk penggunaan LKS 

tersebut. A walnya siswa di tan ya tentang apa itu pengertian segitiga 

dan ada beberapa siswa yang mengangkat tangan untuk menjawab. 
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Pada perternuan pertarna ini siswa diajak untuk rnenernukan pola dari 

jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya dengan rnengukur 10 

segitiga yang guru sediakan. Mereka rnengukur panjang sisi semua 

segitiga tersebut kernudian rnencatatnya dalarn bentuk tabel, rnereka 

rnengurnpulkan informasi tentang jenis-jenis segitiga berdasarkan 

panjang sisinya dari buku paket dan berbagai surnber, mengasosiasi 

dengan rnenernukan pola dari 10 segitiga tersebut hingga mereka dapat 

rnenarik kesirnpulan bahwa jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang 

sisinya hanya ada 3 rnacam dari ternuannya, yaitu segitiga sama kaki 

(2 sisi segitiga sama panjang), segitiga sarna sisi (ketiga sisinya sarna 

panjang) dan segitiga sernbarang (ketiga sisinya tidak sama panjang). 

Perternuan kedua dilakukan pada Sabtu, 7 Mei 2016 jam 07.30-

08.35 wita danjam 09.00-10.20 wita rnasing-masing di kelas VII.3 dan 

VII. 2. Pada pertemuan ini rnernbahas tentang jenis-jenis segitiga 

berdasarkan besar sudutnya dan jenis-jenis segitiga berdasarkan 

panjang dan besar sudutnya. Kendala yang dihadapi guru penguji coba 

adalah (1) siswa rnerasa kesulitan rnernahami isi lks. (2) waktu 

rnengerjakan LKS tidak rnencukupi sehingga ada kelompok yang 

tidak menyelesaikan permasalahan pada LKS, dan (3) Kunci jawaban 

LKS tidak dilampirkan, sehingga guru kesulitan rnengecek jawaban 

siswa Kendala ini dijadikan bahan perbaikan LKS 2. 

Perternuan ketiga dilaksanakan pada Selasa, 10 Mei 2016 dan 

Rabu, 11 Mei 2016 masing-rnasing kelas Vll.2 di jam 08.50-10.10 dan 

kelas VII.3 di jam 08.50-10.10 wita pada perternuan ketiga ini sedikit 
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berbeda dengan dua pertemuan sebelumny~ karena pertemua ketig.a 

ini menggunakan media berupa video pembelajaran yang dibuat 

sendiri oleh peneliti, yaitu video tentang ketaksamaan segitiga. Berikut 

akan ditampilkan beberapa tampilannya: 

Tabel 4.12 
Tampilan Video Ketaksamaan Segitiga 

No Tam ilan Video 
1. 

2. 

3. 

Narasi 
Saya mempunyai 5 
buah lidi yang masing
masing berukuran 4cm, 
5cm, 7cm, I Ocm dan 
2cm. 
Saya ingin membuat 
segitiga yang tersusun 
dari tiga buah lidi yang 
telah bersedia. 

Saya akan mencoba 
membuat segitiga 
dengan ukuran 4cm, 
5cm dan 7 cm. Ketiga 
lidi tersebut dapat 
membentuk segitiga. 

Saya akan mencoba 
membuat segitiga 
dengan ukuran 7cm, 
I Ocm, dan 12 cm. 
Ketiganya dapat 
membentuk segitiga. 
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4. Saya akan mencoba 
membuat segitiga 
dengan ukuran 4cm, 
5cm, dan I 0 cm 
Ketiganya tidak: dapat 
membentuk segitiga 

5. Saya akan mencoba 
membuat segitiga 
dengan ukuran 4 cm, 
5cm, dan 12 cm 
Ketiganya juga tidak: 
dapat membentuk 
segitiga 

6. Mengapa tidak semua pasang lidi dapat membentuk 
se ·n a? Kemukakan enda at kalian! 

95 

Siswa melakukan kegiatan diskusi dengan menggunakan LKS 4 

untuk mempelajari materi tentang ketaksamaan segitiga. Tidak ada 

kendala berarti yang dihadapi pada pertemuan ini. Pembelajaran 

berjalan baik dan sesuai dengan harapan. 

Pertemuan keempat dilaksanakan pada hari sabtu, Sabtu, 14 Mei 

2016 , siswa melakukan kegiatan diskusi dengan menggunakan LKS 5 

untuk mempelajari materi jumlah sudut dalam segitiga. Pada Kendala 

yang dihadapi pada pertemuan ini adalah ada beberapa siswa yang 

masih kesulitan dalalll mengukur besar sudut dalam segitiga, sehingga 

guru hams membimbing masing-masing kelompok. Saran yang 

diberikan peneliti adalah agar teman-teman dalam satu kelompok hams 
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saling membantu dan berbagi. Agar teman-temannya yang belum bisa 

menjadi bisa dengan bantuan teman sejawatnya. 

Tabel 4.13 
Tampilan video jumJah sudut daJam segitiga 

No Narasi 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Pertama sediakanlah 
karton, penggaris, 
bolpen dan gunting 

Kemudian buatlah 
tiga titik: sembarang 
seperti ini. 

Kemudian 
hubungkan garis
garis yang dibuat tadi 
menggunakan 
penggans. 

Kemudian potonglah 
segitiga tersebut 
menggunakan 
gunting. 

Sehingga 
terbentuklah segitiga 
seperti ini. 
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6. Kemudian berilah 
nama pada setiap 
sudutnya a, b dan c! 

7. Berilah batas seperti 
ini sebelum dipotong! 

8. Setelah dipotong 
akhimya terdapat tiga 
potong bagian 
segitiga tadi. 

9. Kemudian susunlah 
ketiga sudut a, b dan 
c tadi seperti ini. 

10. Temyata ketiga 
sudutnya tadi 
membentuk sudut 
lurus, yaitu 180°. 

11. Cobalah dengan kelompok kalian untuk segitiga yang 
lain! Berapa besar sudut yang terbentuk setelab 
disusun? Persia kan busur dera ·at dan bol en. 
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Pertemuan kelima dilakukan pada selasa, 1 7 Mei 2016 di kelas 

VII.2 dan rabu, 18 Mei 2016 di kelas VII.3. Pada pertemuan ini 

membahas tentang keliling dan luas segitiga. Kendala yang dihadapi 

guru penguji coba adalah waktu mengerjakan LKS 6, siswa kesulitan 

menghitung luas segitiga sembarang, waktu yang tersedia tidak 

mencukupi sehingga ada kelompok yang tidak menyelesaikan 

tugasnya pada LKS 6. Sehingga guru meminta siswa melanjutkannya 

di rumah sebagai bahan PR. 

Pada pertemuan terakhir im s1swa diajak untuk menghitung 

keliling segitiga dengan mengukur panjang ketiga sisinya. Kemudian 

mencari rumusnya segitiga dengan kegiatan gunting dan tempel (cut 

and paste). Siswa merasa senang dengan kegiatan ini mereka telah siap 

dengan semua peralatan yang dibutuhkan. Seperti gunting dan lem 

juga penggaris dan pensil. Berikut adalah contoh tampilan LKS dalam 

kegiatan gunting dan tempel: 
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luas segitiga = ... x ... x __ _ 

= ·-· x ·-· x ·---+---<f----+---1--4--1--_._----4-
= ... cm 

Selanjutnya praktekkan untuk beberapa segitiga berikut! 
1. Ukurlah panjang sisi setiap segitiga untuk menentukan kelilin'!r-1---+-+--J--+---1 

segitiganya! I I I I I I I I I 
. Kemudian tentukan alas dan tinggi setiap segitiga tersebut1._-+-+--4--+-~29 '"i'· 

3. Tentukan luas beberapa segitiga berikut! i 

Untuk siswa SMP Kelas VII 1\ 
Gambar4.1 

Siswa menggunting gambar segitiga kemudian membentuknya 

dalam bentuk persegi panjang. Seperti tampilan berikut! 
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Ukvdalo panjang setiap sisi -.. ....,,,,...,. __ _..........._ 
(gunakan dalarn satuan cm) 

sisiAB= _an 
s.isiBC,. __ cm 
sisiAC= _cm 

keliling segitiga = - + ... + ·
= - an 

~l--t-+--+--+--+-+---t--lf--.>5~ 

J\ 
Gambar4.2 

Gambar4.3 
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Pengambilan nilai atau tes hasil belajar (THB) pada materi 

segitiga dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2016 yang dikuti 

oleh siswa kelas VII.3 dan siswa kelas VII.2 yang berjumlah 50 orang 

dengan materi tes adalah materi segitiga yang sudah dipelajari selama 

penelitian (5 kali pertemuan). Soal THB terdiri dari 20 soal pilihan 

ganda. Dari THB ini didapatkan data untuk mengetahui keefektifan 

LKS yang dikembangkan. 

Selain data keefektifan LKS, dari uji coba produk juga 

didapatkan data tentang kepraktisan LKS. Kepraktisan LKS diperoleh 

dari hasil angket siswa dan angket gum tentang LKS serta hasil 

observasi keterlaksanaan pembelajaran. Data yang diperoleh dari uji 

coba produk adalah sebagai berikut: 

1) Lembar Penilaian penggunaan LKS oleh Siswa dan Gum 

Hasil pengisian lembar penilaian penggunaan LKS dalam kegiatan 

pembelajaran oleh siswa dan guru dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.14 
Skor penilaian Siswa dan Guru terbadap Penggunaan LKS 

SkorLembar Skor Lembar 
Produk dan Kriteria 

Penilaian Siswa Penilaian Guru 

LKS 2853 72 

Kriteria Baik Sangat Baik 

Dari basil pengisian lembar penilaian LKS oleh s1swa 

diperoleh X = 2853, X = 2400, dan SB/ = 533,33. Berdasarkan 

konversi data kuantitatif menjadi data kualitatif penilaian siswa 
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terhadap LKS berada pada kriteria baik. Hasil perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran halaman 221.. Dari data 

tersebut disimpulkan bahwa LKS memperoleh tanggapan yang 

baik dari siswa. Kegiatan yang disajikan pada LKS yang 

dikembangkan dapat membantu siswa dalam mempelajari materi 

segitiga. Selain itu ditinjau dari keterlaksanaan pembelajaran juga 

telah memenuhi kriteria praktis, hal ini dapat dilihat dari 

persentase keterlaksanaan yaitu mencapai 95% melebihi kriteria 

minimal yang telah ditetapkan yaitu 77%. Hasil perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran halaman 221. 

2) Hasil Tes Hasil Belajar (THB) 

Tabel 14 menyajikan hasil tes hasil belajar yang dilakukan oleh 

siswa kelas VII.2 dan kelas VII.3 SMPN 1 Moyo Utara materi 

Segitiga. 

Tabel 4.15 
HasiJ Tes HasiJ BeJajar (THB) 

Nilai Nilai Nilai Persentase 
Persentase 

Kelas Ketuntasan 
rata-rata tertinggi terendah ketuntasan 

klasikal 
VII2 86,20 100 60 84,00 % 

VII 3 83,65 100 55 84,00 % 
84,00 % 

Dari hasil analisis THB diperoleh persentase ketuntasan 

klasikal kedua kelas adalah 84 %. Berdasarkan hasil tersebut 

ketuntasan belajar berada pada kriteria baik, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa RPP dan LKS yang digunakan dalam 
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pembelajaran efektif. Hasil analisis THB selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran halaman 228. 

1. Revisi II 

Revisi tahap II ini dilakukan setelah dilakukan uji coba produk dan 

analisis data. Revisi dilakukan pada RPP maupun LKS. Hal ini untuk 

memperbaiki kesalahan produk yang ditemui selama melakukan uji 

coba. Bagian yang mengalami revisi dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.16 
Revisi RPP setelah pelaksanaan uji coba 

Jenis Revisi 
Revisi 

Sebelum Sesudah 
Efisiensi waktu Kegiatan siswa Kegiatan siswa 

lebih padat. dikurangi. 

Tabel 4.17 
Revisi LKS setelah pelaksanaan uji coba 

Revisi 
Jenis Revisi Sebelum Sesudah 

Efisiensi waktu Mencantumkan Hanya 1 segitiga 
segitiga sembarang sembarang yang 
lebih dari 1 buah dicantumkan. Dan 

menambahkan 1 
buah segitiga 
sebagai PR (pada 
kegiatan gunting 
tempel) 

Kunci jawaban LKS Semua LKS tidak Semua LKS 
ada kunci jawaban dilengkapi dengan 

kunci jawaban 
Cover Tidak ada Ada 
Tampilan Kurang menarik Lebih menarik 
Kolom jawaban siswa Terbatas Lebih luas 

B. Pembahasan 

LKS yang dikembangkan dalam penelitian ini telah melalui beberapa 

tahap sesuai dengan tahapan pada model pengembangan 4D, yang meliputi 
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tahap Define (pendefinisian), Design (perencanaan), Develop 

(pengembangan), akan tetapi tahap Desseminate (penyebaran) tidak dilakukan 

karena keterbatasan waktu yang dimiliki. Hasil pengembangan LKS telah 

teruji kevalidan, kepraktisan, dan kefektifannya. 

1. Kevalidan LKS 

Produk akhir LKS telah memenuhi kriteria valid berdasarkan hasil 

penilaian yang diberikan oleh validasi ahli. Validasi ahli memberikan skor 

validitas untuk RPP 172 dan 181 dengan kriteria baik dan sangat baik, dan 

skor validitas untuk produk LKS 143 dan 153 dengan kriteria Sangat Baik. 

Sedangkan guru memberikan skor validitas untuk RPP Berdasarkan 

kriteria yang diperoleh, LKS yang dikembangkan memenuhi kriteria valid. 

Produk ini juga telah mengalami revisi berdasarkan saran/masukan 

validator agar layak digunakan untuk pembelajaran. Hal ini berarti RPP 

dan LKS yang dihasilkan memiliki komponen yang sesuai dengan 

kurikulum, dan komponen tersebut saling terkait secara konsisten. 

2. Kepraktisan Perangkat Pembelajaran 

Kepraktisan perangkat pembelajaran yang dikembangkan diperoleh 

pada tahap uji coba, yang ditinjau dari penilaian guru dan siswa. 

Kepraktisan ditinjau dari penilaian guru dan siswa serta keterlaksanaan 

pembelajaran. Berdasarkan pada hasil penilaian guru dan siswa yang 

melakukan proses pembelajaran di kelas menggunakan RPP dan LKS 

Penemuan dengan pendekatan Saintifik yang dihasilkan telah memenuhi 

kriteria praktis. Selain itu ditinjau dari keterlaksanaan pembelajaran juga 

telah memenuhi kriteria praktis, hal ini dapat dilihat dari persentase 
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keterlaksanaan yaitu mencapai 95% melebihi kriteria minimal yang telah 

ditetapkan yaitu 77%. Berdasarkan ketiga aspek tersebut menunjukkan 

bahwa RPP dan LKS yang dikembangkan dapat digunakan dan mudah 

digunakan baik oleh guru maupun siswa. Ini berarti perangkat 

pembelajaran yang dihasilkan memiliki konsistensi antara yang telah 

ditetapkan dan yang diamati, serta perangkat pembelajaran yang telah 

ditetapkan dan yang digunakan. 

3. Keefektifan Perangkat Pembelajaran 

Berdasarkan hasil uji coba diperoleh bahwa LKS yang dikembangkan 

telah memenuhi kriteria efektif. Kriteria ini didasarkan pada ketercapaian 

ketuntasan klasikal yaitu 84% dari 50 siswa telah mencapai ketuntasan 

minimal yang telah ditetapkan yaitu ~75%. Ini berarti terdapat konsistensi 

antara perangkat pembelajaran yang ditetapkan dan yang dilaksanakan 

serta perangkat pembelajaran yang ditetapkan dan tujuan yang akan 

dicapai. Selanjutnya berdasarkan ketercapaian ketuntasan belajar dan 

peningkatan persentase ketuntasan yang diperoleh dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa LKS yang dikembangkan efektif digunakan dalam 

pembelajaran materi segitiga. 

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa basil 

pengembangan LKS Penemuan dengan Pendekatan Saintifik telah teruji 

kevalidan, kepraktisan, dan keefektifannya sehingga layak untuk 

digunakan. Dengan demikian produk tersebut dapat digunakan dalam 

pembelajaran dan dapat digunakan sebagai contoh pada pengembangan 

perangkat pembelajaran matematika yang menggunakan metode 
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Penemuan dengan Pendekatan Saintifik pada materi pembelajaran yang 

lain. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan Lem bar Kerja Siswa (LKS) Penemuan dengan Pendekatan 

Saintifik Pada Materi Segitiga Semester 2 kelas VII SMP ini 

menggunakan model pengembangan 4D yang terdiri atas tahap define 

(pendefinisian), Design (perencanaan), Develop (pengembangan) tanpa 

tahap Desseminate (penyebaran). 

a. Tahap define meliputi analisis kurikulum, analisis u3ung depan, 

analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep, dan perumusan tujuan 

pembelajaran. 

b. Tahap design meliputi pengumpulan referensi, penyusunan rancangan 

RPP dan LKS Penemuan dengan Pendekatan Saintifik, dan menyusun 

instrument penilaian RPP dan LKS. 

c. Tahap develop meliputi pengembangan instrument penilaian perangkat 

pembelajaran, pengembangan produk (RPP dan LKS), validasi ahli, 

revisi dan uji coba pengembangan. RPP dan LKS yang telah 

dikonsultasikan pada dosen pembimbing kemudian divalidasi oleh dua 

dosen ahli dan guru matematika SMP. Setelah dilakukan validasi, 

penilaian produk serta pemberian saran/masukan kemudian produk 

direvisi sesuai saran dari validator. Kemudian dilakukan uji coba 
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d. Produk pada siswa melalui kegiatan pembelajaran pada siswa kelas VII 

(yaitu kelas VII.2 dan kelas VII.3) SMPN 1 Moyo Utara. 

e. Tahap Desseminate atau penyebaran tidak dilakukan disebabkan waktu 

penelitian yang terbatas. 

2. Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Penemuan dengan Pendekatan 

Saintifik Pada Materi Segitiga Semester 2 kelas VII SMP ini layak untuk 

digunakan ditinjau dari aspek kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. 

a. Aspek kevalidan ditinjau dari hasil penilaian RPP dan LKS oleh 

validator. Hasil pengembangan RPP berada pada kriteria sangat baik 

dengan skor penilaian rata-rata 179,50. Sedangkan hasil 

pengembangan LKS berada pada kriteria sangat baik dengan skor 

penilaian 147,5, sehingga RPP dan LKS yang dikembangkan valid 

untuk digunakan. 

b. Aspek kepraktisan ditinjau dari hasil penilaian siswa terhadap LKS 

yang digunakan mempunyai kriteria baik dengan jumlah nilai 2853, 

sedangkan aspek kepraktisan ditinjau dari hasil penilaian guru terhadap 

LKS yang digunakan dalam pembelajaran mempunyai kriteria sangat 

baik dengan rata-rata skor penilaian 72 dan berdasarkan hasil observasi 

keterlaksanaan pembelajaran sebesar 95%, sehingga dapat disimpulkan 

RPP dan LKS yang digunakan dalam pembelajaran praktis. 

c. Aspek keefektifan dilihat dari hasil Tes Hasil Belajar (THB) siswa. 

Berdasarkan hasil THB menunjukkan bahwa persentase ketuntasan 

belajar klasikal kelas yang diteliti adalah 84%. Dengan demikian, 
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ketuntasan belajar rnencapai kriteria baik, sehingga dapat disirnpulkan 

bahwa RPP dan LKS yang digunakan dalarn pernbelajaran efektif. 

B. Keterbatasan penelitian 

Beberapa keterbatasan penelitian pengernbangan ini, yaitu 

1. Waktu uji coba produk yang terbatas 

2. Soal Tes Hasil Belajar (THB) untuk rnenentukan keefektifan LKS tidak 

rncmuat sernua indikator pernbelajaran 

3. Tahapan pengernbangan RPP dan LKS hanya dilakukan sarnpai tahap 

develop tanpa dilakukan tahap dessiminate (penyebaran) 

C. Saran 

1. RPP dan LKS yang dikernbangkan teJah rnernenuhi kriteria penilaian 

berdasarkan aspek kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan sehingga dapat 

dijadikan salah satu surnber belajar yang digunakan guru untuk rnenuajang 

kegiatan pembelajaran. 

2. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan RPP dan LKS pada 

materi scgitiga dengan menggunakan rnetode pembelajaran yang berbeda. 
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ANALISIS KURIKULUM 
ANALISIS STANDAR KOMPETENSI 

dan KOMPETENSI DASAR 

SA TUAN PENDIDIKAN 
MA TA PELAJARAN 
KE LAS 
SEMESTER 
STANDAR KOMPETENSI 

:SMP 
: MATEMATlKA 
:VII 
: II 
:GEOMETRI 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

NO KOMPETENSI MATERI 
DASAR PEMBELAJARAN 

INDIKATOR KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 

1. 6.1 Mengenal segitiga 

2. 

3. 

Me11gidentifi 
kasi sifat-
sifat segiti-ga 
berdasarkan 
sisi dan 
sudut-nya 

Mengenal jenis 
segitiga berdasarkan 
panjang sisinya 

Mengenal jenis 
segitiga berdasarkan 
besar sudutnya 

• Menyebutkan 
pengertian 
segitiga 

• Menjelaskan 
.. . . . 
Jems-Jems 
segitiga 
berdasarkan 
panjang sisi-
s1smya 

• Menjelaskan . . . . 
Jems-Jems 
segitiga 
berdasarkan 
besar sudutnya 

• Siswa berdiskusi 
untuk 
menyebutkan 
pengertian 
segitiga 

s Siswa 
mengamati 
model segitiga 

• Siswa mengukur 
setiap sisi 
segitiga tersebut 

• Siswa mencatat 
hasil 
pengukuran 
mereka 

• Siswa 
menemukan 
pola dari hasil 
diskusi mereka 

• Siswa 
mengkomunikas 
ikan hasil 
diskusinya 

• Siswa 
mengamati 
model segitiga 

• Siswa mengukur 
setiap sudut 
setiap segitiga 
terse but 

• Siswa mencatat 
hasil 
pengukuran 
mereka 
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• Siswa 
menemukan 
pola dari basil 
diskusi mereka 

• Siswa 
mengkomunikas 
ikan basil 
diskusinya 

4. Mengenal jenis • Menjelaskan • Siswa 
segitiga berdasarkan jenis-jenis mengamati 
panjang sisinya dan segitiga model segitiga 
besar sudutnya berdasarkan 

Siswa mencatat 
panjang dan • 

basil besar sudutnya 
pengukuran 
mereka 
sebelumnya 

.. Siswa mengisi 
tabeJ yang 
tersedia dari 
LKS. 

• Siswa 
menemukan 
pola dari hasil 
diskusi mereka 

• Siswa 
mengkomunikas 
ikan basil 
diskusinya ,______ 

5. Ketaksamaan • Mengenal • Siswa 
segitiga ketaksamaan mengamati 

segitiga video 
ketaksamaan 
segitiga 

• Siswa 
mengumpulkan 
informasi 
ten tang 
ketaksamaan 
segitiga 

• Siswa mencoba 

melakukan 
percobaan 
seperti dalam 
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video tersebut 

menggunakan 
alat peraga lidi. 

• Siswa 

menemukan 

pola dari hasil 

diskusi mereka 

• Siswa 
mengkomunikas 
ikan basil 
diskusinva 

f----

6. Jumlah sudut dalam • Mengenal • Siswa 
segitiga adalah 180°. jumlah sudut mengamati 

dalam segitiga video jumlah 

sudut dalam 
segitiga 

• Siswa 

mengumpulkan 

informasi 
tentang jumlah 

sudut dalam 

segitiga. 

• Siswa mencoba 

melakukan 

percobaan 
seperti dalam 

video tersebut 
menggunakan 

alat peraga 
karton, spidol 
dan gunting 

• Siswa 

menernukan 
pola dari basil 
diskusi mereka 

• Siswa 
mengkomunikas 
ikan basil 
diskusinya 

7. 6.3 Menghitung Keliling segitiga • Menurunkan • Siswa 
keliling dan rumus keliling mengamati 
luas bangun bangun segitiga gambar benda 
segitiga dan 
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segiempat sehari-hari yang 
serta berbentuk 
mengguna- segitiga, seperti 
kannya da-

layar kapal dst. 
lampeme-
cahan (slide 

masalah. powerpoint) 

• Siswa menanya 
hal-hal yang 

berkaitan 
dengancara 

menentukan 

keliling benda 
yang berbentuk 

segitiga. 

• Siswa 

mengumpulkan 

inf ormasi yang 
berkaitan 

dengan keliling 
segitiga. 

• Siswa mencoba 
melakukan 

percobaannya 
dengan masalah 
yang disajikan 

dalam LKS. 

• Siswa 

menemukan 

pola dari hasil 
diskusi mereka. 

• Siswa 
mengkomunikas 
ikan hasil 
diskusinya. 

8. Luas segitiga • Menurunkan • Siswa 
rumus luas mengamati 
ban gun gambar benda 
segitiga sehari-hari yang 

berbentuk 
segitiga, seperti 

layar kapal dst. 
(slide 
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powerpoint) 

• Siswa menanya 
hal-hal yang 

berkaitan 
dengan cara 
menentukan luas 
bendayang 
berbentuk 
segitiga. 

• Siswa 

mengumpulkan 
inf ormasi yang 
berkaitan 
dengan luas 
segitiga. 

• Siswa mencoba 
melakukan 
percobaannya 
dengan masalah 
yang disajikan 
dalam LKS. 

• Siswa 
menemukan 
pola dari hasil 
diskusi mereka. 

• Siswa 
mengkomunikas 
ikan hasil 
diskusinya. 

9. Keliling dan luas • Menyelesaikan • Siswa 
segitiga dalam masalah yang menyelesaikan 
kehidupan sehari- berkaitan soal-soal sehari-
hari dengan hari yang 

menghitung berkaitan 
keliling dan dengan keliling 
luas bangun dan luas bangun 
segitiga segitiga. 
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RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN 

Seko1ah 
Mata Pelajaran 
Kelas I Semester 
Tahun Pe\ajaran 
Materi Pokok 
Pertemuan ke
Alokasi waktu 

: SMPN I Moyo Utara 
: Matematika 
: VII I II 
: 20\ 5 I 20\ 6 
: Segitiga 
: l (satu) 
: 2 jam @40 menit 

A. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 
Standar Kompetensi (SK) Kompetensi Dasar (KD) 

GEOMETRI DAN PENGUKURAN 
6. Memaharni konsep segiempat dan 6. I Mengidentifikasi sifat-sifat 

segitiga serta menentukan segitiga berdasarkan panjang 
ukurannya. sisi dan besar sudutnya. 

B. lndikator Pencapaian Kompetensi/Tujuan Pembelajaran 
Me1alui diskusi kelompok, 

6.1. l Siswa dapat menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi 

s1smya 

C. Materi Pembelajaran 
Pengertian Segitiga dan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. 

D. Pendekatan/Model pembelajaran 

Pendekatan : Saintifik 

Model : Ekspositori, Diskusi 

E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
,,_,,.___,-,----,--,~~...,.,.-c~~==~,.--,~-,-~~~~~~ 

Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

1. Membuka pelajaran dengan salarn pembuka 
dan berdo' a. 

2. Mengecek kehadiran dan kesiapan siswa. 

Guru menjelaskan: 
1. Menayangkan powerpoint tujuan 

pembelaj aran. 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran atau garis 2. Pada hari ini kita akan mempelajari 
pengertian segitiga dan jenis-jenis besar kegiatan. 

4. Mereview materi segitiga yang telah dipelajari 

di SD dengan mengajukan pertanyaan/kuis 

segitiga berdasarkan panjang sisinya. 
3. Hari ini kita bekerja dalam kelompok 

untuk mengerjakan lembar kerja siswa 
(LKS) menentukan jenis-jenis segitiga 
berdasarkan panjang sisinya. 

Guru mengajukan pertanyaan: 

Contoh pertanyaan: 
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5. Mengingat kembali materi tentang garis, sudut 
dan segiempat, dengan memberikan soal 
kepada siswa secara lisan 

6. Memberikan penguatan atas jawaban siswa 
7. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok 

beranggotakan 4-5 orang 

Kegiatan Inti (50 menit) 

Mengamati 

Menanya 

Eksplorasi 

Aktivitas ke1ompok 

1. Guru membagi LKS 

1 kepada ma-:>.ing-

masing kelompok. 

2. Guru menjelaskan 

aktivitas yang hams 

dilakukan siswa 

dalam mengamati 

gambar yang ada 

pada LKS 1 dan 

ditampilkan dalam 

slide powerpoint. 

3. Guru memberikan 

motivasi agar siswa 

bisa bertanya 

tentang materi dan 

memberikan bantuan 

seperlunya kepada 

siswa atau kelompok 

yang mengalami 

kesulitan dan 

1. Apa saja dalam kehidupan sehari-hari 

benda-benda yang berbentuk segitiga! 
2. Apa pengertian segitiga? 

3. Apa saja jenis-jenis segitiga 

berdasarkan panjang sisinya? 

4. Apa saja manfaat yang kita peroleh 

dalam mempelajari segitiga ini? 

(Siswa mengacungkan tangan untuk 

menjawab) 

Guru menje1askan petunjuk penggunaan 

LKS 

Gambar yang ditampilkan adalah gambar 

10 model segitiga yang berbeda-beda. 

Guru meminta siswa menanyakan tentang 

hal-hal yang ingin diketahui dari gambar 

yang diamati. 

"Perhatikan gambar ini, hal-hal apa saja 

yang ingin kalian tanyakan dari gambar 

yang kalian amati dan sesuai dengan 

materi yang sedang kita bahas sekarang?" 

Jawaban siswa yang diharapkan, antara 

lain: 

1. Yang manakah segitiga sama kaki, 

sma sisi dan sembarang? 
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Diskusi kelompok 
( mengumpulkan 

informasi 

mengasosiasi) 

dan 

rnenuliskannya pada 2. Mengapa segitiga dikatakan segitiga 

kolorn rnenanya pada sarnakaki, sarnasisi dan sernbarang? 

LKS. 3. Apa perbedaan segitiga-segitiga 

terse but? 

4. Guru rnelernparkan Siswa yang lain rnenanggapi pertanyaan-

kembali pertanyaan pertanyaan teman-temannya dan guru 

yang diajukan siswa memberikan penguatan hingga tuntas 

tadi dan menanya-

kan adakah siswa 

yang bisa menjawab 

pertanyaan 

temannya. 

Elaborasi 
5. Siswa 

mengumpulkan 
informasi dari buku 

bacaan mereka 

rnengenai 3ems-3ems 
segitiga berdasarkan 

pan3ang s1smya. 

6. Dengan berdiskusi 

siswa mengasosiasi 
dengan rnengukur 

panjang setiap sisi 

pada sernua segitiga 

rnenggunakan 

penggaris dan 

rnencatatnya dalarn 

tabel yang telah 

Guru mendampingi siswa dalam 

mengumpulkan informasi yang 

diperlukan bahwa ·. 

1. segitiga adalah bangun datar yang 

dibatasi oleh 3 buah sisi dan 3 buah 

sudut. 

2. Segitiga samakaki adalah segitiga 

yang memiliki 2 sisi yang sama 

panjang 

3. Segitiga sarnasisi adalah segitiga 

yang memiliki 3 buah sisi yang sarna 

pan Jang. 
4. Segitiga sembarang adalah segitiga 

yang memiliki 3 buah sisi yang 

panjangnya berbeda. 

Guru membimbing siswa yang masih 

kesulitan rnengisi LKS 
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tersedia. Sehingga 

mereka menemukan 
pola dari hasil 

pengamatannya 

kemudian 
mengklasifikasi 

gambar segitiga yang 
ada pada LKS sesuai 

dengan nama 
segiti.ga berdasarkan 

panJang s1smya. 

7. Setelah 
mengelompokkan 
segitiga-segitiga 

tersebut mereka 

mengujinya kembali 

apakah jawaban 
mereka benar atau 

masih salah. 

Mengkomunikasikan Konfirmasi 
8. Perwakilan 

kelompok 
menuliskan basil 

diskusi mereka di 
papan tulis. 

9. Perwakilan siswa 
dari kelompok lain 

mempresentasikan 
basil diskusinya di 

depan kelas. 

10. Siswa mengerjakan 
latihan I. 

Guru mengecek pemahaman dengan 
memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk berl3.Ilya. 

Contoh pertanyaan 

a. Apakah ada jawaban lain? 
(penyelesaian yang berbeda dituliskan 

di papan tulis, agar semua siswa dapat 
melihat) 

b. Apakah ada jawaban yang sama? 

c. Apa tanggapan kalian dari pola yang 
kelompok lain temukan? 

• Kelompok lain memberikan tanggapan. 

•Guru memberi penguatan atas hasil 
presentasi siswa. 

•Guru memberi penilaian. 
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Penutup (10 menit) 

1. Secara individu, siswa membuat kesimpulan 

tentang segitiga dan jenis-jenis segitiga 

berdasarkan panjang s1smya di buku 

catatannya 

2. Guru memberikan penguatan 

kesimpulan yang telah dibuat siswa. 

3. Guru memberikan Pekerjaan Rumah 

terhadap 

4. Guru melakukan penilaian hasil belajar 

dengan memberikan soal untuk dikerjakan 

secara individu 

5. Guru menginformasikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan selanjutnya tentang 

jenis-jenis segitiga berdasarkan besar 

sudutnya dan jenis-jenis segitiga berdasarkan 

panjang dan besar sudutnya. 

6. Guru menutup pembelajaran. 

F. Penilaian Proses dan Hasil belajar 

Refleksi yang diharapkan mencakup: 

Dapat 

segitiga. 
Dapat 

segitiga 

s1smya 

menjelaskan pengertian 

menyebutkan jems-Jenis 

berdasar kan pan3ang 

Dapat memaharni sifat-sifat segitiga. 

Penilaian Pengetahuan : Teknik tes tuiis bentuk uraian 

G. Sumber belajar 
a. Buku paket M. Cholik Adinawan dan Sugijono, (2013). MATEMATIKA 

SMP jj]id 1B Kelas VII Berdasarkan Kurikulum 2013. Jakarta: Penerbit 

Erlangga. 

b. LKS (lampiran) 

c. Lingkungan 
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H. Instrumen Penilaian 

Latiban 1 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang benarl 

1~~~~~~r"'9~-itig_·_a_!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~) 
2-c··:nja;g sisinya ,.gmga dibagi menjadi ... macam, "'bulkan! 

l 
3. Berdasarkan besar sudutn a se 

jawaban 

jawaban 

5. Perhatikan gambar berikut! Termasuk segitiga apakah gambar tersebut, apabila: 
a. dilihat dari panjang sisinya 
b. dilihat dari besar sudutnya A 
c. dilihat dari panjang sisi dan besar sudutnya ~ 
(gunakan penggaris dan buru<!) / ~ 

k jawaban ) ) C B 

6. Oiketahui sebuah segitiga dengan panjang sisi masing-masing 7 cm, 9 cm dan 12 cm, dilihat 

~ ~=:~ dffiebut "'bagai "'9"'9• apakah "'9ffi9• te<Sebu1? l 
7. Segitiga yang memiliki tiga sisi yang sama panjang dan tiga sudut dalam yang sama besar, juga 

memiliki 3 buah sumbu simetri dan simetri utar tin kat · a meru akan ciri dari se iti a .... 

jawaban 
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8" Alas suatu seglti) selalu " " terhadap tingginya" 

LC jawaban 

9 Perhatikan gambar segitiga berikut ini! 
Berilah simbol yang sesuai pada titik-titik 
di samping! 

jawaban 

10. Perhatikan gambar segitiga berikut ini! 
Tentukan tingginya apabila diketahui alasnya! 
(lukislah dengan penamu! Gunakan busur dan penggaris bila perlu) 

alas 

jawaban 

] 
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KUNCI JAWABAN 
LATIHAN 1 
1. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan 3 buah sudut. 
2. 3 macam, al: segitiga sama kaki, segitiga sama sisi dan segitiga sembarang_ 
3. 3 macam, al: segitiga lancip, segitiga siku-siku, segitiga tumpul. 
4. 7 macam, al: segitiga lancip sama kaki, segitiga lancip sama sisi, segitiga lancip 

sembarang, segitiga siku-siku sama kaki, segitiga siku-siku sembarang, segitiga 
tumpul sama kaki, segitiga tumpul sembarang. A 

5. a. segitiga sembarang ~ 
b. segitiga siku-siku 
c_ regffiga siku-- sembarang 

6. segitiga sembarang 
7 _ segitiga sarnasisi 

C B 

R 8. tegak lurus 
9. 

p~ 
.r. Q 

10. 

alas 

jawaban 

PEDOMAN PENSKORAN 
skor maksimal= 44 

[ Nil~i Akhir = 

Mengetahui, 

Kepala SMPN 1 Moyo Utara, 

Drs. HERMAN 
NIP. 19650702 200012 1 001 

skor perol~hanx 100 
skor maks1mal 

Sebewe, Maret 2016 

Peneliti, 

Nur A'ini Furqan 

NIM. 100651548 

(4) 
(4) 
(4) 
(8) 

(2) 
(2) 
(2) 

(2) 
(2) 
(2) 
(6) 
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RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN 

Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kelas I Semester 
T ahun Pelajaran 
Materi Pokok 
Pertemuan ke
Alokasi waktu 

: SMPN 1 Moyo Utara 
: Matematika 
: VII I II 
: 2015 / 2016 
: Segitiga 
: 2 (dua) 
: 2 x 40 menit 

A. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar Kompetensi (SK) Kompetensi Dasar (KD) 
GEOMETRI DAN PENGUKURAN 
6. Memahami konsep segiempat dan 6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat 

segitiga serta menentukan segitiga berdasarkan panjang 
ukurannya. sisi dan besar sudutnya. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensiffujuan Pembelajaran 
Melalui diskusi kelompok, 

6.1.2 Siswa dapat menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya 

6.1.3 Siswa dapat menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang dan 

besar sudutnya 

C. Materi Pembelajaran 
Jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya dan berdasarkan panjang sisi 

juga besar sudutnya. 

D. Pendekatan/Model pembelajaran 
Pendekatan : Saintifik 

Model : Ekspositori, Diskusi 

E. Langkah-Jangkah Kegiatan PembeJajaran 

Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

1. Membuka pelajaran dengan salam pembuka Guru menjelaskan: 

dan berdo'a. 1. Menayangkan powerpoint tujuan 

2. Mengecek kehadiran dan kesiapan siswa. pernbelajaran. 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran atau 2. Pada hari ini kita akan mernpelajari 
garis besar kegiatan. mengenai jenis-jenis segitiga 

berdasarkan besar sudutnya dan 

berdasarkan panjang sisi serta besar 
sudutnya. 

3. Hari ini kita bekerja dalam kelornpok 

untuk rnengerjakan lernbar kerja siswa 
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4. Mereview materi yang telah dipelajari di 

(LKS) menentukan jenis-jenis segitiga 

berdasarkan besar sudutnya. 

pertemuan sebelumnya dengan mengajukan 

pertanyaan. Guru mengajukan pertanyaan: 

tentang jenis-jenis Contoh pertanyaan: 5. Mengingatkan kembali 

sudut. (sudut lancip, siku-siku, tumpul, 1. Apa pengertian segitiga? 

refleks, sudut lurus) 

6. Memberikan penguatan atas jawaban siswa. 

7. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok 

beranggotakan 4-5 orang 

Kegiatan Inti (50 menit) 

Mengamati 

Menanya 

Eksplorasi 

Aktivitas kelompok 

1. Guru membagi LKS 

2a kepada masing-

masing kelompok. 

2. Guru menjelaskan 

aktivitas yang harus 

dilakukan siswa 

dalam mengamati 

gambar yang ada pada 

LKS 2a dan 

ditampilkan dalam 

slide powerpoint. 

3. Guru memberikan 

motivasi agar siswa 

bisa bertanya tentang 

2. Apa saja jenis-jenis segitiga 

berdasarkan panjang sisinya? 

3. Apa sajajenis-jenis segitiga 

berdasarkan besar sudutnya? 

4. Apa saja jenis-jenis segitiga 

berdasarkan panjang sisinya dan besar 

sudutnya? 

(Siswa mengacungkan tangan untuk 

menjawab) 

Guru menjelaskan petunjuk penggunaan 

LKS 

Gambar yang ditampilkan adalah gambar 

10 model segitiga yang berbeda-beda. 

Guru meminta siswa menanyakan tentang 

hal-hal yang ingin d\ketahui dari gambar 

yang diamati. 
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Diskusi kelompok 
( mengumpulkan 
informasi dan 
mengasosiasi) 

materi dan "Perhatikan gambar ini, hal-hal apa saja 

memberikan bantuan yang ingin kalian tanyakan dari gambar 

seperlunya kepada yang kalian amati dan sesuai dengan 

siswa atau kelompok materi yang sedang kita bahas sekarang?" 

yang mengalami Jawaban siswa yang diharapkan, antara 

kesulitan dan lain: 

menuliskannya pada 1. Yang manakah segitiga lancip, siku-

kolom menanya pada siku dan tumpul? 

LKS. 2. Apa perbedaan segitiga-segitiga 

4. Guru melemparkan 

kembali pertanyaan 

yang diajukan siswa 

tadi dan menanya

kan adakah siswa 

yang bisa menjawab 

pertanyaan temannya. 

Elaborasi 
5. Siswa 

mengumpulkan 
informasi dari buku 
bacaan mereka 

mengenai Jems-Jems 
segitiga berdasarkan 

besar sudutnya. 

terse but? 

3. Kapankah segitiga itu dikatakan 

lancip, siku-siku dan tumpul? 

Siswa yang lain menanggapi pertanyaan

pertanyaan teman-temannya dan guru 

memberikan penguatan hingga tuntas 

Guru mendampingi siswa dalam 
mengumpulkan informasi yang 

diperlukan bahwa: 
1. Segitiga lancip adalah segitiga yang 

ketiga sudutnya masing-masing 
adalah sudut lancip. 

2. Segitiga siku-siku adalah segitiga 

yang salah satu sudutnya adalah sudut 
siku-siku. 

3. Segitiga tumpul adalah segitiga yang 
salah satu sudutnya adalah sudut 
tumpul. 

Guru membimbing siswa yang masih 

kesulitan mengisi LKS 
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Mengkomuni.kasikan 

6. Dengan berdiskusi 
siswa mengasosiasi 
dengan mengukur 
sudut setiap segitiga 
menggunakan busur 
derajat dan 
mencatatnya dalam 
tabel yang telah 
tersedia. Sehingga 
mereka menemukan 

pola dari basil 
pengamatannya 
kemudian 
mengklasifikasi 
gambar segitiga yang 
ada pada LKS sesuai 
dengan nama segitiga 
berdasarkan besar 
sudutnya. 

7. Setelah 
mengelompokkan 
segitiga-segitiga 
tersebut mereka 
mengujinya kembali 
apakah jawaban 
mereka benar atau 
masih salah. 

Konfirmasi 
8. Perwakilan kelompok 

menuliskan basil 
diskusi mereka di 
papan tulis. 

9. Perwakilan siswa dari 
kelompok lain 
mempresentasikan 
basil diskusinya di 
depan kelas. 

Guru mengecek pemahaman dengan 
memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya. 

Contob pertanyaan 
a. Apakab ada jawaban lain? 

(penyelesaian yang berbeda dituliskan 
di papan tulis, agar semua siswa dapat 
me\ihat) 

b. Apakah ada jawaban yang sama? 
c. Apa tanggapan kalian dari pola yang 

kelompok lain temukan? 

• Kelompok lain memberikan tanggapan. 

•Guru memberi penguatan atas hasil 

presentasi siswa. 

•Guru memberi penilaian. 
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10.Denganlangkah
langkah yang sama 
dengan kegiatan 
sebelumnya setiap 
kelornpok mencari 
tahu apa saja jenis 
segitiga berdasarkan 
panjang sisi dan 
besar sudutnya. 

11. Setiap kelompok 
dibagi LKS 2b 

12. Mengamati hasil 
kesimpulan LKS 1 
dan LKS 2a 

13. Mengumpulkan 
informasi tentang 
jenis-jenis segitiga 
berdasarkan panjang 
sisi dan besar 
sudutnya dari buku 
paket dan berbagai 
sumber. 

14. Kernudian dari hasil 
kesimpulan LKS 1 dan 
LKS 2a rnereka 
mengarosiasi hingga 

menernukan pola 

15. Mencatat hasil diskusi 
rnereka dalam sebuah 
ta be\. 

16. Mengkomunikasikan 
hasil diskusi mereka 
di depan kelas. 

Siswa menyelesaikan LKS 2b dengan 
tahapan mengamati, menanya, 
mengumpulkan informasi,mengasosiasi, 
dan mengkomunikasikan. 

Siswa diharapkan dapat menernukan 
alasan mengapa tidak ada segitiga sama 
sisi yang tumpul dan sejenisnya. 

Contoh pertanyaan 
a. Apakah ada pendapat lain? 

(penyelesaian yang berbeda dituliskan 
di papan tulis, agar semua siswa dapat 
melihat) 

b. Apakah ada jawaban yang sama? 
c. Apa tanggapan kalian dari pola yang 

43025.pdf 



Penutup (10 menit) 

17. Siswa mengerjakan 
soal latihan 2 

1. Secara individu, s1swa membuat kesimpulan 

tentang jenis-jenis segitiga berdasarkan besar 
sudutnya juga berdasarkan panjang sisinya 
dan besar sudutnya di buku catatannya 

2. Guru memberikan penguatan terhadap 
kesimpulan yang telah dibuat siswa. 

3. Guru memberikan Pekerjaan Rumah 

4. Guru melakukan penilaian hasil belajar dengan 

memberikan soal untuk dikerjakan secara 

individu 

5. Guru menginformasikan materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan selanjutnya tentang 

ketaksamaan segitiga. 
6. Guru menutup pembelajaran. 

F. Penilaian Proses dan Hasil belajar 

kelompok tersebut temukan? 

• Kelompok lain memberikan tanggapan. 

•Guru memberi penguatan atas hasil 
presentasi siswa. 

Guru memberi penilaian. 

Refleksi yang diharapkan mencakup: 

Dapat menyebutkan jenis-jenis 

segitiga berdasar kan besar 
sudutnya 
Dapat menyebutkan jenis-jenis 
segitiga berdasar kan panjang sisi 
dan besar sudutnya 

Penilaian Pengetahuan : Teknik tes tulis bentuk uraian 

G. Sumber belajar 
a. Buku paket M. Cholik Adinawan dan Sugijono, (2013). MATEMATIKA 

SMP jilid lB Kelas VU Berdasarkan Kurikulum 2013. Jakarta: Penerbit 

Erlangga. 

b. LKS (lampiran) 
c. Lingkungan 
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H. Instrumen Penilaian 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang benar! 

Latihan2 
Dengan menggunakan penggaris dan busur derajat, Tentukan manakah bangun pada gambar 
yang rnerupakan: 
a. segitiga lancip 
b. segitiga siku-siku 
c. segitiga tumpul 
d. segitiga sembarang 
e. segitiga sama kaki 
f. segitiga sama sisi 

Kunci jawaban, Skor dan Nilai 
(4) 
(8) 

(2) 
(2) 
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LATIHAN2 
1 SEGITIGA LANCIP 

2. SEGITIGA SIKU-SIKU 

3. SEGITIGA TUMPUL 

4. SEGITIGA SEMBARANG 

5. SEGITIGA SAMA KAKI 

6. SEGITIGA SAMA SISI 

PEDOMAN PENSKORAN 
skor maksimal= 16 

no 2, no 7 dan no 8 (2) 

no 1, no 5 dan no 6 (2) 

no3 dan no4 (2) 

no 1, no 3 dan no 6 (2) 

no 4, no 5, no 7 dan no 8 (2) 

no2 (2) 

Nitai Akhir = skor perol~hanx 1 oo 
skor maks1mal 

Mengetahui, 
Kepala SMPN 1 Moyo Utara, 

Drs. Herman 
NIP. 19650702 200012 1 001 

Sebewe, Maret 2016 

Peneliti, 

Nur A'ini Furqan 
NIM. 100651548 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kelas I Semester 
Tahun Pelajaran 
Materi Pokok 
Pertemuan ke
Alokasi waktu 

: SMPN 1 Moyo Utara 
: Matematika 
: VII I II 
: 2015 / 20\6 
: Segitiga 
: 3 (tiga) 
: 2 x 40 menit 

A. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 
Standar Kompetensi (SK) Kompetensi Dasar (KD) 

GEOMETRI DAN PENGUKURAN 
6. Memahami konsep segiempat dan 6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat 

segitiga serta menentukan segitiga berdasarkan panjang 
ukurannya. sisi dan besar sudutnya. 

B. lndikator Pencapaian Kompetensiff ujuan Pembelajaran 
Melalui diskusi kelompok, 

6.1.4 Siswa dapat menjelaskan tentang ketaksarnaan segitiga. 

C. Materi Pembelajaran 
Ketaksamaan Segitiga 

D. Pendekatan/Model pembelajaran 
Pendekatan : Saintifik 

Model : Ekspositori, Diskusi 

E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan (l 0 menit) 

1. Membuka pelajaran dengan salam pembuka 

dan berdo' a. 

2. Mengecek kehadiran dan kesiapan siswa. 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran atau 

garis besar kegiatan. 

Gmu menjelaskan: 

1. Menayangkan powerpoint tujuan 

pernbelaj aran. 

2. Pada hari ini kita akan mempelajari 

mengenai ketaksamaan segitiga. 
3. Hari ini kita bekerja dalam kelompok 

untuk mengerjakan lembar kerja siswa 
(LKS) mempelajari tentang 

ketaksamaan segitiga. 

4. Mereview materi yang telah dipelajari di Guru mengajukan pertanyaan: 

pertemuan sebelumnya dengan mengajukan Contoh pertanyaan: 
pertanyaan. 1. Apa saja jenis-jenis segitiga 

5. Mengingatkan kembali tentang jenis-jenis berdasarkan panjang sisinya? 
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segitiga. 
6. Memberikan penguatan atas jawaban siswa. 
7. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok 

beranggotakan 4-5 orang 

Kegiatan Inti (50 menit) 

Eksplorasi 

2. Apa saja jenis-jenis segitiga 
berdasarkan besar sudutnya? 

3. Apa sajajenis-jenis segitiga 
berdasarkan panjang sisinya dan 
besar sudutnya? 

(Siswa mengacungkan tangan untuk 
menjawab) 

Aktivitas ke]ompok Guru menjeJaskan petunjuk penggunaan 

1. Guru membagi LKS 3 LKS 

Mengamati video yang ditampilkan adalah video 

ketaksamaan segitiga (terdapat pada CD) 
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Diskusi kelompok 
( rnengurnpulkan 
informasi dan 
rnengasosiasi) 

4. Guru rnelernparkan 

kembah pertan)'aan 

yang diajukan siswa 

tadi dan rnenanya

kan adakah siswa 

yang bisa rnenjawab 

pertanyaan ternannya. 

Elaborasi 
5. Siswa 

mengumpulkan 
informasi dari buku 
bacaan rnereka 
rnengenm 

ketaksamaan 
segitiga. 

6. Dengan berdiskusi 
siswa mengasosiasi 
dengan rnenguj i 
cobakan lidi-lidi yang 
telah mereka siapkan 
lalu rnelakukan 
percobaan seperti 
pada video yang 
ditarnpilkan. 
Mengecek setiap 
pasang sisi segitiga 
apakah memenuhi 
syarat ketaksamaan 
segitiga dan 
kernudian 

lidi dapat membentuk segitiga? 

3. Apa yang menyebabkan suatu pasang 

lidi tidak dapat rnernbentuk segitiga? 

4. Apa rnanfaat yang diperoleh jika kita 

rnernpelajari tentang ketaksarnaan 

segitiga ini? 

Siswa yang lain rnenanggapi pertanyaan

pertan)'aan teman-temann)'a dan guru 

rnemberikan penguatan hingga tuntas 

Guru rnendampingi siswa dalam 
rnengurnpulkan informasi yang 
diperlukan bahwa : 

"Jumlah dua sisi dari segitiga haruslah 
lebih besar dari sisi ketiganya" 

Guru rnernbirnbing siswa yang rnasih 
kesulitan mengisi LKS 
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Penutup (10 menit) 

1. Secara individu, siswa membuat kesimpulan Refleksi yang diharapkan mencakup: 

tentang ketaksamaan segitiga di buku 

catatannya Dapat menyebutkan syarat-syarat 

2. Guru memberikan penguatan terhadap 

kesimpulan yang telah dibuat siswa. 

3. Guru memberikan Pekerjaan Rumah 

4. Guru melakukan penilaian basil belajar dengan 

memberikan soal untuk dikerjakan secara 

individu 

5. Guru menginformasikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan selanjutnya tentang 

jumlah sudut dalam segitiga. 

6. Guru menutup pembelajaran. 

F. Penilaian Proses dan Basil belajar 

ketaksamaan segitiga. 

Dapat menyebutkan beberapa 

contoh pasang sisi yang dapat 

membentuk segitiga 

Dan menyebutkan beberapa contoh 

pasang s1s1 yang tidak dapat 

membentuk segitiga. 

Penilaian Pengetahuan : Teknik tes tulis bentuk uraian 

G. Somber belajar 
a. Buku paket M. Cholik Adinawan dan Sugijono, (2013). MATEMATIKA 

SMP )ilid lB Kelas VU Berdasarkan Kurikulum 20l3. Jakarta: Penerbit 

Erlangga. 

b. LKS (lampiran) 
c. Lingkungan (membawa lidi, penggaris, cutter) 

H. lnstrumen Penilaian 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang benar! 
1. Ketaksamaan segitiga ad al ah ....................................................................... . 

2. Berilah 1 contoh tiga sisi segitiga yang dapat membentuk segitiga! 
3. Berilah 1 contoh tiga sisi segitiga yang tidak dapat membentuk segitiga! 

4. 5 cm, 9 cm dan 15 cm adalah sisi-sisi segitiga ABC, Mengapa tidak dapat 

membentuk segitiga? 
5. Jika x, y dan z adalah sisi-sisi segitiga, agar ketiga sisi tersebut dapat 

membentuk segitiga maka harus memenuhi syarat ketaksamaan segitiga. 

Tuliskan ketiga syarat tersebut! 
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KUNCI JA WABAN, SKOR DAN NILAI 

1. Ketaksamaan Segitiga adalah suatu aturan yang menyatakan 
bahwa panjang salah satu sisi segitiga hams lebih kecil dari 
jumlah dua sisi segitiga lainnya. 

2. (bebas) memenuhi aturan ketaksamaan segitiga. 
contohnya: 
3cm, 7cm dan 9cm. 

3. (bebas) yang tidak memenuhi aturan ketaksamaan segitiga. 
contohnya: 
2cm,5cm dan 8cm. 

(2) 

(2) 

(2) 

4. karena 5 cm+ 9 cm< 15 cm (tidak memenuhi aturan ketaksamaan segitiga). (2) 

5. x<y+z, y<x+z, z<x+y (2) 

SKOR DAN NILAI 
Skor maksimal = 10 

Mengetahui, 

Nilai Akhir = skor pero~han x 1 oo 
skor maks1mal 

Sebewe, Maret 2016 

Kepala SMPN 1 Moyo Utara, Peneliti, 

Ors. Herman 
NIP. 19650702 200012 1 001 

Nur A 'ini Furqan 
NIM. I 00651548 
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RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN 

Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kelas I Semester 
Tahun Pelajaran 
Materi Pokok 
Pertemuan ke
Alokasi waktu 

: SMPN 1 Moyo Utara 
: Matematika 
: VII I II 
: 2015 f 2016 
: Segitiga 
: 4 (empat) 
: 2 x 40 menit 

A. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar Kompetensi (SK) Kompetensi Dasar (KD) 
GEOMETRIDANPENGUKURAN 
6. Memahami konsep segiempat dan 6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat 

segitiga serta menentukan segitiga dengan menemukan 
ukurannya. besar jumlah sudut dalam 

segitiga. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensiffujuan Pembelajaran 
Melalui diskusi kelompok, 

6.1.4 Siswa dapat menjelaskan tentang ketaksamaan segitiga 

C. Materi Pembelajaran 
Jumlah sudut dalam segitiga 

D. Pendekatan/Model pembelajaran 
Pendekatan : Saintifik 

Model : Ekspositori, Diskusi 

E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan ( l 0 menit) 

1. Membuka pelajaran dengan salam pembuka Guru menjelaskan: 

dan berdo'a. 1. Menayangkan powerpoint tujuan 
2. Mengecek kehadiran dan kesiapan siswa. pembelajaran. 
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran atau 2. Pada hari ini kita akan mempelajari 

garis besar kegiatan. mengenai besar jumlab sudut dalam 
segitiga. 

3. Hari ini kita bekerja dalam kelompok 
untuk mengerjakan lembar kerja siswa 

(LKS) mempelajari tentang jumlah 
besar sudut dalam segitiga. 

4. Mereview materi yang telah dipelajari di Guru mengajukan pertanyaan: 
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pertemuan sebelumnya dengan mengajukan Contoh pertanyaan: 

pertanyaan. 1. Coba berikan contoh pasangan sisi 
5. Mengingatkan kembali tentang ketaksamaan yang membentuk segitiga! 

segitiga. 2. Coba berikan contoh pasangan sisi 
yang tidak dapat membentuk segitiga! 6. Memberikan penguatan atas jawaban siswa. 

7. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok 

beranggotakan 4-5 orang 

Kegiatan Inti (50 menit) 

Eksplorasi 

3. Apa syarat ketaksamaan segitiga agar 
segitiga dapat terbentuk? 

4. Bagairnana bilajumlah panjang 2 sisi 
yang lain sama dengan panjang 1 sisi 
yang lainnya? Apakah dapat 
membentuk segitiga? Jelaskan! 

(Siswa mengacungkan tangan untuk 

menjawab) 

Aktivitas kelompok Guru menjelaskan petunjuk penggunaan 

Mengamati 

Menanya 

1. Guru membagi LKS 4 LKS 

kepada masing-

masing kelompok. 

2. Guru menjelaskan 

aktivitas yang harus 

dilakukan siswa 

dalam mengamati 

video yang 

ditampilkan dalam 

slide powerpoint. 

3. Guru memberikan 

motivasi agar siswa 

bisa bertanya tentang 

materi dan 

memberikan bantuan 

seperlunya kepada 

siswa atau kelompok 

yang mengalami 

video yang ditampilkan adalah video 

jumlah besar sudut dalam segitiga. 

( terdapat pada CD) 

Guru merninta siswa menanyakan tentang 

hal-hal yang ingin diketahui dari videa 

yang diamati. 

"Perhatikan video berikut, hal-hal apa 

saja yang ingin kalian tanyakan dari video 

yang kalian amati dan sesuai dengan 

materi yang sedang kita bahas sekarang?" 
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Diskusi kelompok 
( mengumpulkan 

informasi dan 

mengasosiasi) 

kesulitan dan Jawaban siswa yang diharapkan, antara 

menuliskannya pada lain: 

kolom menanya pada 1. Apakah sama jumlah besar sudut dalam 

LKS. setiap segitiga? 

4. Guru melemparkan 

kembali pertanyaan 

yang diajukan siswa 

tadi dan menanya

kan adakah siswa 

yang bisa menjawab 

pertanyaan temannya. 

Elaborasi 
5. Siswa 

mengumpulkan 
ioformasi dari buku 

bacaan mereka 

mengenai jumlah 
besar sudut dalam 
segitiga. 

6. Dengan berdiskusi 

siswa mengasosiasi 
dengan menguji 

cobakan model 

segitiga menggunakan 
karton yang telah 
mereka siapkan lalu 
melakukan percobaan 

seperti pada video 

yang ditampilkan. 
Mengecek setiap 

segitiga pada LKS 4 
apakah memiliki hasil 

yang sama dan 

kemudian 

2. Bagaimana cara mengetahui jumlah 

besar sudut dalam segitiga pada setiap 
segitiga? 

3. Apa kesimpulanmu tentang percobaan 

tadi? 

Siswa yang lain menanggapi pertanyaan

pertanyaan teman-temannya dan guru 

memberikan penguatan hingga tuntas 

Guru mendampingi siswa dalam 

mengumpulkan informasi yang 

diperlukan bahwa : 

"Jumlah besar sudut dalam segitiga 
adalah 180°." 

Guru membimbing siswa yang masih 

kesulitan mengisi LKS 
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Mengkomunikasikan 

Penutup (10 menit) 

mencatatnya dalam 

tabel yang telah 

tersedia. Sehingga 

mereka menemukan 

pola dari hasil 
pengamatannya 

kemudian 

menyimpulkan hasil 
diskusinya 

menggunakan bahasa 

mereka sendiri. 

7. Setelah menemukan 

pola dari penemuan 

mereka, mereka 

mengujinya kembali 
apakah jawaban 

mereka benar atau 
masih salah. 

Konfirmasi 
8. Perwakilan kelompok 

menuliskan hasil 
diskusi mereka di 

papan tulis. 

9. Perwakilan siswa dari 

kelompok lain 

mempresentasikan 

basil diskusinya di 
depan kelas. 

1. Secara individu, s1swa rnembuat kesimpulan 

tentang jumlah besar sudut dalam segitiga di 
buku catatannya 

2. Guru mernberikan penguatan terhadap 
kesimpulan yang telah dibuat siswa. 

3. Guru rnernberikan Pekerjaan Rurnah 

Guru mengecek pemahaman dengan 
memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya. 

Contoh pertanyaan 

a. Apakah adajawaban lain? 
(penyelesaian yang berbeda dituliskan 

di papan tulis, agar sernua siswa dapat 
me\ihat) 

b. Apakah adajawaban yang sarna? 
c. Apa tanggapan kalian dari pola yang 

kelornpok tersebut ternukan? 

• Kelornpok lain rnernberikan tanggapan. 

•Guru rnernberi penguatan atas hasil 
presentasi siswa. 

•Guru rnernberi penilaian. 

Refleksi yang diharapkan rnencakup: 

Dapat rnenyebutkan jurnlah besar 
sudut dalarn segitiga. 
Dapat menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan jumlah besar sudut 
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4. Guru rnelakukan penilaian hasil belajar dengan 

rnernberikan soal untuk dikerjakan secara 

individu 

5. Guru rnenginformasikan rnateri yang akan 

dipelajari pada perternuan selanjutnya tentang 
keliling dan luas segitiga. 

6. Guru rnenutup pernbelajaran. 

F. Penilaian Proses dan Hasil belajar 

dalam segitiga 

Penilaian Pengetahuan : Teknik tes tulis bentuk uraian 

G. Sumber belajar 
a. Buku paket M. Cholik Adinawan dan Sugijono, (2013). MATEMATIKA 

SMP jilid lB Kelas VII Berdasarkan Kurikulum 2013. Jakarta: Penerbit 

Erlangga. 

b. LKS (larnpiran) 
c. Lingkungan (rnernbawa karton, penggaris, gunting, busur derajat) 

H. Instrumen Penilaian 
Tentukan nilai x! 

--\ --...---
·-.~.j ------........__ __ _ 

'.. ------
"\. x --;;;------. __ 

3. 

. ""'-.... 
I -----

//'4X+ 10 ·-----------~~--
.. / ---------

d._ .. l ------
./ 3X+1.0 ::--------

6C-+ ~o-... x - ·'SC· 
" .< - 1!!0-

)( - -.51;,-. 

)( -

.:. -· ; + .- .. : .... 
--- .. + 
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Kunci jawaban, Skor dan Nilai 

1.60°+80°+x=1ao= (1) 
140c i· X:::: 180' (1) 

x=180°-140" (1) 
x = 140° (1) 

jadi besar x adalah 140° (1) 

2 25°+ 30° + x = 180" (1) 
55"+ x = 180° (1) 

x = 180< - 55° (1) 
x = 125° (1) 

jadi besar x adalah 125° (1) 

3 70<+55°+x=180° (1) 
125=+ x = 180" (1) 

x -~ 180°. 125° (1) 
x=ss= (1) 

jadi besar x adalah 55° (1) 

4 (3x + 10) + (4x t 10) + x :::: 180° (2) 
3x + 4x + x + 10= + 10= = mo= (2) 

8x I 20°0': 180° (1) 
8x = 100= - 20'{1) 
8x:::: 160" (1) 
x = 160" (1) 

8 
x = 20° (1) 

jadi besar x adalah 20" (1) 

SKOR DAN NILAI 
Skor maksimal = 25 

N.1 . Akh. _ skor perolehan 100 1a1 ir- --x 
skor maksimal 

...___ _________ _ 

Mengetahui, 
Kepala SMPN 1 Moyo Utara, 

Ors. Herman 
NIP. 19650702 200012 1 001 

Sebewe, Maret 2016 

Peneliti, 

Nur A'ini Furqan 
NIM. 100651548 

43025.pdf 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kelas I Semester 
T ahun Pelajaran 
Materi Pokok 
Pertemuan ke
Alokasi waktu 

: SMPN 1 Moyo Utara 
: Matematika 
: VII I II 
·. 2015 /2016 
: Segitiga 
: 5 (lima) 
: 2 x 40 menit 

A. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 
Standar Kompetensi (SK) Kompetensi Dasar (KD) 

GEOMETRI DAN PENGUKURAN 
6. Memahami konsep segiempat dan 6.3 Menghitung keliling dan 

segitiga serta menentukan luas bangun segitiga dan 
ukurannya. segiempat serta mengguna-

kannya da-lam peme-cahan 
masalah. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensiffujuan Pembelajaran 
Melalui diskusi kelompok, 

6.3.1 Siswa dapat menemukan rumus keliling segitiga. 
6.3.2 Siswa dapat menemukan rumus luas segitiga 

6.3.3 Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 
keliling dan Juas segitiga 

C. Materi Pembelajaran 
Keliling Dan Luas Segitiga 

D. Pendekatan/Model pembelajaran 
Pendekatan : Saintifik 

Model : Ekspositori, Diskusi 

E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

1. Membuka pelajaran dengan salam pembuka 

dan berdo' a. 
2. Mengecek kehadiran dan kesiapan siswa. 
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran atau 

garis besar kegiatan. 

Guru menjelaskan: 

1. Menayangkan tujuan pembelajaran 
dalam tampilan powerpoint. 

2. Pada hari ini kita akan mempelajari 
mengenai keliling dan lnas segitiga 

3. Hari ini kita bekerja dalam kelompok 
untuk mengerjakan lembar kerja siswa 
(LKS) mempelajari tentang keliling 
dan luas segitiga. 
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Guru mengajukan pertanyaan: 
4. Mereview materi yang telah dipelajari di Contoh pertanyaan: 

pertemuan sebelumnya dengan mengajukan 1. Masih ingatkah berapa jumlah besar 
pertanyaan. sudut dalam segitiga? 

5. Mengingatkan kembali tentang jumlah sudut 2. 
(Siswa mengacungkan tangan untuk dalam segitiga. 

6. Memberikan penguatan atas jawaban siswa. 
7. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok 

beranggotakan 4-5 orang 

Kegiatan Inti (50 menit) 

Eksplorasi 

menjawab) 

Aktivitas kelompok Gum menjelaskan petunjuk penggunaan 

Mengamati 

Menanya 

1. Guru membagi LKS 5 LKS 

kepada mm;)ng-

masing kelompok. 

2. Guru menjelaskan 

aktivitas yang harus 

dilakukan siswa 

dalam mengamati 

gambar yang 

ditampilkan dalam 

slide powerpoint. 

3. Guru memberikan 
motivasi agar siswa 
bisa bertanya tentang 
materi dan 
memberikan bantuan 
seperlunya kepada 
siswa atau kelompok 
yang mengalami 
kesulitan dan 
menuliskannya pada 
kolom menanya pada 
LKS. 

Gambar yang ditampilkan adalah gambar 

beberapa orang nelayan yang sedang 

menjahit layar suatu kapal yang berbentuk 

segitiga, juga gambar beberapa segitiga 

dalam dasar kertas berpetak. 

Guru meminta siswa menanyakan tentang 

hal-hal yang ingin diketahui dari gambar 

yang diamati. 

"Perhatikan gambar tersebut, hal-hal apa 

saja yang ingin kalian tanyakan dari 

gambar yang kalian amati dan sesuai 

dengan materi yang sedang kita bahas 

sekarang?" 

Jawaban siswa yang diharapkan, antara 

lain: 
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Diskusi kelompok 
( mengumpulkan 
informasi dan 
mengasosiasi) 

4. Guru melemparkan 
kemba\i pertanyaan 

yang diajukan siswa 
tadi dan menanya
kan adakah siswa 
yang bisa menjawab 
pertanyaan temannya. 

Elaborasi 
5. Siswa 

mengumpulkan 
informasi dari buku 
bacaan mereka 
mengenai keliling 
dan luas segitiga. 

6. Dengan berdiskusi 
siswa mengasosiasi 
dengan 
menjumlahkan ketiga 
sisi segitiga dan 
mencari rumus luas 
segitiga dengan 
kegiatan gunting 
temµel (cut n paste). 

7. Mengecek setiap 
segitiga pada LKS 5 
apakah memiliki hasil 

1. Bagaimana cara nelayan tersebut 
memperkirakan panjang keliling 
segitiga tersebut ? 

2. Apakah nelayan tersebut dapat 
memperkirakan benang yang 
dibutuhkan untuk menjahit pinggiran 
layar tersebut?Jelaskan! 

3. Bagaimana mencari luas segitiga 
dengan mengubahnya dalam bentuk 
bangun datar lain?? 

4. Bagaimana cara menentukan luas suatu 
segitiga? 

Siswa yang lain menanggapi pertanyaan
pertanyaan teman-temannya dan guru 

memberikan penguatan hingga tuntas 

Guru mendampingi siswa dalam 
mengumpulkan informasi yang 
diperlukan bahwa : 

''keliling segitiga diperoleh dengan 
menjumlahkan ketiga sisinya". 
"luas segitiga diperoleh dari setengah 
dari panjang alas dikalikan tingginya" 

Guru membimbing siswa yang masih 
kesulitan mengisi LKS 
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Mengkomunikasikan 

yang sama dan 

kemudian 

mencatatnya dalam 

tabel yang telah 

tersedia. Sehingga 

mereka menemukan 

pola dari hasil 

pengamatannya 

kemudian 

menyimpulkan hasil 

diskusinya 

menggunakan bahasa 

mereka sendiri. 

8. Setelah menemukan 

pola dari penemuan 

mereka, mereka 

mengujinya kembali 

apakah jawaban 

mereka benar atau 

masih salah. 

Konfirmasi 
9. Perwakilan kelompok 

menuliskan hasil 

diskusi mereka di 

papan tulis. 

10. Perwakilan siswa dari 

kelompok lain 

mempresentasikao 
basil diskusioya di 

depan kelas. 

11. Menyelesaikan soal 

latihan 5. 

Guru mengecek pemahaman siswa 
dengan memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya. 

Contoh pertanyaan 

a. Apakah adajawaban lain? 

(penyelesaian yang berbeda dituliskan 

di papan tulis, agar semua siswa dapat 

mehhat) 

b. Apakah ada jawaban yang sama? 

c. Apa tanggapan kalian dari pola yang 

kelompok tersebut temukan? 

• Ke1ompok Jain memberikan tanggapan. 

• Guru memberi penguatan atas hasil 
presentasi siswa. 

•Guru memberi penilaian. 
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1. Secara individu, siswa rnernbuat kesirnpulan Refleksi yang diharapkan rnencakup: 
tentang keliling dan luas segitiga di buku 
catatannya 

2. Guru rnernberikan penguatan terhadap 
kesirnpulan yang telah dibuat siswa. 

3. Guru rnernberikan Pekerjaan Rurnah 
4. Guru rnelakukan penilaian basil belajar dengan 

rnernberikan soal untuk dikerjakan secara 
individu 

5. Guru menginformasikan materi yang akan 

dipelajari pada perternuan selanjutnya tentang 
keliling dan luas segitiga. 

6. Guru rnenutup pernbelajaran. 

F. Peni\aian Proses dan Hasi\ be\ajar 

Siswa dapat rnenentukan rurnus 
keliling dan luas segitiga 
Siswa dapat rnenyelesaikan rnasalah 
yang berkaitan dengan keliling dan 
luas segitiga. 

Penilaian Pengetahuan : Teknik tes tulis bentuk uraian 
G. Sumber belajar 

a. Buku paket M. Cholik Adinawan dan Sugijono, (2013). MATEMATIKA 
SMP jilid lB Kelas VII Berdasarkan Kurikulum 2013. Jakarta: Penerbit 
Erlangga. 

b. LKS (larnpiran) 
c. Lingkungan (rnembawa ]em kertas, gunting, penggaris) 
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H. Instrumen Penilaian 
Selesaikanlah soal berikut! 
1. Diketahui keliling dari segitiga sama sisi adalah 36 cm, tentukan panjang sisi segitiga 

tersebut! 
2. Sebuah taman berbentuk segitigadengan panjang masing-masing sisinya 7 m, 9 m dan 

12 m akan ditanami bunga dengan jarak masing-masing bunga 3m, berapa banyak bung 
yang dapat ditanam di taman tersebut? 

3. Hitunglah luas segitiga berikut! (Tentukan alas dan tingginya terlebih dahulu kemudian 
tentukan luas seaitiqanva! ) 
a. b. 

1L~~ -) .-- "i:'I 5 ·c0 \ \() 
N ~ 0 

16 cm 12 cm " 

C. d 

4. Dalam segitiga ABC berikut panjang AB= 8 cm AC= 6 cm, dan BC= 10 cm. Hitunglah 
a. Luas segitiga ABC 
b. panjang AD 

-Selamat Mengerjakan-
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KUNCIJAWABAN 
1a. diketahui: a= 16 cm (1) 

t= 12 cm (1) 
ditanyakan: Luas segitiga (1) 
jawab: 

Luas segitiga =Yzxaxt (2) 
='hx 16 x 12 (2) 
= 96 cm' (2) 

b_ diketahui: a= 17 an (1) 
t=8crn (1) 

ditanyakan: Luas segitiga (1) 
jawab: 

luas segitiga =Y.xaxt (2) 
=Y.x17x8 (2) 
= 68 cm2 (2j 

c. diketahui : a= 18 an (1) 
t = 14 cm (1) 

ditanyakan: luas segitiga (1) 
jawab 

Luas segitiga =Y.xaxt (2) 
='hx18x14 (2) 
= 126 cm2 (2) 

d. diketahui : a= 11 cm (1) 
t = 13 cm (1) 

ditanyakan : luas segitiga (1) 
jawab 

luas segitiga =Y,xaxt {2) 
=Y.x11x13 (2) 
= 71,5 cm2 (2) 

2. Diketahui: AB= 8 cm (1) 
AC=6cm (1) 

ditanyakan: 
a.luas segitiga ABC (1) 
b.Panjang AD (1) 

jawab: 
Luas segitiga =Y.xaxt (2) 

=1hx8x6 (2) 
= 24 cm2 (2) 

cara menentukan panjang AD 
luas segitiga ='hxBCxAD (2) 

24 = 'h x 10 xAD (2) 
24 =5xAD (2) 

AD= 24/5 (2) 
AD= 4,8 cm (2) 

jadi luas segitiga tersebut adalah 24 arl dan panjang AD= 4,8 cm (2) 

SKOR DAN NILAI 
Skor maksimal = 56 

Mengetahui, 

Nilai Akhir = skor perol~han x 100 
skor maks1mal 

Kepala SMPN I Moyo Utara, 
Sebewe, Maret 2016 
Peneliti, 

Drs. Herman 
NIP. 19650702 200012 I 001 

Nur A'ini Furqan 
NIM. 100651548 
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LEMSAR KERJA 515WA (LKSJ 
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J{ata Pengantar 
Puji syukur saya panjatkan kehadiratAllah Subhanahu wa ta'ala, karena atas Rahmat dan 

Karunia-Nya saya dapat menyelesaikan Lembar Kerja Siswa (LKS) Matematika Penemuan 
dengan Pendekatan Saintifik pada Materi SEGITIGA untuk siswa kelas VII semester 2 yang 
disusun untuk siswa yang sedang menempuh pendidikan di sekolah Menengah Pertama (SMP) 
maupun Madrasah Tsanawiyah (MTs). 

LKS ini disusun untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam mempelajari Segitiga secara 
mudah dan terstruktur sesuai dengan tahapan dalam pendekatan Saintifik yaitu mengamati, 
menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. LKS ini juga 
dilengkapi dengan CD video pembelajaran berdurasi pendek sebagai fase mengamati pada 
beberapa subbabnya. 

Dalam setiap sesinya disajikan kolom "Tahukah kamu" sebagai pengantar pengetahuan 
awal siswa. kolom mengamati, kolom menanya, kolom mengumpulkan informasi, kolom 
mengasosiasi dan kolom mengkomunikasikan. 

Harapan saya semoga LKS ini dapat bermanfaat, kritik dan saran yang membangun juga 
saya harapkan demi perbaikan ke depannya. 

Sumbawa Besar, April 2016 

Penulis 
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SEGITIGA 
BAGIAN 1 
PENGERTIAN SEGITIGA DAN )ENIS SEGITIGA 
STANDAR KOMPETENSI 
Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

KOMPETENSI DASAR 
Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya 

INDIKATOR 
Menjelaskan pengertian segitiga 
Menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi. 

Tahakah Kama 
Bangunan Piramida Mesir? 

Piramida adalah konstruksi bangunan yang sudah digunakan 
sejak lama oleh bangsa Mesir Kuno maupun bangsa Maya, 
digunakan sebagai makam raja-raja masa dahulu serta 
sebagai sarana ibadah(pemujaan). bangunannya menggunakan 
pola segitiga. Pemahkah kalian berpikir bagaimana manusia 
di masa lampau menciptakan konstruksi ini? 

Sumber: http://id.m.wikipedia.org 

f 
/ 

I 

a.penggaris b. marka ja1an c. kue tradisiona1 d. gantungan baju e. atap rumah 

Alas segitiga selalu tegak lurus terhadap tingginya. Perhatikanlah gambar berikut ini! 

t 

Segitiga disamping dinamakan segitiga ABC/SCA/CAB 
sisi AB dapat ditulis dengan c, sisi BC dapat ditulis a, 

dan sisi CA dapat ditulis b. Jadi apabila AC sebagai alas maka 
BD sebagai tingginya, karena BD dan AC saling tegak lurus. 

Begitu juga dengan segitiga-segitiga berikut. 
B I a I 
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~ PETUNJUK 
Selesaikanlah langkah-langkah mengisi LKS yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan 
informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan 

Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan berdiskusi dengan teman kelompok kalian! 
1. Amatilah beberapa model segitiga berikut! 

C mengamati ) 
2. T uliskan hal-hal yang ingin kau ketahui terkait dengan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang 

sisinya seperti pada gambar di hal 1 ! 

menanya 
3. Carilah informasi yang terkait dengan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya dari buku 

kalian dan berdiskusilah den an teman kelom ok kalian! 

Jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya dibagi menjadi. .. macam, yaitu : 
1. segitiga .................... . 
2. segitiga .................... . 
3. seg\t\ga .................... . 

segitiga .................. adalah .................................................................................................... : .. . 
segitiga .................. adalah ....................................................................................................... . 
segitiga .................. adalah ....................................................................................................... . 

mengumpulkan 
informasi 

a----------l·:i-·~ 
Untuk siswa SMP Kelas VII I\ 
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4. Gunakan benda-benda di sekitarmu untuk menemukan pola panjang setiap sisi segitiga tersebut 
(tanpa menggunakan penggaris) Hubungkan dengan garis pada salah satu jenis segitiga yang 
tersedia! 

Hubungkan segitiga 

pola yang ditemukan dengan garis berdasarkan 
panjang sisinya 

~l dua sisi sama panjang it ...... 

~z I • ················~ • segitiga 
samakaki 

~3 •• 
~4 ii~ 

~5 •• ~ segitiga 

~6 
I • • 

~-
samas1s1 

~7 •• 
~8 ~-
~9 • segitiga 

1 ~sembarang 

~10 it 

-----------------------(mengasosiasikan)-

5_ Buatlah kesimpulan dari penemuanmu hari ini! dan komunikasikanlah di depan teman-temar 
sekelasmu! 

~3'-· mengkomunikasikan 1------------------------,: ,. 
Untuk siswa SMP Kelas VII I\ 
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• / Latihan 1 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang benar! 
1. Jelaskan pengertian segitiga! 

jawaban 

2. Berdasarkan panjang sisinya segitiga dibagi menjadi ... macam, sebutkan! 

jawaban 

jawaban 

jawaban 

5. Perhatikan gambar berikut! Termasuk segitiga apakah gambar tersebut, apabila: 
a. dilihat dari panjang sisinya 
b. dilihat dari besar sudutnya A 
c. dilihat dari panjang sisi dan besar sudutnya 
(gunakan penggaris dan busur!) 

jawaban c 
6. Diketahui sebuah segitiga dengan panjang sisi masing-masing 7 cm, 9 cm dan 12 cm, dilihat 

B 

~ p:::::iny;disebut sebagai segitiga apakah segitiga tersebut? ] 

7. Segitiga yang memiliki tiga sisi yang sama panjang dan tiga sudut dalam yang sama besar, juga 
memiliki 3 buah sum bu simetri dan simetri utar tin kat ti a meru akan ciri dari se iti a .... 

jawaban 
r4'~ 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' • 
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43025.pdf 



Latibaa 1 
8. Alas suatu segiti~ selalu ... terhadap tingginya. 

[( jawaban ) 

9 Perhatikan gambar segitiga berikut inH 
Berilah simbol yang sesuai pada titik-titik 
di samping! 

jawaban 

10. Perhatikan gambar segitiga berikut ini! 
Tentukan tingginya apabila diketahui alasnya! 

R 

(lukislah dengan penamu! Gunakan busur dan penggaris bila perlu) 

alas 

jawaban 

Untuk siswa SMP Kelas VII 
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SEGITIGA 
BAGIAN2a 
PENGERTIAN SEGITIGA DAN JENIS SEGITIGA 
STANDAR KOMPETENSI 
Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

KOMPETENSI DASAR 
Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya 

INDIKATOR 
Menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya 
Menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya. 

Masib in atkah 
dengan jenis·jenis sadut? 

SudutLums 

~ • 
00 < sudut lancip ·< 90° 

90° < sudut tumpul < 180° 

sudut lancip 

sudut tumpul 
sudut c;il-u-sikll 

0::;-
sudut refleks sudut refleh sudut refleks 

gambar jenis-jenis sudut 

Dalam penamaan jenis-jenis segitiga 
jug a hampir sama dengan jenis-jenis sudut. Jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya 
terdapat 3 macam, antara lain: segitiga lancip, segitiga siku-siku dan segitiga tumpu/. 

segitiga lancip adalah segitiga dengan ketiga sudut dalamnya adalah sudut lancip. segitiga 
siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku, dan s_egi··· i _a 
tumpul adalah segitiga yang salah satu sudut dalamnya adalah sudut tumpul. .· 

6
"- · .• 

• 
Untuk siswa SMP Kelas Vil 1\. 

43025.pdf 



$" PETUNJUK 
Selesaikanlah langkah-langkah mengisi LKS yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan 
informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan! 

Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan berdiskusi dengan teman kelompok kalian! 
1. Amatilah beberapa model segitiga beri ut! 

( mengamati ) 
2. T uliskan hal-hal yang ingin kau ketahui terkait dengan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang 

sisinya seperti pada gambar di hal 1 ! 

menanya 

3. Carilah informasi yang terkait dengan jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya dari buku 
paket kalian dan berdiskusilah den an teman kelom ok kalian! 

Jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya dibagi menjadi. .. macam, yaitu : 
1 . segitiga .................... . 
2. segitiga .................... . 
3. segitiga .................... . 

1. segitiga .................. adalah ...................................................................................................... . 

2. segitiga .................. adalah ...................................................................................................... . 

3. segitiga .................. adalah ...................................................................................................... . 

mengumpulkan 
informasi 

T 1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ,. 
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4. Ukurlah panjang setiap sisi segitiga tersebut hingga kalian menemukan pola! 
Hubungkan dengan garis pada salah satu jenis segitiga yang tersedia! 

Hubungkan segitiga 

pola yang ditemukan berdasarkan dengan garis besar sudutnya 

~1 kenga sudutnya \ancip 

I ••••• ~2 
I. ··················~ 

~ 
segitiga 
lancip 

~3 tt 

~4 1t 

~5 tt segitiga 

~6 ~· siku-siku tt 

~7 it 

~8 ~· 
~9 • .. segitiga 

~o 
tumpul 

tt 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----1(mengasodasikan} 
5. Buatlah kesimpulan dari penemuanmu hari ini! dan komunikasikanlah di depan teman-teman 

sekelasmu! 

,g. 
. p 

mengkomunikasikan 1------------------------ I\ 
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SEGITIGA 
BAGIAN2b 
PENGERTIAN SEGITIGA DAN JENIS SEGITIGA 
STANDAR KOMPETENSI 
Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukuran 

KOMPETENSI DASAR 
Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya 

INDIKATOR 
Menjelaskan ·enis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya. 

Adakah segitiga sama sisi 
yang merupakan segitiga tumpul? 

Tahukah kalian bahwa tidak ada segitiga sama sisi yang merupakan segitiga tumpul? 
mengapa? Juga tidak ada segitiga sama sisi yang merupakan segitiga siku-siku, mengapa ya? 
Pada bab ini kalian akan mempelajari jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan besar 
sudutnya. Dengan mengikuti langkah-langkahnya kalian akan menemukan alasan dari 
pertanyaan-pertanyaan tadi. Sediakan buku paketmu dan ikutilah langkah-langkah 
menemukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya dan besar sudutnya\ 

~ PETUNJUK 
\kuti \angkah-,angkah mengisi LKS yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 
mengasosiasi, dan mengkomunikasikan 

Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan berdiskusi dengan teman kelompok kaiian! 
1. Amatilah beberapa model segitiga berikut! 

9 0-~··' 
--~( mengamati )1-------------U-nt_u_k_s-is_w_a_S_M_P_K_e-la-s-Vll Jl 
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2. Tuliskan hal-hal yang ingin kau ketahui terkait dengan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang 
sisinya dan besar sudutnya seperti pada gambar di hal sebelumnya! 

me nan ya 

3. Carilah informasi yang terkait dengan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya dan 
besar sudutnya dari buku paket kalian dan berdiskusilah dengan teman kelompok kalian! 

Jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya dan besar sudutnya dibagi menjadi. .. maca , 
yaitu: 
1. segitiga ---------·-----------
2. segitiga .................... . 
3. segitiga .................... . 
4. segitiga .................... . 
5. segitiga .................... . 
6. segitiga .................... . 
7. segitiga .................... . 

lsilah tabel berikut sesuai dengan informasi yang kalian peroleh ! 

mengumpulkan 
informasi 

sama kaki 

sama sisi 

sembarang 

mengumpulkan 
informasi 

lancip siku-siku tumpul 

lancip sama kaki 

1-1----------------------- ,, 
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4. lsilah tabel berikut sesuai dengan informasi yang telah kalian peroleh di LKS sebelumnya! 
Hingga kalian menemukan pola! 

jenis segitiga jenis segitiga jenis segitiga berdasar panjang 
berdasar panjang sisinya berdasar besar sudutnya sisinya dan besar sudutnya 

6.1 seg\t\ga sama kak\ segn\ga \ancip 
segitiga lancip 

sama kaki 

6.2 
6.3 
6.4 
6.s 
6.6 
6.7 
6.s 
6.s 
~o 

--------------------------( mengasosiasikan }-

5. Buatlah kesimpulan dari penemuanmu hari ini! dan komunikasikanlah di depan teman-teman 
sekelasmu! 

11• 
mengkomunikasikan \...---------------------~ '" 

Untuk siswa SMP Kelas VII )\.. 
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• 
• . 

• Latihan2 
Dengan menggunakan penggaris dan busur derajat, Tentukan manakah bangun pada gambar 
yang merupakan: 
a. segitiga lancip 
b. segitiga siku-siku 
c. segitiga tumpul 
d. segitiga sembarang 
e. segitiga sama kaki 
f. segitiga sama sisi 

43025.pdf 



SEGITIGA 
BAGIAN3 
BETAKSAMAA.N SEGITIGA 
STANDAR KOMPETENSI 
Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurari 

KOMPETENSI DASAR 
Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya 

INDIKATOR 
Menjelaskan teori ketaksamaan segitiga dan aplikasinya dalam kehidupan. 

Mengapa tidak semua pasang sisi 
dapat membentuk segitiga? 

Tahukah kamu bahwa tidak sembarang pasang 
lidi dapat membentuk segitiga? ada syarat-syaraLt 4 cm ~ 
yang harus dipenuhi dalam membuat sebuah 5 cm 
segitiga. Perhatikan gambar di samping ! 

--~~~~~~~~~~~~~~~~___.,,., 

12cm 

Amatilah video "ketaksamaan segitiga" yang ditampilkan di kelasmu! Praktekkan dengan lidi yang 
kalian bawa ! Meng a pa lidi yang berukuran 4 cm, 5 cm dan 12 cm tidak dapat membentuk segitiga? 

'it1 PETUNJUK 

'kuti\ah \angkah-\angkah mengisi LKS yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informai 
mengasosiasi, dan mengkomunikasikan! 
Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan berdiskusi dengan teman kelompok kalian! 
1. Amatilah video pembelajaran mengenai "ketaksamaan segitiga" bersama teman-teman 

kelompokmu di kelas! 
i(i 

13-. 
---( ~ngamati )-------------------' )\f• 

_ _ Untuk siswa SMP Kelas VII 
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2. Tuliskan hal-hal yang ingin kau ketahui terkait dengan video ketaksamaan segitiga yang telah 
diamati! Tulislah dalam kolom menan a! 

menanya 

3. Carilah informasi yang terkait dengan ketaksamaan segitiga dari buku paket kalian dan ber 
diskusilah dengan teman kelompok kalian! Tulislah dalam kolom mengumpulkan informasi! 

Ketaksamaan segitiga adalah ... 

mengumpulkan 
informasi 

4. Praktekkan seperti pada video pembelajaran tadi dan isilah tabel berikut untuk masing-
. l d . I . "d t b ti masmg seg1 1ga pa a s1mu as1 v1 eo erse u. 

apakah dapat 
no nama segitiga sisi 1 (cm) sisi 2 (cm) sisi 3 (cm) membentuk segltiga? 

(ya/tidak) 

1. segitiga 1 4 5 7 ya 

2. segitiga 2 

3. segitiga 3 

4. segitiga 4 

5. segitiga 5 

5. Olahlah informasi yang kalian peroleh dengan hasil percobaan kalian sebagai berikut! 
a. segitiga 1 panjang sisinya antara lain adalah 4 cm, 5 cm dan 7 cm. 

Ujilah apakah 3 pasang lidi tersebut dapat memenuhi ketaksamaan segitiga sbb: 
sisi 1 + sisi 2 > sisi 3 

+ ... > sisi 3 + sisi 1 > sisi 2 
+ > > benar/salah *) 

> benar/salah *) sisi 2 + sisi 3 > sisi 1 
+ > 

> benar/salah *) 

43025.pdf 



b. segitiga 2 panjang sisinya antara lain adalah ... cm, ... cm dan ... cm. 
Ujilah apakah 3 pasang lidi tersebut dapat memenuhi ketaksamaan segitiga sbb: 
sisi 1 + sisi 2 > sisi 3 

+ ... > 
> ... benar/salah *) 

sisi 2 + sisi 3 > sisi 1 
+ ... > 

> ... benar/salah *) 
sisi 3 + sisi 1 > sisi 2 

+ ... > 
> benar/salah *) 

c. segitiga 3 panjang sisinya antara lain adalah ... cm, ... cm dan ... cm. 
Ujilah apakah 3 pasang lidi tersebut dapat memenuhi ketaksamaan segitiga sbb: 
sisi 1 + sisi 2 > sisi 3 

+ ... > 
> ... benar/salah *) 

sisi 2 + sisi 3 > sisi 1 
+ ... > 

> ... benar/salah *) 
sisi 3 + sisi 1 > sisi 2 

+ ... > 
> benar/salah *) 

d. segitiga 4 panjang sisinya antara lain adalah ... cm, ... cm dan ... cm. 
Ujilah apakah 3 pasang lidi tersebut dapat memenuhi ketaksamaan segitiga sbb: 
sisi 1 + sisi 2 > sisi 3 

+ ... > 
> ... benar/salah *) 

sisi 2 + sisi 3 > sisi 1 
+ ... > 

> ... benar/salah *) 
sisi 3 + sisi 1 > sisi 2 

+ ... > 
> ... benar/salah *) 

e. segitiga 5 panjang sisinya antara lain adalah ... cm, ... cm dan ... cm. 
Ujilah apakah 3 pasang lidi tersebut dapat memenuhi ketaksamaan segitiga sbb: 
sisi 1 + sisi 2 > sisi 3 

+ ... > 
> benar/salah *) 

sisi 2 + sisi 3 > sisi 1 
+ ... > 

> benar/salah *) 
sisi 3 + sisi 1 > sisi 2 

+ ... > .. . 
> ... benar/salah *) 

Tuliskan pola yang ditemukan dari kelima pengamatan tersebut! 

mengasosiasi 
Untuk siswa SMP Kelas VII 
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6. Tariklah kesimpulan dari pengamatan, menanya, mengumpulkan informasi, percobaan dan 
diskusi kalian! 

--------------------------- mengkomunikasikan 

7. Presentasikanlah hasil diskusi kalian di depan kelas! 
Hari ini kita belajar tentang " ............................................... ". Awalnya kita mengamati sebuah 
............ yang berisi simulasi tentang beberapa buah ...... yang masing-masing berukuran ... . 
cm, ... cm, ... cm, ... cm dan ... cm. Dari kelima ................ tersebut dipilih 3 pasang ....... yang 
akan membentuk ............... Rupanya ............................................ dapat membentuk segitiga. 
Hingga dalam benak kita muncul banyak pertanyaan tentang ketaksamaan segitiga. 
Kami mencari informasi dari buku bacaan bahwa ketaksamaan segitiga adalah ................... . 

yaitu: c 

A--~~~~~~~--e 
c 

Dalam membuat segitiga harus memenuhi syarat ketaksamaan segitiga sbb: 
1 .... + ... > .. . 
2 .... + ... > .. . 
3 .... + ... > .. . 

dengan ... , ... dan ... adalah panjang sisi segitiga. 
Jadi, apabila ketiga syarat tersebut terdapat satu atau lebih syarat yang tidak dapat 
dipenuhi maka pasangan sisi tersebut tidak dapat membentuk segitiga. 

Untuk siswa SMP Kelas VII 
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' 

' 
' 

• Latihan3 
Selesaikanlah soal-soal berikut ini dengan baik! 

1. Ketaksamaan segitiga adalah ................................................................................................ . 

2. Berilah 1 contoh tiga sisi segitiga yang dapat membentuk segitiga! 
3. Berilah 1 contoh tiga sisi segitiga yang tidak dapat membentuk segitiga! 
4. 5 cm, 9 cm dan 15 cm adalah sisi-sisi segitiga ABC, Mengapa tidak dapat membentuk 

segitiga? 
5. Jika x, y dan z adalah sisi-sisi segitiga, agar ketiga sisi tersebut dapat membentuk segitiga 

maka harus memenuhi syarat ketaksamaan segitiga. Tuliskan ketiga syarat tersebut! 

Untuk siswa SMP Kelas VII 
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SEGITIGA 
BAGIAN4 
PENGERTIAN SEGITIGA DAN )ENIS SEGITIGA 
STANDAR KOMPETENSI 
Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

KOMPETENS1 DASAR 
Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya 

INDIKATOR 
Menjelaskan jumlah sudut dalam segitiga 

Jumlah sudut dalam segitiga 
selalu tetap? 

Pernahkah kalian melakukan percobaan dengan mengukur sudut dalam segitiga? Amatilah video 
"jumlah sudut dalam segitiga" yang ditampilkan di kelasmu! Lakukanlah percobaan serupa dan 
lengkapilah LKS kalian ! 

~PETUNJUK 
lkutilah langkah-langkah mengisi LKS yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan infor 
masi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan! 

Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan berdiskusi dengan teman kelompok kalian! 
1. Amatilah video pembelajaran mengenai "jumlah sudut dalam segitiga" bersama teman

teman kelompokmu di kelas! 
--- ------- ------

"' 

2. Tuliskan hal-hal yang ingin kau ketahui terkait dengan jumlah sudut dalam segitiga yang ber 
kaitan dengan video yang telah diamati tadi! Tuliskan pertanyaan tersebut dalam kolom 
menanya! 

menanya 
1a--
, 14 
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3. Carilah informasi yang terkait dengan jumlah sudut dalam segitiga dari buku paket kalian 
dan berdiskusilah dengan teman kelompok kalian! 

mengumpulkan 
informasi 

4. Diskusikan hasi\ informasi yang ka\ian pero\eh sehingga menemukan po\a! 
Ukurlah besar sudut segitiga 1-5 menggunakan busur derajat! 

B 
LA - 0 - ... LB= ... 0 LC= ... 0 

LA+ B + c = ... o+ ... o+ ... o 

= ... o+ ... o+ ... o 

= 0 

A c 

B LA - 0 - .... LB= ... 0 LC= ... 0 

LA+ B + C = ... o+ ... o+ ... o 

= ... o+ ... o+ ... o 

0 

A c 

1-g-· 
: ,. 

_m_e_n_g_a_so_s_i_as_i_ ._ ____________ U_n_t-uk-si-sw_a_S_M_P_K_e_las-~·, · l\ 
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LA - 0 - ... LB= ... 0 LC= ... 0 

c 
LA+ 8 + C = ... o+ ... o+ ... o 

= ... o+ ... o+ ... o 

0 

A 

B 

LA - 0 - .... LB= ... 0 LC= ... 0 

LA+ 8 + C = ... o+ ... o+ ... o 

= ... o+ ... o+ ... o 

0 

A c 

LA= ... o LB= ... 0 LC= ... 0 

LA+ 8 + C = ... o+ ... o+ ... o 

= ... o+ ... o+ ... o 

= 0 

A 
5. Kemudian isilah tabel berikut untuk setiap segitiga perbarisnya,Olahlah informasi dari 

temuanmu hingga dapat ditarik kesimpulan! 

no nama segitiga sudutA sudut B sudut C 
jumlah sudut 

dalam segitiga 

1. segitiga 1 

2. segitiga 2 

3. segitiga 3 

4. segitiga 4 

5. segitiga 5 

---II( mengasosiasi) ~ 
Untuk siswa SMP Kelas VI;·--·-·)\ 
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6. Buatlah kesimpulan dari percobaan kalian! Komunikasikanlah hasil diskusi kalian di depan 
kelas. Ceritakanlah tentang proses menemukan pola jumlah sudut dalam segiti~a=180 

Hari ini kita belajar belajar tentang " ............................................... ". Awalnya kita mengamati 
sebuah ............ yang berisi tentang bagaimana sebuah model segitiga yang dipotong menjadi 
... bagian dan apabi\a di ketiga ujung sudutnya dipertemukan da\am sebuah titik akan diper-
o le h bahwa ketiga sudut tersebut membentuk sudut ........ yaitu sebesar .. . 
Beberapa teman mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang belum dipahami. 
Kemudian mencari informasi dari buku bacaan tentang jumlah sudut dalam segitiga adalah 
sebesar ............. Setelah kita mengukur dengan busur dari lima segitiga yang tersedia, has ii 
nya juga diperoleh bahwa jumlah sudut dalam segitiga tepat ... 0

• Sehingga kita dapat 
menyimpulkan bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah ... 0

• 

-· 21 _c~ 

j "' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~U-n-tu_k_s_i_sw~a_S_M_P_K_e_l_a_s_Vll 1\ 
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Tentukan nilai x! 

1. 

2. 

3. 

Laiihan.4 

60° + 80° + x = 180° 
+ x = 180° 

x = 180° - ... 
x= ... 

jadi besar x adalah ... 

+ + = 
+ = 

= 
= 

jadi besar x adalah ... 

+ + = 
+ = 

= 
= 

jadi besar x adalah ... 

( ....... ) + { ...... ) + ... = .. . 
+ + = 

= 
= 

jadi besar x adalah ... 

22,, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~U-n-tu_k_s_i-sw~a-S_M_P~K-el_a_s~Vll I\ 
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SEGITIGA 
BJl.GIANS 
KETABSJIMAAN SEGITIGA 
STANDAR KOMPETENSI 
Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

KOMPETENSI DASAR 
6.2 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat 
serta menggunakannya dalam pemecahan masalah 

INDIKATOR 
Menemukan rumus keliling dan luas segitiga 
Menghitung besar keliling dan luas segitiga 
menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan keliling dan luas segitiga. 

.. Apa hubungan segitiga dan segiempat? 
Tahukah kalian bagaimana asal muasal rumus luas segitiga diperoleh? 
Pada bab ini kalian akan melakukan kegiatan gunting dan tempel untuk 
memperoleh rumus luas segitiga. sangat menyenangkan_ selamat mencoba! 

"I' PETUNJUK 
1. Amatilah gambar layar perahu berikut! 

Tampak bahwa beberapa nelayan 
sedang menjahit pinggiran layar 

perahu yang akan mereka gunakan 
berlayar. Berapakah panjang keliling 

layar tersebut? 

mengamati 

2. Ajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pengamatan kalian! 

menanya 

3. Carilah informasi yang berkaitan dengan keliling dan luas segitiga dari buku paket kalian! 

keliling segitiga sama dengan ... 

luas segitiga sama dengan ... 

23~; ,, 
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• ( mengasosiasi ) 

4. Diskusikanlah hasil informasi yang kalian peroleh sehingga menemukan pola! 

Ukurlah panjang setiap sisi segitiga 
di samping dengan menggunakan penggaris 

(gunakan dalam satuan cm) 
sisi AB= ... cm 
sisi BC= ... cm 
sisi AC= ... cm 

keliling segitiga = ... + ... + ... 
= ... cm 

mengasosiasi 

B 

Kemudian ukurlah alas dan tinggi segitiga tersebut untuk menghitung luasnya! 
langkah 1. Potonglah bagian tengah segitiga seperti gambar! 

-t---+---+---t-+---+--+---t--~4 • 
; ,, 

I\. 
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langkah 3. Perhatikan gambar! Tempatkan dengan membalik posisi segitiga tersebut, 
sehingga titik C berhimpit dengan titik 8. 

langkah 4.Perhatikan gambar! Bentuk segitiga berubah menjadi bentuk persegi panjang 

c 
B 

___ langkah 5. Perhatikan gambar! Panjang persegi panjang sama dengan alas 
segitiga dan lebar persegi panjang sama dengan setengah dari tinggi segitiga 

-- lebar persegi panjang 
sama dengan 

1/2 tinggi segitiga 

panjang persegi panjang 
sama dengan panjang alas segiti a 

langkah 6. Tuliskan hasil kesimpulan dari penemuanmu! 

c 

25'. 
; ,~ 

L--...&---L-----L.~i....-~__.___._~.a..-_.__,___.~_._----__.,______ 1\ 
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panjang = alas 
lebar = dnggi 

Luas daerah segitiga = luas persegi panjang 
= panjang x lebar 

= .................... x .................... . 

2 

sehingga kita telah menemukan rumus untuk luas daerah segitiga sbb: 
,,,,_ _ _,.,...,_..._.,...,.._._~~-·-.-........... ~~--·- ........ ,~~~~"""-~ -·~. -~~~ ..... ~ --~ -- ~-~ ,,,~~..--~-~'-"".!! 

' 1.... .- \ :r-:~ - ,..--. --...-- , - ~ .......... -· ..,,_.~"' ' - . j ,- ~ 
. I l!t:.J::: :,~~ :_:-J '\..Ii '~i--=-~ LI~~ 6. ~ -,-._ ~,· . '). ) ' ,_, l 
~-~---------~---~ ----~-::_ -- __ ;:_ ··-- -~------ • --~-- ~~J 

Untuk segitiga ABC tadi, 
mengasosiasi 

diketahui : panjang atas segitiga = ... cm 
tinggi segitiga = ... cm 

ditanyakan : Luas segitiga 
jawab: 
luas segitiga = ... x ... x ... 

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

Selanjutnya praktekkan untuk beberapa segitiga berikut! 
1. Ukurlah panjang sisi setiap segitiga untuk menentukan keliling 

segitiganya! 2 
2. Kemudian tentukan alas dan tinggi setiap segitiga tersebut! 
3. Tentukan luas beberapa segitiga berikut! 

c 

cut 

zs-• 
i .• ~ 
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diketahui : sisi 1 = ... cm 
sisi2 = ... c 

sisi3 = ... cni 
anjang alas segitiga = ... c i---+---+--a 

tinggi segitiga = ... cm 
itanyakan : +---li----+--+---+--.__., 

Keliling segitiga dan Luas segitiga 
jawab:.--+--+---+---ii----+--+----
keliling segitiga = ... + ... + ... 

= ........ c:rn-+---+-_... 

I I I I I 
uas segitiga = ... x ... x ... ---

= ... x ... x .. . 
= ... c 

Selanjutnya praktekkan untuk beberapa segitiga berikut! 

Ac iv ty 

1. Ukurlah panjang sisi setiap segitiga untuk menentukan kelilinY-+----+--t--+---+---1 
segitiganya! I I I I I I I I I 

. Kemudian tentukan alas dan tinggi setiap segitiga tersebut~----41----+---1--~-
3. Tentukan luas beberapa segitiga berikut! ~7- f• 

L.--1. _ _.__..._---J1...--1.-~--'--1...---1.---'-~~-L-U-n~tu-k-si~s-w-a~S-M-P-K~e-las_._Vl_I_' )\. 
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.. 
' ,, 

\. 

.. 

CuD~- ' e•s•e ,, 
-J Let. &vit v 

'" ... 

' ' '~ 
d\ketahu\: s\s\1 = ... cm ~ - sisi2 = ... cm 

sisi3 = ... cml 
""" .... panjang alas segitiga = ... cm 

' tinggi segitiga = ... cm 
.... ditanyak.an ~ l l l l 

' Keliling segitiga dan Luas segitiga -
jawab: I I I I ,, 

... keliling segitiga = ... + ... + .. 
= ........ cm '[\. I I I I I 

luas segitiga = ... x ... x ... 
= ... x ... x .. .. -
= ... cm ~ 

Selanjutnya praktekkan untuk beberapa segitiga berikut! 
_1 _ Ukurlah panjang sisi setiap segitiga untuk menentukan kelilin~ 

segitiganya! I I I I I I I I I 
~- Kemudian tentukan alas dan tinggi setiap segitiga tersebut1 

3. Tentukan luas beberapa segitiga berikut! I I I 28 
I I I I I I I I I 

\.. ,. 
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~ 

r\ 
~ 

' l ' -diketahui : sisi 1 = ... c11 . ., 
sisi2 = ... cm 

' 
s\s\3 = ... c ... 

l 
panjang alas segitiga = ... cm 

' 
inggi segitiga = ... C111 

ditanyakan : I I I I , n:eliling segitiga dan Luas segitiga-
jaw ab: l l l l l 

' 
"eliling segitiga = ... + ... + ... 

l = ........ cm 
I I I I I 

' 
I I I I I 

luas segitiga = ... x ... x ... 
, = ... x ... x ... 

= ... cm 

' ~ ' CuDfeB_ 
''\: e~~.t~" 

JLct:1vity 

' ~ ' 
' l ' 

' Selanjutnya praktekkan untuk beberapa segitiga berikut! 
-1. Ukurlah panjang sisi setiap segitiga untuk menentukan kelilina 

segitiganyaJ J I I I I I I I I 
i-2. Kemudian tentukan alas dan tinggi setiap segitiga tersebut 

3. Tentukan luas beberapa segitiga berikut! J I I 
l-. 

,. 
I I I I I I I I I 
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Ac iv ty 

diketahui: sisi1 = ... cm ...... --+---+--1----+--4-~ -+---t--+---1 
sisi2 = ... cm 

sisi3 = ... cm.---+---+---1 
panjang alas segitiga = ... cm 

~--+---+-----<~-tinggi segitiga = ... c 
ditanyakan : I I I 

eliling se~itiga dan Luas segitig 
jawab: I I I I 

"-~-""-~eliling segitiga = ... + ... + ··----
= ........ cm 

luas segitiga = ... x ... x .. 
= ... x ... x .. .l----+--+----4 

= ... c 

Selanjutnya praktekkan untuk beberapa segitiga berikut! 
1. Ukurlah panjang sisi setiap segitiga untuk menentukan kelilinY-+---.f---+--+-----+-__.;::-. 

segitiganya! I I I I I I I I I 
. Kemudian tentukan alas dan tinggi setiap segitiga tersebut!l----11-----+---1--+---

3. Tentukan luas beberapa segitiga berikut! 

Untuk siswa SMP Kelas VII 
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Selain dengan cara menggunting kalian juga dapat membuktikan bahwa jumlah sudut dalam 
segitiga sama dengan 180°. caranya dengan aktivitas melipat segitiga. ikuti langkah-langkahnya 
sebagai berikut! 
1. sediakan sebuah model segitiga dari karton 
2. perhatikan ketiga buah sisinya dan ketiga buah titik sudutnya. 
3. tentukan salah satu sisi yang terpanjang misalnya sisi BC 
4. Tentukanlah garis tinggi dari titik Adan memotong sisi BC! 
5. lipatlah kertas karton model segitiga sehingga titik sudut A bertemu dengan titik potong garis 
tinggi tadi terhadap sisi BC 
6. ikuti langkah serupa hingga titik sudut B dan C disatukan dengan titik potong garis tinggi dari 
titik A ke sisi BC! 
7. ketiga sudut segitiga bertemu di titik potong garis tinggi dari titik A terhadap ssi BC. 

A 

l"entukan,ah garis tinggi me'a'ui titik A 
dan memotong sisi BC! 

c 

I 
I . 
I 
I 
I 
I 

garis lipatan segitiga dari titik A 

···················t········· 

~-----------------------------------------....c 
asil lipatan segitiga dari titik A 

~-------------.. k;..;.-e titik potong garis tinggi ke sisi BC 
~~ .... 
~ .... 
~ _ .. 
~ .... 
~~ .... 

~ .... ' ..... 
" I fl/*# 

~ I --

8-"-----------___;:~~l#~#--------------------------....;;: .... c 
garis lipatan segitiga dari titik B dan titik C 

.,,-- : _.,,,, : ____ ... ------------~ l 
e·~----'"-----~~~·-~,-------------=----------~c 

sehingga di eroleh hasil Ii ambar di bawah ini! 
' --~~ •' 

.... , ,,,,-"' 
~ ~--
. --'•, __ ,,,- perhatikan besar sudut yang terbentuk! 

.__ __ ·..1., ---..&--.._-_--_,-_____ _. sudutA + sudut B + sudut C = 180°3.5~• B c : r, 
~~~~~~~~~~~--_,__~~~~~~~~~~~-U~nt_u_k_s-is-wa~-S-M_P_K_e_la-s~Vll 1\ 
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Setelah mempelajari proses melipat di halaman sebelumnya, cobalah dengan proses yang 
sama temukan jumlah sudut dalam segitiga dan bagaimana proses menemukan luas 
daerah segitiga kalian dapatkan? 

Cobalah pada segitiga-segitiga berikut! Guntinglah terlebih dahulu! lalu tempelkan di 
tempat yang telah tersedia! 

no I 

no2 
no3 

no4 

nos 

Jawaban: 

3s-• fo 

Untuk siswa SMP Kelas VII 1\. 
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5. lsikan hasil temuan kalian dari keempat segitiga tersebut dan olahlah informasi yang 
kalian peroleh sehingga dapat ditentukan keliling segitiga tersebut! begitu juga tentukan 
panjang alas dan tinggi segitiga (ingat! alas selalu tegak lurus tinggi segitiga) 
Gunakan busur dan penggaris kalian! 

no nama segitiga panjang sisi 1 panjang sisi 2 panjang sisi 3 keUHng /j, 

1. f:l1 

2. f:l2 

3. ~3 

4. f:l4 

Tabel Keliling segitiga 

no nama segitiga a\as tinggi \uas A 

1. f:l1 
2. f:l2 

3. l!J.3 

4. f:l4 

Tabel Luas segitiga 

6. Buatlah kesimpulan dari percobaan kalian! komunikasikanlah hasil diskusinya di depan 
kelas. Ceritakanlah tentang proses menemukan keliling dan luas segitiga! 

Hari ini kita belajar tentang " ............................................... ". Awalnya kita mengamati 
sebuah gambar layar sebuah kapal nelayan, taman yang berbentuk segitiga, dan sejenisnya. 
Kemudian kita mulai memahami bahwa konsep keliling segitiga adalah ........ + . . . . . . . . + ....... . 
Beberapa teman mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang belum dipahami. Kemudian 

mencari informasi dari buku bacaan tentang keliling dan Luas segitiga. 

Setelah kita mengukur panjang ketiga sisi masing-masing segitiga, kita juga mencari luas 
segitiga dengan cara memotong model segitiga sehingga menjadi model persegi panjang, 

dimana panjang dan \ebarnya merupakan a\as dan setengah dari tinggi segitiga. 
Juga tentang prinsip dalam segitiga bahwa tinggi segitiga selalu tegak lurus dengan 

alasnya. 

Hingga kita dapat menyimpulkan bahwa: 
Kellling segitiga = + + 
Lu as segitiga = ........ x ........ x ....... . 

3a-t 
; f• 
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LatihanS 
Selesaikanlah soal berikut! 
1. Diketahui keliling dari segitiga sama sisi adalah 36 cm, tentukan panjang sisi segitiga 

tersebut! 
2. Sebuah taman berbentuk segitiga dengan panjang masing-masing sisinya 7 m, 9 m dan 

12 m akan ditanami bunga dengan jarak masing-masing bunga 3m, berapa banyak bunga 
yang dapat ditanam di taman tersebut? 

3. Hitunglah luas segitiga berikut! (Tentukan alas dan tingginya terlebih dahulu kemudian 
tentukan luas segitiganya! ) 
a. b. 

E 
u 
N ...--

16 cm 
c. d. 

I 
I 
I 
I 
I :E : (.) 

: (") :...-_________ d 
11 cm 4cm 

4. Dalam segitiga ABC berikut panjang AB= 8 cm AC= 6 cm, dan BC= 10 cm. Hitunglah : 
a. Luas segitiga ABC 
b. panjang AD 

c 

E 
(.) 

<D 

A 

• • • • • • • • , , 
• • , , 

• • • 

8cm B 
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)d_~ ,.. KUNCI JAWABAN 
LATIRAN 1 
1. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan 3 buah sudut. 
2. 3 macam, al: segitiga sama kaki, segitiga sama sisi dan segitiga sembarang. 
3. 3 macam, al: segitiga lancip, segitiga siku-siku, segitiga tumpul. 
4. 7 macam, al: segitiga lancip sama kaki, segitiga lancip sama sisi, segitiga lancip 

sembarang, segitiga siku-siku sama kaki, segitiga siku-siku sembarang, segitiga 
tumpul sama kaki, segitiga tumpul sembarang. A 

5. a. segitiga sembarang 
b. segitiga siku-siku 
c. segitiga siku-siku sembarang 

6. segitiga sembarang 
7. segitiga samasisi 
8. tegak lurus 
9. 

10. 

c 
R 

.r. Q 

B 

tinggi 
tinggi 

alas 

jawaban 

PEDOMAN PENSKORAN 
skor maksimal= 44 

Nilai Akhir = skor perolehan x 1 oo 
skor maksimal 

alas 

Untuk siswa SMP Kelas VII 
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(2) 
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(2) 

(2) 
(2) 
(2) 
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(2) 

43025.pdf 



KUNCI JAWABAN 
LATIHAN2 
1 SEGITIGA LANCIP 

2. SEGITIGA SIKU-SIKU 

3. SEGITIGA TUMPUL 

4. SEGITIGA SEMBARANG 

5. SEGITIGA SAMA KAKI 

6. SEGITIGA SAMA SISI 

PEDOMAN PENSKORAN 
skor maksimal= 16 

no 2, no 7 dan no 8 (2) 

no 1, no 5 dan no 6 (2) 

no 3 dan no 4 (2) 

no 1, no 3 dan no 6 (2) 

no 4, no 5, no 7 dan no 8 (2) 

no 2 (2) 

Nilai Akhir = skor perolehan x 1 oo 
skor maksimal 

LATIHAN3 
1. Ketaksamaan Segitiga adalah suatu aturan yang menyatakan 

bahwa panjang salah satu sisi segitiga harus lebih kecil dari 
jumlah dua sisi segitiga lainnya. 

2. (bebas) memenuhi aturan ketaksamaan segitiga. 
contohnya: 
3cm, 7cm dan 9cm. 

3. (bebas) yang t\dak memenuh~ aturan ketaksamaan segitiga. 
contohnya: 
2cm,5cm dan Bern. 

4. karena 5 cm+ 9 cm< 15 cm (tidak memenuhi aturan ketaksamaan segitiga). 
5.x<y+z, y<x+z,z<x+y 

PEDOMAN PENSKORAN 
skor maksimal= 10 

Nilai Akhir = skor perolehan x 100 
skor maksimal 

Untuk siswa SMP Kelas VII 
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• 
. 

• KUNCI JAWABAN 
LATIHAN4 
1. 60° + 80° + x = 180° (1) 

140° + x = 180° (1) 
x = 180° - 140° (1) 
x = 140° (1) 

jadi besar x adalah 140° (1) 

2. 25°+ 30° + x = 180° (1) 
55°+ x = 1B0° (1) 

x = 1B0°- 55° (1) 
x = 125° (1) 

jadi besar x adalah 125° (1) 

3. 70° + 55°+ x = 1B0° (1) 
125°+ x = 180° (1) 

x = 1B0° - 125° (1) 
x = 55° (1) 

jadi besar x adalah 55° (1) 

4. (3x + 10) + (4x + 10) + x = 180° (2) 
3x+4x+x+10°+10° =1B0° (2) 

Bx+ 20°= 180° (1) 
Bx= 1B0° - 20° (1) 
Bx= 160° (1) 
x = 160° (1) 

8 
x=20° (1) 

jadi besar x adalah 20° (1) 

PEDOMAN PENSKORAN 
skor maksimal= 25 

Nilai Akhir (NA)= skor perol~han x 100 
skor maks1mal 

LATIHANS 
1 a. diketahui: 

ditanyakan: 
jawab: 

a= 16 cm 
t = 12 cm 
Luas segitiga 

Luas segitiga =1hxaxt 
=1hx16x12 
= 96 cm2 

(1) 
(1) 
(1) 

(2) 
(2) 
(2) 

'3~· ~~~~~~~~~~~~~~- I\ 
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)d_~ ,.. 
b. diketahui: 

ditanyakan: 
jawab: 

c. diketahui : 

ditanyakan: 
jawab 

KUNCI JAWABAN 
a= 17 cm 
t= 8 cm 
Luas segitiga 

Luas segitiga= % x ax t 
=%x17x8 
= 68 cm2 

a= 18 cm 
t = 14 cm 
Luas segitiga 

(1) 
(1) 
(1) 

(2) 
(2) 
(2) 
(1) 
(1) 
(1) 

Luas segitiga= %. x a x t (2) 
= %x 18x 14 (2) 
= 126 cm2 (2) 

d. diketahui : a = 11 cm (1) 
t = 13 cm (1) 

ditanyakan: Luas segitiga (1) 
jawab 

Luas segitiga = % x a x t (2) 
=%x11x13 (2) 
= 71,5 cm2 (2) 

2. Diketahui: AB= 8 cm (1} 
AC= 6 cm (1) 

ditanyakan: 
a.Luas segitiga ABC (1) 
b.Panjang AD (1) 

jawab: 
luas segitiga= % x ax t (2) 

= % x 8 x 6 (2) 
= 24 cm2 (2) 

cara menentukan panjang AD 
Luas segitiga = % x BC x AD (2) 

24 = % x 10 x AD (2) 
24 = 5 xAD (2) 

AD= 24/5 (2) 
AD = 4,8 cm (2) 

jadi luas segitiga tersebut adalah 24 cm2 dan panjang AD = 4,8 cm (2) 

PEDOMAN PENSKORAN 
skor maksimal= 56 

Nilai Akhir (NA)= skor perol~han x 100 
skor maks1mal '" __ , 

. . . ,. 
Untuk siswa SMP Kelas VII J\ 
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1. Segitiga ada/ah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan tiga buah titik sudut. 

2. Jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya antara lain adalah: segitiga sembarang, segitiga 
sama kaki, dan segmga sama sisi. 

3. Jen is segitiga berdasarkan besar sudutnya antara lain adalah segitiga lancip, segitiga siku-siku 
dan segitiga tumpul. 

4. Ketaksamaan segitiga adalah aturan yang harus dipenuhi untuk membentuk segitiga, antara 
lain: 

sisi 1 + sisi 2 > sisi 3 
sisi 1 + sisi 3 > sisi 2 
sisi 2 + sisi 3 > sisi 1 

5. Jumlah sudut dalam segitiga selalu tetap, yaitu 180°. 

6. Keliling segitiga sama dengan jumlah panjang ketiga sisi segitiga tersebut. 

7. Luas segitiga sama dengan setengah dikalikan panjang alas dikalikan tinggi segitiga tersebut. 

8. Alas segitiga selalu tegak lurus dengan tingginya. 
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B.9 Lembar Penilaian LKS oleh Guru 

B.10 Kisi-kisi Soal Tes Hasil Belajar 

B.11 Soal Tes Hasil Belajar dan Kunci Jawaban 

43025.pdf 



No 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

KISI-KISI LEMBAR PENILAIAN RPP PENEMUAN 
DENG AN PENDEKA TAN SAINTIFIK MA TERI SEGITIGA 

UNTUK SMP KELAS VII 

Aspek Penilaian Indikator Penilaian No Butir Jumlah 

Identitas A. Kejclasan Identitas 1,2,3,4,5 5 

B. Kelengkapan 6,7,8,9 4 

Identitas 

C. Ketepatan 10,11,12 3 
lndikator dan pcnjabaran 

Tujuan kompetensi dasar 
dalam indikator 

Pembelajaran dan tujuan 
pembelajaran 

D. Kesesuaian dengan l3 1 
tujuan 

Pemilihan Materi 
pcmbclajaran 

E. Kelengkapan Dan 14,15,16 3 
kcruntutan Materi 

F. Kesesuaian dengan 17,18 2 
Kebutuhan Siswa 

G. Kesesuaian 19,20 2 
pendekatan dan 
model 

Pemilihan 
pcmbelajaran 

Pendekatan dan 
dcngan tujuan 

Metode 
pembelajaran 

Pembelajaran 
H. Kesesuaian 21,22,23 3 

pcndekatan dan 
model 
pembelajaran 
dengan materi ajar 

Kesesuaian I. Kesesuaian dengan 24,25,26,27,28,29,30 7 
kegiatan standar proses 

-

Pembelajaran 
J. Alokasi waktu 

31,32 2 
dengan pendekatan 

pcmbclajaran 
Saintifik 

.. 

144 

I 
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6. 

Sumber Belajar 
dengan Peni1aian 
Hasil Belajar 

Kelengkapan 
7. Instrumen, Kunci 

jawaban dan Teknik 
Penyekoran 

K. Kesesuaian sumber 
belajar dengan tujuan 

f----- ·-

pembelajaran 
L. Kesesuain sumber 

belajar dengan 
pendekatan 
pembelajaran 

M. Kesesuaian teknik 
penilaian 

N. Kelengkapan 
in strum en 

-~ 

0. Kelengkapan 
instrument penilaian, 
kunci jawaban, dan 
teknik penyekoran 

145 

33,34,35 
,, 
.) 

36,37 2 

38 1 

39,40 2 

41 1 
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No 

A. 

B. 

C. 

DESKRIPSI LEMBAR PENILAIAN RPP 
BERKERANGKA PENEMUAN DENGAN PENDEKATAN SAINTIFIK MATERI SEGITIGA 

UNTUK SMP KELAS VII 

lndikator Nomor 
Butir Penilaian Deskripsi 

Penilaian Butir 

Kejelasan 1. Mencantumkan satuan RPP mencantumkan nama sekolah secara jelas 
Identitas pendidikan 

2. Mencantumkan mata pelajaran RPP mencantumkan mata pelajaran 

3. Mencantumkan tingkat kelas RPP mencantumkan kelas dengan jelas 
4. Mencantumkan semester RPP mencantumkan semester dengan jelas 
5. Mencantumkan alokasi waktu RPP mencantumkan alokasi waktu pembelajaran dengan jelas 

Kelengkapan 6. Mencantumkan standar RPP mencantumkan Standar Kompetensi dengan jelas 
Identitas kompetensi 

7. Mencantumkan kompetensi RPP mencantumkan Kompetensi Dasar dengan j elas 
dasar 

8. Mencantumkan indicator dan RPP mencantumkan indikator dan tujuan pembelajaran dengan jelas 
tujuan pembelajaran 

9. Mencantumkan nama guru RPP mencantumkan nama guru mata pelajaran secarajelas 
mata pelajaran pada akhir RPP 

Ketepatan 10. Kompetensi dasar dijabarkan RPP memuat penjabaran kompetensi dasar dalam indikator dan tujuan 
penjabaran dalam Indikator dan tujuan pembelajaran secara tepat 
kompetensi secara tepat 
dasar dalam 11. Indikator dan tujuan RPP memuat indikator dan tujuan pembelajaran secarajelas 
indikator dan pembelajaran dirumuskan 
tujuan dengan jelas 

144 
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pembelajaran 12. Rumusan indikator dan tujuan RPP memuat indikator dan tujuan pembelajaran menggunakan kata kerja 
pembelaj arannya operasional operasional 

D. Kesesuaian 13. Materi yang disajikan sesuai Materi yang diberikan sesuai dengan tujuan pembelajaran 
dengan tujuan dengan tujuan pembelajaran 
pembelajaran 

E. Kelengkapan 14. Keluasan (memuat fakta, RPP menyajikan materi yang dapat mencakup indikator dan tujuan 
Dan konsep, prinsip, prosedur, dan pembelajaran 
Keruntutan skill sesuai dengan pencapaian 
Materi tujuan pembelajaran 

15. Kedalaman materi (minimal Materi pembelajaran disajikan secara runtut 
mendukung tuj uan 
pembelajaran) 

16. Materi yang akan dipelajari Materi Pembelajaran disajikan dengan jelas 
siswa ditulis secara jelas 

F. Kesesuaian 17. Materi sesuai dengan Materi pembelajaran disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan 
dengan kebutuhan dan kemampuan kemampuan siswa 
Kebutuhan s1swa 
Siswa 18. Kebermanfaatan materi RPP menggunakan pendekatan dan model yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran bagi peserta pembelajaran 
didik 

G. Kesesuaian 19. Kesesuaian pendekatan dan Penggunaan pendekatan dan model pembelajaran mendorong 
pendekatan model pembelajaran dengan tercapainya tujuan pembelajaran 
dan model tujuan pembelajaran 
pembelajaran 20. Pendekatan dan model Penggunaan pendekatan dan model pembelajaran sesuai dengan materi 
dengan tu j uan pembelajaran mendorong pembelajaran 
pembelajaran tercapainya tujuan 

pembelajaran 
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Indikator I Nomor 
I 

I No Butir Penilaian Deskripsi 
Penilaian I Butir 

I 

H. Kesesuaian 21. Kesesuaian pendekatan dan model Penggunaan pendekatan dan model pembelajaran sesuai dengan i 
pendekatan pembelajaran dengan materi ajar materi pembelajaran I 

I 

dan model 22. Menumbuhkan keaktifan sisiwa Penggunaan Pendekatan dan model pembelajaran dapat I 

I pembelajaran dalam pembelajaran menumbuhkan keaktifan siswa 
dengan materi 23. Menumbuhkan sifat kemandirian Penggunaan Pendekatan dan model pembelajaran dapat 
ajar siswa dalam belajar menumbuhkan sifat mandiri siswa dalam kelas. 

I. Kesesuaian 24. Pembelajaran dimulai dengan RPP disusun sehingga siswa dapat melakukan interaksi untuk 
I 

dengan kegiatan mengamati menyelesaikan masalah 
standar proses 25. Memfasilitasi pembelajaran siswa RPP disusun dengan memungkinkan terjadinya keterlibatan siswa l 

untuk melakukan kegiatan menanya dalam kegiatan fisik dan mental 
26. Pemfasilitasi keterlibatan kegiatan RPP disusun dalam rangka memberikan kesempatan siswa 

fisik dan mental siswa dalam melakukan diskusi I 
pembelajaran dalam kegiatan I 
mengumpulkan informasi 

27. Pemberian kesempatan kepada siswa RPP dirancang untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
untuk melakukan diskusi dalan1 berpikir kritis 
rangka melakukan asosiasi/menalar 

28. Pemberian kesempatan kepada siswa RPP dirancang untuk memfasilitasi siswa dalam rangka melakukan 
untuk menyampaikan hasil diskusi presentasi 
mereka di hadapan teman-teman 
kelompok lain dalam kegiatan 
mengkomunikasikan 

29. Pemfasilitasan siswa melaksanakan RPP dirancang untuk menumbuhkan rasa percaya diri dari 
presentasi untuk menumbuhkan perwakilan kelompok dalam kegiatan mengkomunikasikan 
percaya diri 
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30. Pemberian umpan balik sebagai RPP dirancang untuk memberikan penguatan pada siswa dengan 
I 

penguatan dalam akhir pembelajaran pemberian umpan balik I 

Alokasi 
31. Keefektifan alokasi waktu dalam RPP dirancang dengan alokasi waktu yang efektif 

I J. waktu 
pembelajaran 

pembelajaran 
32. Keef ektifan penggunaan waktu yang RPP dibuat dengan memperhatikan penggunaan waktu secara efektif 

dialokasikan 
K. Kesesuaian 33. Ketepatan sumber belaj ar dengan RPP dirancang dengan meperhatikan sumber belajar yag tepat dan 

sumber tujuan pembelajaran sesuai 
belajar 34. Kemudahan pengadaan dan RPP dibuat dengan memperhatikan kemudahan dalam pengadaan 
dengan tujuan penggunaan sumber belajar dan penggunaan sumber belajar 
pembelajaran 35. Pemberdayaan/pemanfaatan IPTEK RPP dirancang dengan memperhatikan pemberdayaan IPTEKjuga 

dan atau lingkungan social/fisik lingkungan sosial peserta didik 
peserta didik 

L. Kesesuaian 36. Relevansi sumber belajar dengan RPP dirancang dengan meperhatikan relevansi antara sumber belajar 
sumber pendekatan pembelajaran dengan pendekatan pembelaiarannya 
belajar 37. Kecukupan sumber belajar untuk RPP dibuat degan meperhatikan kecukupan sumber belajar yang 
dengan melaksanakan pembelajaran dengan dibutuhkan dalam melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan 
pendekatan pendekatan saintifik yang digunakan saintifik yang digunakan. 
pembelajaran 

M. Kesesuaian 38. Keberadaan petunjuk pengerjaan RPP dirancang dengan memperhatikan petunjuk pengerjaan 
teknik instrument soal instrumen soal 
penilaian 39. Kesesuaian instrumen penilaian RPP dibuat dengan menyesuaikan antara instrumen penilaian 

dengan indikator dan tujuan dengan indikator dan tujuan pembelajaran 
pembelajaran 

N. Kelengkapan 40. Keberadaan petunjuk pengerjaan RPP lengkap dengan keberadaan petunjuk pengerjaan instrumen soal 
instrumen instrumen soal 

41. Kelengkapan instrumen penilaian, RPP lengkap dengan instrumen penilaian, kunci jawaban dan teknik 

I kunci jawaban, dan teknik penskoran penskoran 
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LEMBAR PENILAIAN RPP 

PENEMUAN DENGAN PENDEKATAN SAINTIFIK 
PADA MA TERI SEGITIGA UNTUK SMP KELAS VII 

Mata Pelajaran 

Judul Produk 

Penyusun 

Validator 

Tanggal validasi 

A. PETUNJUK: 

Matematika 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Matematika Penemuan dengan 

pendekatan Saintifik pada Materi Segitiga kelas VII di SMPN 1 

Moyo Utara 

Nur A'ini Furqan 

Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi terkait Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dikembangkan. Penilaian dilakukan dengan cara 

memberikan tanda check ('1) pada kolom skala yang telah disediakan. Adapun 

keterangan skala penilaian adalah sebagai berikut: 

1 : Sangat Kurang 

2: Kurang 

3: Cukup 

4: Baik 

5 : Sangat Baik 

Setelah memberikan penilaian dengan memberi tanda check ('1), mohon memberikan 

komentar ataupun saran sebagai perbaikan produk pada kolom yang sudah disediakan. 

B. PENILAIAN 
I. IDENTIT AS 
~ 

lndikatm Skor 
Butir Penilaian ya tidak 

Penilaian 1 2 3 4 5 

A. Kejelasan 1. Mencantumkan satuan 

Identitas pendidikan 

2. Mencantumkan mata 

pelajaran 

3. Mencantumkan tingkat 

kelas 

4. Mencantumkan 

semester 

5. Mencantumkan alokasi 

waktu 
~ 

B. Kelengkapan 6. Mencantumkan standar 

Identitas kompetensi 

7. Mencantumkan 

kompetensi dasar 

8. Mencantumkan 

indicator dan tujuan 

148 
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pembelajaran 

9. Mencantumkan nama 

guru mata pelajaran 

pada akhir RPP 

II. INDIKA TOR DAN TU JUAN PEMBELAJARAN 

Indikator 
Butir Penilaian 

Skor 

Penilaian 
ya tidak 

1 2 3 4 5 
c. Ketepatan 10. Kompetensi dasar 

penjabaran dijabarkan dalam 

kompetensi Indikator dan tujuan 

dasar dalam secara tepat 

indikator dan 11. Indikator dan tujuan 

tujuan pembelajaran 

pembelajaran dirumuskan dengan 

jelas 

12. Rumusan indikator 

dan tujuan 

pembelajarannya 

operasional 
-

D. Kesesuaian 13. Materi yang disajikan 

dengan sesuai dengan tujuan 

tujuan pembelajaran 

pembelajaran 

Ill. PEMILIHAN MATERI 
·~ 

Indikator 
Butir Penilaian tidak 

Skor 

Penilaian 
ya 

1 2 3 4 5 

E. Kelengkapan 14. Keluasan (memuat 

Dan fakta, konsep, 

Keruntutan prinsip, prosedur, 

Materi dan skill sesuai 

dengan pencapaian 

tujuan pembelajaran 
-

15. Kedalaman materi 

(minimal 

mendukung tujuan 

pembelajaran) 

16. Materi yang akan 

dipelajari siswa 

ditulis secara jelas 

F. Kesesuaian 1 7. Materi sesuai 

dengan dengan kebutuhan 

Kebutuhan dan kemampuan 

Siswa s1swa 

18. Kebermanfaatan 
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materi pembelajaran I I I I I I I I 
bagi peserta didik . . . . . . . . 

IV. PEMILIHAN PENDEKATAN DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Indikator 
Butir Penilaian tidak 

Skor 

Penilaian 
ya 

1 2 3 4 5 

G. Kesesuaian 19. Kesesuaian 

pendekatan pendekatan dan model 
dan model pembelajaran dengan 

pembelajaran tujuan pembelajaran 
dengan 20. Pendekatan dan 

tujuan model pembelajaran 
pembclajaran mendorong 

tercapainya tujuan 

pembelajaran 

H. Kesesuaian 21. Kesesuaian 

pendekatan pendekatan dan model 

dan model pembelajaran dcngan 

pembelajaran materi ajar 

dengan 22. Menumbuhkan 
materi ajar keaktifan sisiwa 

dalam pembelajaran 

23. Menumbuhkan sifat 

kemandirian siswa 

dalam belajar 

V. KESESUAIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DENGAN PENDEKATAN 

SAINTIFIK 

Indikator Skor 
Butir Penilaian ya tidak ,, 

4 5 Penilaian l 2 _) 

'---· 

I. Kesesuaian Kegiatan eksplorasi 

dengan 24. Pembelajaran memenuhi 
standar tahapan 
proses Observing (mengamati) 

Questioning (menanya) 

Associating (menalar) 

Experimenting (rnencoba) 

Networking (mernbentuk 

jejaring) 
~·--·---- ----· ------ --- -- ---- -- - - - ~ -- -·-

25. Memfasilitasi 

pembelajaran siswa 

untuk melakukan 

interaksi dalam 

menyelesaikan masalah 

yang diajukan 

26. Pemfasilitasan 
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keterlibatan kegiatan 

fisik dan mental siswa 

dalam pembelajaran 

Kegiatan elaborasi 

27. Pemberian kesempatan 
kepada siswa untuk 

melakukan diskusi dalam 

rangka melakukan 

hipotesis atau 
penyelsaian 

permasalahan 

28. Pemberian kesempatan 

kepada siswa untuk 

berpikir kritis untuk 

menganalisis masa\ah 

29. Pemfasilitasan siswa 

melaksanakan presentasi 
untuk menumbuhkan 

percaya diri 

Kegiatan konfirmasi 

30. Pemberian umpan balik 

sebagai penguatan dalam 

akhir pembelajaran 

J. Alokasi 31. Keefektifan alokasi 

waktu waktu dalam 

pembelajaran pembelajaran 

32. Keefektifan waktu yang 

dialokasikan 

VI. SUMBER BELAJAR DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR 

Indikator 
Butir Penilaian tidak 

Skor 

Penilaian 
ya 

1 2 3 4 5 

K. Kesesuaian 33. Ketepatan sumber belajar 

sumber dengan tujuan 
be la jar pembelajaran 

dengan 34. Kemudahan pengadaan 
tujuan dan penggunaan sumber 
pembelajaran belajar 

35. Pemberdayaan!pemanfaata 

n IPTEK dan atau 

lingkungan social/fisik 
peserta didik 

L. Kesesuain 36. Relevansi sumber belajar 

sumber dengan pendekatan 

belajar pembelajaran 
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dengan 37. Kecukupan sumber belajar 

pendekatan untuk melaksanakan 
pembelajaran pembelajaran dengan 

pendekatan Saintifik yang 
digunakan 

M. Kesesuaian 38. Kesesuaian instrument 
teknik penilaian dengan indicator 
penilaian dan tujuan pembelajaran 

39. Keberadaan petunjuk 
pengerjaan instrument soal 

40. Instrumen soal dilengkapi 
dengan skor per item 
langkah-langkah 
pengerjaan pada kunci 
jawaban 

N. Kelengkapan 41. Kelengkapan instrument 
instrumen penilaian, kunci jawaban, 

dan teknik penyekoran 

C. KOMENTAR/SARAN 
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D. SIMPULAN 

RPP ini dinyatakan 

1. Layak digunakan tanpa revisi 

2. Layak digunakan dengan revisi 

3. Tidak layak digunakan 

(mohon dilingkari nomor yang sesuai dengan kesimpulan bapak/ibu) 

Mataram, 2016 

Validator, 

Dr. F auzan, M. Pd 

NIP. 19681231 199802 1 037 
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B.4 KISI-KISI LEMBAR PENILAIAN LKS PENEMUAN DENGAN 

PENDEKATAN SAINTIFIK PADA MATERI SEGITIGA 
SMP KELAS VII OLEH DOSEN 

I. KELA Y AKAN ISi 

Indikator Penilaian NOMORBUTIR JUMLAH BUTIR 

A. Kesesuaian materi 1,2,3,4 4 

pembelajaran 

B. Kesesuaian materi 
dengan kebutuhan 5,6,7 3 

belajar 

C. Ketercakupan 8 l 

materi 

II. KESESUAIAN PENY AJIAN DENG AN PENDEKA TAN PEMBELAJARAN 
·-~--------·-

Indikator Penilaian Nomor Butir Jumlah Butir 

D. Keberuntutan penyajian LKS 9, 10 2 

E. Kesesuaian petunjuk LKS 11,12,3,14 4 

dengan Pendekatan Saintifik 

F. Kesesua\an dengan Pendekatan 15,16,17 3 

Saintifik 

III. KESESUAIAN DENG AN SY ARA T DIDAKTIS 
---~-- ---·----- -- --- ----

Indikator Penilaian Nomor Butir Jumlah Butir 

G. Kesesuaian dengan kebutuhan dan 18,19,20,21,22 5 

kemampuan serta pengembangan 

diri siswa 

IV. KESESUAIAN DENG AN SY ARA T KONSTRUKSI (KEBAHASAAN) 

Indikator Penilaian Nomor butir Jumlah butir 

H. Kesesuaian penggunaan 23,24,25,26,27 5 

bahasa dan kalimat 
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V. KESESUAIAN DENG AN SY ARA T TEKNIS (KEGRAFIKAAN) 

lndikator penilaian Nomor butir Jumlah butir 

I. Kesesuaian tulisan 28,29,30 3 
dan gambar dalam 

LKS 

J. Desain atau tampilan 

LKS 31,32,33,34 4 
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B.5 DESKRIPSI LEMBAR PENILAIAN LKS PENEMUAN DENGAN 
PENDEKA TAN SAINTIFIK P ADA MA TERI SEGITIGA 

SMP KELAS VII OLEH DOSEN 

I. KELA Y AKAN ISi 

lndikator Penilaian Butir Penilaian Deskripsi 

A. Kesesuaian materi 1. Materi sesuai Materi sesuai dengan SK 
pembelajaran dengan standar danKD 

kompetensi dasar 
dan kompetensi 

dasar 

2. Kesesuaian Materi sesuai dengan 

materi dengan tujuan pembelajaran 

tujuan 

pembelajaran 
3. Kebenaran Substansi materi 

subs.tans\ materi pembelajaran dalam LKS 

pembelajaran merupakan kebenaran 

dalam LKS 

4. Materi kontekstual Materi yang dibahas adalah 
masalah kontekstual 

B. Kesesuaian materi 5. Materi sesuai Materi yang dibahas 

dengan kebutuhan dengan sesuai dengan kebutuhan 

be la jar kebutuhan siswa s1swa 

6. Materi dalam Materi dalam LKS 

LKS menambah rnenambah wawasan 

wawasan bagi s1swa 

s1swa 

7. Materi sesuai Materi sesuai dengan 

dengan tingkat tingkat pengetahuan 

pengetahuan s1swa 

S\SWa 

C. Ketercakupan materi 8. Kelengkapan Materi yang disajikan 

materi yang tercakup secara lengkap 

disajikan 

II. KESESUAIAN PENYAJIAN DENGAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN 

lndikator Penilaian Butir Penilaian Deskripsi 

D. Keberuntutan 9. Susunan materi Materi dalam LKS disusun 
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penyajian LKS disajikan secara secara sistematis dan 

sistematis be run tun 

10. Kesesuaian urutan Urutan materi sesuai dengan 

materi dengan tingkat kemampuan dasar 

tingkat s1swa 

kemampuan dasar 

s1swa 

E. Kesesuaian 11. Pembelajaran LKS mencakup aktivitas 5 M 

petunjuk LKS dengan aktivitas dalam pembelajaran 

dengan Pendekatan mengamati, 

Saintifik menanya, 
mengumpulkan 
informasi, 
mengasosiasi dan 
mengkomunikasi 
kan 

12. Kesesuaian Petunjuk yang digunakan 
petunjuk atau sesuai dengan kebutuhan 
informasi informasi dalam materi 
pendukung 
dengan materi 
yang disajikan 

13. Kegiatan dalam Kegiatan LKS mengarahkan 
LKS terjadinya interaksi dan 
mengarahkan komunikasi antar siswa 
terjadinya 
interaksi dan 
komunikasi antar 
s1swa 

14. Keakuratan dan LKS berisi materi yang akurat 
fakta dan memuat fakta 

F. Kesesuaian dengan 15. Kegiatan dalam Kegiatan dalam LKS 

Pendekatan LKS mengikuti mengikuti langkah-langkah 

Saintifik langkah-langkah saintifik mengamati, 
saintifik menanya, mengumpulkan 
mengamati, informasi, mengasosiasi dan 
menanya, mengkomunikasikan 
mengumpulkan 
informasi, 
mengasosiasi dan 
mengkomunikasi 
kan 

16. Aktivitas yang Aktivitas yang disajikan 
disajikan mendorong terjadinya diskusi 
mendorong 
terjadinya diskusi 

1 7. Permasalahan Permasalahan yang disajikan· 
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yang disajikan dapat mempersiapkan siswa 
dapat dalam menghadapi masalah 
mempersiapkan dalam kehidupan sehari-hari 
siswa dalam 
menghadapi 
masalah dalam 
kehidupan sehari-
hari 

III. KESESUAIAN DENG AN SY ARA T DIDAKTIS 

lndikator Penilaian Butir Penilaian Deskripsi 

G. Kesesuaian dengan 18. Permasalahan Permasalahan yang 

kebutuhan dan yang disajikan disajikan menuntun 

kemampuan serta menuntun siswa siswa dalam proses 

pengembangan diri dalam proses penemuan konsep 

SISWa penemuan konsep 

l 9. Memperhatikan Memperhatikan 

perbedaan individu perbedaan individu 

20. Permasalahan Permasalahan yang 

yang disaj ikan disajikan dapat 

dapat mendorong mendorong siswa 

siswa untuk lebih 
untuk lebih percaya 
diri dalam 

percaya diri dalam menyampaikan 
menyampaikan gagasannya 
gagasannya 

21. Permasalahan Permasalahan dapat 

dapat mengembangkan 

mengembangkan komunikasi, penalaran 

komunikasi, dan berpikir kritis 
s1swa 

penalaran dan 

berpikir kritis 
s1swa 

22. Permasalahan Permasalahan dapat 

dapat mendorong mendorong siswa 

siswa untuk untuk meningkatkan 

l _ -··--
meningkatkan 

belajar secara mandiri 

belajar secara 
mandiri 
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IV. KESESUAIAN DEN GAN SY ARA T KONSTRUKSI (KEBAHASAAN) 

lndikator Penilaian Butir Penilaian Deskripsi 

H. Kesesuaian 23. Penggunaan struktur Penggunaanstruktur 
penggunaan bahasa kal imat benar dan kalimat benar dan jelas 

dan kalimat jclas 

24. Bahasa mudah Bahasa yang digunakan 
dipahami mudah dipahami 

25. Bahasa atau kalimat Bahasa atau kalimat yang 

yang digunakan digunakan dalam LKS 

cfisicn dan cfcktif cukup efisicn clan cf ektif 

26. Kalimat yang Kalimat yang digunakan 
digunakan cukup komunikatif dan 

komunikatif dan interaktif 

intcraktif 

27. Kcscsuaian Pertanyaan yang 
pertanyaan yang digunakan scsuai dengan 

digunakan dcngan tingkat kemampuan siswa 

tingkat kemampuan 
s1swa 

V. KESESUAIAN DENGAN SYARAT TEKNIS (KEGRAFIKAAN) 

lndikator 
Butir Penilaian 

Penilaian 
Deskripsi 

I. Kesesuaian 28. Ketepatan jenis huruf Ketepatan jenis huruf dan 
tulisan dan dan ukuran ukuran 

gambar 
dalam 29. Ketepatan ilustrasi Ketepatan ilustrasi yang 

LKS 
digunakan dalam LKS 

30. Kejelasan/keberfungsian Kej elasan/keberfungsian 
gambar gambar yang digunakan dalam 

LKS 
J. Desain 31. Tata letak bagian-bagian Tata letak bagian-bagian LKS 

a tau LKS menarik menarik 

tampilan 32. Desain tampilan LKS Desain tampilan LKS menarik 
LKS menarik 

3 3. Menyediakan cukup Mcnyediakan cukup ruang 
ruang untuk siswa untuk siswa menuliskan 

menuliskan jawaban jawaban 

34. Daya tarik perhatian dan Desain dan tampilan LKS dapat 
pembangkit minat be1ajar menarik perhatian dan pembangkit 

minat belajar siswa 
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KISI-KISI LEMBAR PENILAIAN LKS PENEMUAN DENGAN 
PENDEKA TAN SAINTIFIK P ADA MA TERI SEGITIGA UNTUK SMP 

KELAS VII OLEH GURU 

No Aspek Nomor butir Jumlah butir 

] Kesesuaian isi 1,2,3,4 4 

2 Kesesuaian dengan 
5,6,7,8 4 

pengembangan diri siswa 

3 Kebahasaan dan kegrafikaan 9,10,11,12 4 

4 Keefekt\fan penggunaan l3,14,15,16,17 5 

153 
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No 

1. 

2. 

3. 

DESKRIPSI LEMBAR PENILAIAN LKS PENEMUAN DENGAN 
PENDEKATAN SAINTIFIK PADA MATERI SEGITIGA UNTUK SMP 

KELAS VII OLEH GURU 

lndikator 
Peni\aian 

Butir Penilaian Deskripsi 

Indikator pembelajaran sesuai Indikator yang digunakan 

1. dengan KD yang telah adalah penjabaran dari KD 

ditetapkan yang telah ditetapkan 
--

Materi yang disajikan Materi yang disajikan 

Kesesuaian isi 
2. merupakan materi yang mendukung tercapainya KD 

mendukung KD 

3. 
Kesesuaian materi dengan Materi dalam LKS sesuai 

tujuan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran 

4. 
Materi dalam LKS disusun LKS menyajikan materi 

secara runtut yang runtut 

LKS mendorong siswa untuk LKS menuntut adanya 

5. 
melakukan diskusi dan diskusi dan komunikasi 

berkomunikasi dengan orang antar penggunanya 

lain 

LKS dapat memfasilitasi 

Kesesuaian 
LKS memfasilitasi siswa untuk siswa untuk melakukan 

6. menemukan konsep baru pemecahan masalh sehingga 
dengan 

melalui pemecahan masalah siswa dapat pengetahuan 
pengembangan 

barn 
diri siswa 

LKS mendorong siswa 
Siswa aktif dalam mengikuti 

7. untuk berperan aktif dalam 
pembelajaran 

pembelajaran 

LKS membantu guru dalam 
Penggunaan LKS dapat 

8. memotivasi siswa dalam 
memotivasi belajar siswa 

belajar 

Bahasa yang digunakan dalam LKS menggunakan bahasa 

9. LKS mudah dimengerti oleh yang mudah dimengerti 

s1swa 
--

10. 
Bahasa yang digunakan tidak LKS menggunakan bahasa 

Kebahasaan menimbulkan makna ganda yang mudah dimengerti 

dan 
11. 

Kalimat yang digunakan tepat Penggunaan kalimat dalam 

kegrafikaan danjelas LKS tepat dan jelas 

LKS dapat menarik minat 
LKS yang dikembangkan 

12. dapat menarik minat siswa 
s1swa 

dalam belaj ar 

13. Ilustrasi dan gambar tidak Pengunaan ilustrasi dan 
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membuat bingung siswa gambar tepat sehingga tidak 

membingungkan siswa 

LKS mempermudah guru 
LKS yang dikembangkan 

memudahkan guru dalam 
14. dalam memberikan materi pada 

dalam menyampaikan 
SISWa 

materi 

LKS memberikan kemudahan Proses pembalajaran 

15. 
dalam proses pembelajaran menjadi mudah dengan 

Keefektifan 
menggunakan LKS yang 

4. disusun 
penggunaan 

Alokasi waktu pembelajaran Kegiatan pembelajaran 

16. dalam LKS sesuai dengan dalam LKS sesuai dengan 

kebutuhan kebutuhan 

Pembelajaran lebih efektif 
Proses pembelajaran yang 

dilakukan berjalan efektif 
17. dengan menggunakan LKS 

dengan adanya LKS yang 
yang dikembangkan 

dikembangkan 
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No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

LEMBAR PENILAIAN LKS PENEMUAN 
DENGAN PENDEKATAN SAINTIFIK 

PADA MATER! SEGITIGA VNTVK SMP KELAS VII 
OLEHGURU 

Nama guru 

Instansi 

Petunjuk: 

: SMPN 1 MOYO UTARA 

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran materi SEGITIGA dengan 

menggunakan LKS yang dikembangkan, bapak/ibu guru dimohon kesediaannya 

untuk memberikan penilaian dengan memberikan ta.rida check (1) pada kolom 

yang tersedia sesuai dengan pendapat bapak/ibu guru dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

I : Sangat Setuju 

2: Setuju 

3: Cukup 

4: Tidak Setuju 

5 : Sangat Tidak Setuju 

Pemyataan 

Indikator pembelajaran sesuai dengan KD yang telah ditetapkan 

Materi yang disajikan merupakan materi yang mendukung KD 

Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran 

Materi dalam LKS disusun secara runtut 

LKS mendorong s1swa untuk melakukan diskusi dan 

berkomunikasi dengan orang lain 

LKS memfasilitasi s1swa untuk menemukan konsep barn 

melalui pemecahan masalah 

Siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran 

LKS membantu guru dal.am memotivasi belajar siswa 

Skor 

1 2 3 4 5 
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9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Bahasa yang digunakan dalam LKS mudah dimengerti oleh 

s1swa 

Bahasa yang digunakan tidak menimbulkan makna ganda 

Kali mat yang digunakan tepat dan jelas 

LKS dapat menarik minat siswa 

Ilustrasi dan gambar tidak membuat bingung siswa 

LKS mempermudah guru dalam memberikan materi pada siswa 

LKS memberikan kemudahan dalam proses pembelajaran 

Alokasi waktu pembelajaran dalam LKS sesum dengan 

kebutuhan 

Pembelajaran lebih efektif dengan menggunakan LKS yang 

dikembangkan 

Sumbawa Besar, Mei 2016 
Guru Mata Pelajaran, 

NIP. 
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KISI-KISI TES HASIL BELAJAR 

Satuan Pendidikan 
Mata Pelajaran 
Kelas/Semester 
Kurikulwn acuan 

: SMPN 1 Moyo Utara 
: Matematika 
: VIII 2 
:KTSP 

No. Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

I. 6. Memahami konsep segi 6. 1. Mengidentifikasi 
empat dan segitiga serta sifat-sifat segitiga 
menentukan ukurannya berdasarkan sisi dan 

sudutnya 

Materi 

I. Mengenal 
segitiga 

2. Jenis-jenis 
segitiga 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

: 80 menit 
: 20 

Alokasi Waktu 
Jumlah Soal 
Penulis : Nur A'ini Furqan 

Indikator Soal Bentuk Soal 

Siswa dapat menjelaskan Pilihan 
pengertian segitiga 
Siswa dapat menentukan tinggi Ganda 
dari sebuah gambar model 
segitiga apabila telah ditentukan 
alasnya. 
Siswa dapat menentukan simbol 
yang tepat untuk sebuah gambar 
model segitiga ABC 
Siswa dapat menyebutkan syarat 
menentukan alas dan tinggi 
suatu segitiga 

Siswa dapat menentukan contoh 
segitiga yang bukan merupakan 
jenis segitiga berdasarkan 
panjang sisinya 
Siswa dapat menentukan contoh 
segitiga yang bukan merupakan 
jenis segitiga berdasarkan besar 
sudutya 

No. 
So al 

1 

7 

14 

15 

2 

3 
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No. Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi lndikator Soal Bentuk Soal 
No. 
So al 

7. Siswa menyebutkan nama 8 
segitiga dari sebuah gambar 
model segitiga 

8. Siswa dapat menyebutkan sifat 16 
segitiga sama sisi 

3. Ketaksamaan 9. Siswa dapat menentukan contoh 4 
segitiga pasangan sisi yang dapat 

membentuk segitiga 
10. Siswa dapat menyebutkan 5 

contoh pasangan sisi yang tidak 
dapat membentuk segitiga 

11. Siswa dapat menentukan syarat 3 
pasangan sisi segitiga agar dapat 
membentuk segitiga 

12. Siswa dapat menyebutkan syarat 17 
ketaksamaan segitiga 

4. Jumlah sudut 13. Siswa dapat menentukan besar 10 
dalam segitiga sudut dalam segitiga sama sisi 

14. Siswa dapat menentukan besar 11 
sudut dari salah satu sudut 
dalam segitiga apabila ketiganya 
dalam bentuk aljabar 
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No. Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi Indikator Soal Bentuk Soal No. 
So al 

6.2 Menghitung keliling 5. Keliling dan 15. Siswa menentukan keliling 6 

dan luas bangun luas bangun segitiga yang diketahui panjang 

segitiga dan segi segitiga ketiga sisinya. 

empat serta 16. Siswa dapat menyelesaikan soal 12 

menggunakannya cerita yang berkaitan dengan 

dalam pemecahan keliling segitiga 

masalah 17. Siswa dapat menentukan 13 
keliling suatu segitiga yang 
ditrunpilkan dalam bentuk 
gambar model segitiga. 

18. Siswa dapat menentukan luas 18 
segitiga dari soal sebelumnya 
yang telah disajikan gambar 
model segitiga yang lengkap 
dengan banyaknya petak pada 
alas dan tingginya 

19. Siswa dapat menentukan 19 
keliling suatu segitiga apabila 
diketahui panjang sisinya dalam 
bentuk simbol 

20. Siswa dapat menentukan luas 20 
suatu segitiga apabila diketahui 
panjang sisinya dalam bentuk 
simbol 

I I 
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SOAL TES HASIL BELAJAR 

Mata Pelajaran 
Materi 
Alokasi Waktu 

PILIHAN GANDA 

: MATEMA TIKA 
: Segitiga 
: 80 menit 

Nama Siswa 
Kelas : VII (Tujuh) 
No. Absen 

Pilihlah jawaban yang kalian anggap benar dan berilah tanda (X) pada Jembar jawaban 
yang telah tersedia! 

1. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki .... dan .... 

a. Panjang dan sisi c. Panjang dan besar 

b. Besar dan sudut d. Sisi dan sudut 

2. Jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya adalah kecuali, .... 
a. Segitiga lancip c. Segitiga sama sisi 

b. segitiga sama kaki d. Segitiga sembarang 

3. Jenis segitiga berdasar besar sudutnya kecuali .... 

a. Segitiga lancip c. Segitiga sembarang 

b. Segitiga siku-siku d. Segitiga tumpul 

4. Pasangan sisi berikut dapat membentuk segitiga, kecuali ... 

a. 4 cm, 5 cm dan 7 cm c. 5 cm, 7 cm dan 10 cm 

b. 4 cm, 7 cm dan 13 cm d. 7 cm, 10 cm dan 12 cm 

5. Pasangan sisi berikut tidak dapat membentuk segitiga, kecuali .... 

a. 4 cm, 5 cm dan 10 cm c. 5 cm, 7 cm dan 12 cm 

b. 4 cm, 7 cm dan 13 cm d. 7 cm, 10 cm dan 12 cm 

6. Keliling segitiga yang memiliki panjang sisi 7 cm, 10 cm dan 15 cm adalah .... 

a. 30cm c. 34 cm 

b. 32 cm d. 36 cm 

7. Yang manakah tingginya apabila BC adalah alasnya? 

a. AC 

b. AD 

c.AB 

d.BD 

8. Berdasarkan panjang dan besar sudutnya segitiga pada gambar no 7 merupakan segitiga .. 

a. Siku-siku Sama kaki c. Siku-siku sembarang 

b. Lancip sembarang d. Tumpul sama kaki 
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9. Diketahui jika a, b dan c merupakan sisi-sisi pada segitiga, maka berlaku .... 

a. a+b<c, a+c> b dan b+c> a c. a+b>c, a+c> b dan b+c> a 
b. a+b<c, a+c< b dan b+c> a d. a+b<c, a+c< b dan b+c< a 

10. Tentukan besar sudut x dari segitiga berikut! 

_l_lJ 
I 

a. 45°. c. 100°. 
b. 60°. d. 120°. 

11. Berapakah besar sudut ABC dari segitiga berikut! 

IB +1_1m 

a. 20°. c. 80°. 
b. 60°. d. 100°. 

12. Sebuah taman berbentuk segitiga dengan panjang masing-masing sisinya 5 m, 7 m dan 9 

m akan ditanami bunga dengan jarak masing-masing bunga 3m, berapa banyak bunga 
yang dapat ditanam di taman tersebut? 
a. 21 bunga. c. 7 bunga. 
b. 11 bunga. d. 6 bunga. 

13. Luas daerah segitiga pada soal no 7 adalah ... cm2
. (apabila setiap petaknya sama dengan 

1 cm) 
a. 42 
b. 36 

c.21 
d. 10 

14. Simbol yang tepat untuk titik-titik pada gambar berikut adalah .... 
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a. a 
b. b 

I V·· ····"'-··· 
--+-~/:... : : : : : : I'-,.. v:: . :::~ 

A 

j ' 

'/1 ··1'···· ···1· ........... v ,: .... . ...... ::~_ 
! ! 
' I 

I 
I 

c.c 
d.AC 

15. Alas pada segitiga selalu .... dengan tingginya. 
a. Lurus c. Tegak lurus 

b. Sejajar d. bersilangan 
16. Sifat segitiga sama sisi antara lain adalah, kecuali .... 

a. Memiliki 3 sumbu simetri c. Memiliki sudut masing-masing 60°. 

b. Memiliki sisi yang sama partjang d. Simetri putar tingkat 4 
17. Jumlah dua sisi suatu segitiga harus lebih besar dari satu sisi yang lain merupakan .... 

a. Ketaksamaan segitiga c. Kesamaan segitiga 

b. Jumlah sudut dalam segitiga d. Aturan sudut segitiga 
18. Apabila p, q, dan r adalah sisi-sisi segitiga maka kelilingnya adalah .... 

a. p+q+r c. (2p+q)r 
b. p+q-r d. 2(p+q+r) 

19. Rumus luas segitiga adalah .... 

a. ax t 

b. px I 

20. Perhatikan gambar berikut! 

Keliling segitiga ABC sama dengan ... cm. 

1 
c. - x ax t 

2 
1 

d. - x p x l 
2 

a. 20 c.30 
b. 25 d. 35 

43025.pdf 



KUN CI JAW ABAN TES HASIL BELAJAR 

1 D 11 D 

2 A 12 c 

3 c 13 B 

4 B 14 A 

5 D 15 c 

6 B 16 D 

7 B 17 A 

8 c 18 A 

9 c 19 c 

·-1-------- - - ------------ -· --

10 B 20 B 
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LAMPIRANC 

FOTO KEGIAT AN IMPLEMENT ASI di SMPN 1 MOYO UT ARA 
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Guru me~benbn penguatan dari h~il fu1msi: sis~a 
... ~ o; • .. ... ","'; . .,;:: ~ 
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Siswa mengkomml.ikasikan basil diskusinya 

G~iiie~bimbing siswa mengerjakan LKS 
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Guru membimbing siswa mengerjakan LKS 

ff' 
Siswa mengamati vid~o 

Siswa mengasosiasi menemukan pola dari basil diskusinya 
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LAMPIRAND 

SURAT-SURAT 

D.1 Surat Permohonan Ijin Penelitian Dari Universitas Terbuka 

D.2 Surat Keterangan Penelitian Dari SMPN 1 MOYO UT ARA 
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\JNIVERSllAS IER'B\Jl<.J\ 

Nomor 
Ha I 

Kepada 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS TERBUKA 
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Se Iatan I 54 I 8 

Telepon: 021-7490941 (Hunting) 
Faksimile: 02 \ -7490\ 47 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor) 

Laman: \VWW.ut.ac.id 

lS\lb /UN31.4/LL/2016 
2 8 APR 2016 

Pengumpulan data untuk Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 

Yth. Kepala SMP Negeri 1 Moyo Utara 

Di Tempat 

Untuk keperluan pengambilan data dalam rangka Penulisan Tugas Akhir Program 

Magister (TAPM) pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka, dengan ini kami 

menerangkan bahwa; 

Nama 

NIM 

Program 

Judul TAPM 

Nur A' ini Furqon 

500651548 

Magister Pendidikan Matematika Program Pascasarjana Universitas 

Terbuka 

PENGEMBANGAN LKS PEN EMU AN DENG AN PENDEKATAN 

SAINTIFIK PADA MATERI SEGITIGA UNTUK SISWA KELAS VII 

SMPN 1 MOYO UT ARA 

Untuk itu kami mohon bantuan kiranya berkenan memberi ijin dan fasilitasi agar yang 

bersangkutan dapat mengumpulkan data atau informasi pada Lembaga/Instansi yang 

Andapimpm. 

Atas segala perhatian, bantuan dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih . 

Tembusan 
- Direktur PPs - UT 
- Kepala UPBJJ-UT Mataram 
- Kabid MPMT PPs-UT 

.I 

;; arini, M.Ed 
071986022001 
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PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA 
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 

SMP NEGERI 1 MOYO UTARA 
Jalan Pendidikan Desa Sebewe Kee. Moyo Utara Kabupaten Sumbawa 

e-mail: smpl 11111 llL/ultuu.cun; 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
NOMOR: 422/94.a/SMP.Ol.MU/2016 

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP Negeri 1 Moyo Utara Kabupaten 

Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, menerangkan bahwa: 

Nama 

NIM 

Jurusan 

Jenjang 

Universitas 

Alamat 

: NURA'INI FURQAN 

: 500651548 

: Pendidikan Matematika 

: S2 (Strata 2) 

: Universitas Terbuka 

: Jl. Cabe Raya Pondok Cabe Pamulang, 

Tangerang Selatan, 15418 
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LAMPIRAN E 

PERO LEHAN DAT A PENELITIAN 

E.1 Tabulasi Hasil Analisis Penilaian RPP aleh Dasen Ahli 

E.2 Tabulasi Hasil Analisis Penilaian RPP aleh Guru SMPN 1 Maya Utara 

E.3 Tabulasi Hasil Analisis Penilaian LKS aleh Dasen Ahli 

E.4 Tabulasi Hasil Analisis Penilaian LKS aleh Guru SMPN 1 Moya Utara 

E.5 Tabulasi Hasil Analisis Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 

E.6 Tabulasi Hasil Analisis Penilaian LKS aleh Siswa 

E.7 Tabulasi Hasil Tes Hasi1 Belajar 

43025.pdf 



E.1 TABULASI HASIL ANALISIS PENILAIAN 
OLEH DOSEN AHLI TERHADAP RPP SEGITIGA 

1. Tabulasi Data 

Butfr Dosen Ahli 
Aspek Penilaian 

ke- I II 
A. Kejelasan Identitas 1 5 5 

2 5 5 

" 5 5 _., 

4 5 5 

5 5 5 
B. Kelengkapan Identitas 6 5 5 

7 5 5 

8 5 5 

9 5 5 
---- ----- . . - --- -

C. Ketepatan penjabaran kompetensi dasar 10 5 4 
dalam indikator dan tujuan pembelajaran 11 5 4 

12 4 4 

D. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 13 4 5 

E. Kelengkapan dan keruntutan materi 14 3 4 

15 4 4 

16 4 4 

F. Kesesuaian dengan kebutuhan siswa 17 4 5 

18 4 4 

G. Kesesuaian pendekatan dan model 19 4 5 
pembelajaran dengan tujuan Pembelajaran 20 4 4 

... ... ----

H. Kesesuaian pendekatan pcmbelajaran 21 4 4 
dengan materi ajar 22 4 4 

23 4 4 

I. Kesesuaian dengan standar proses 24 4 5 

25 4 4 

26 4 4 

27 5 5 

28 4 5 

29 4 4 

30 4 5 

J. Alokasi waktu pembelajaran 31 4 4 

32 3 4 
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K. Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan 33 3 4 
pem belaj aran 34 4 4 

35 4 4 
- ----- --- -- --- -

L. Kesesuain sumber belajar dengan 36 4 
pendekatan pembelajaran 37 4 

M. Kesesuaian teknik penilaian 38 4 

N. Kelengkapan jnstrumen 39 3 

40 4 

41 4 

Jumlah 172 

2. Perhitungan 
X 1=172 dan X2 = 181 

Skm Maksimum ideal = I,(butir penilaian x skor tertinggi) 

= L butir penilaian x L skor tertinggi 
= 41 x 5 
= 205 

Skor Minimum ideal = L,(butir penilaian x skor terendah) 
= I. butir penilaian x I. skor terendah 

= 41 x I 

= 41 

x = 2:_ x (Skor Maksimum ideal + Skor Minimum ideal ) 
2 

SBI 

1 
=-x(205+41) 

2 

1 
= - x (246) 

2 

= 123 

1 
= - x (205-41) 

6 

1 
= - x (164) 

6 

=27,33 

3. Mengkonversi skor yang diperoleh menjadi nilai kualitatif 
Tabel kriteria 

Rentang Skor Kriteria 

x > 172,19 Sangat Baik 
------

139,39 < x ~ 172,19 Baik 

4 

4 

4 

5 

4 

4 

181 
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106,60 < x:::; 139,39 Cukup 

73,81 < x:::; 106,60 Kurang Baik 

x:::; 73,81 Sangat Kurang Baik 

Dari data diperoleh skor penilaian RPP untuk dosen ahli I: X1 = 172, berada 

pada kriteria Baik. Sedangkan skor penilaian RPP untuk dosen ahli II: X2 = 

181, berada pada kritcria Sangat Baik. 
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E.2 TABULASI HASIL PENILAIAN GURU 
terhadap RPP SEGITIGA 

1. Tabulasi data 

Aspek Penilaian Butir ke -

1 
2 

A. Kejelasan Identitas 3 
4 
5 
6 

B. Kelengkapan Identitas 
7 
8 
9 

Ketepatan penjabaran kompetensi dasar 10 
C. dalam indikator dan tujuan pembelajaran 11 

12 
D. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 13 

Kelengkapan dan keruntutan materi 14 
E. 15 

16 

F. 
Kesesuaian dengan kebutuhan siswa 17 

18 

G. 
Kesesuaian pendekatan dan model 19 
pembelajaran dengan tujuan pembelajaran 20 
Kesesuaian pendekatan dan model 21 

H. pembelajaran dengan materi ajar 22 
23 
24 
25 
26 

I. Kesesuaian dengan standar proses 27 
28 
29 
30 

J. Alokasi waktu pembelajaran 
31 
32 

Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan 33 
K. Pembelajaran 34 

35 
Kesesuain sumber belajar dengan pendekatan 36 

L. 
Pembelajaran 37 

M. Kesesuaian teknik penilaian 38 
N. Kelengkapan instrument 39 

Guru 
I II 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
4 5 
4 5 

·--

5 5 
5 5 
4 4 

4 4 
4 4 
4 5 
5 4 
4 4 

5 4 
5 4 
5 4 
5 4 
5 4 
5 4 
5 4 
5 4 

5 4 
5 4 
5 4 
4 3 
4 3 
4 4 
4 4 
5 4 
4 4 

4 4 

5 4 

4 4 
5 4 
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40 
41 

JumJah 
Skor Total 
Kate2ori 

2. Perhitungan 

X1 = 186 dan X2 = 179 

Skor maksimum ideal = I (butir penilaianx skor tertinggi) 

= J;butir penilaian x I skor tertinggi 

= 41 x 5 

= 205 

Skor minimum ideal= I (butir penilaianx skor terendah) 

= J;butir penilaian x I skor terendah 

= 41 x 1 

= 41 

X = ~ x (skor maksimum ideal+ skor minimum ideal) 
2 

x = ~ x (205 + 41) 
2 

x = 123 

SB/=~ x (skor maksimum ideal - skor minimum ideal) 
6 

1 
SB l = - x (205 - 4 l) 

6 

SB/= 27,33 

3. Mengkonversi skor yang diperoleh menjadi nilai kualitatif 

Tabel Kriteria 

Rentang Skor Kriteria 

x > 172,19 Sangat Baik 

139,39 < x :s; 172,19 Baik 

] 06,60 < x '.S; 139,39 Cukup 
~ 

73,80 < X :s; 106,60 Kurang Baik 

4 
4 

186 

x ~ 73,80 Sangat Kurang Baik 

4 

5 
179 

365 

I 
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Dari data diperoleh skor penilaian untuk guru I: X = 186, dan guru II: X = 

179, maka basil analisis RPP berada pada kriteria Sangat Baik. 
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E.3 T ABULASI HASIL V ALIDASI 
OLEH DOSEN AHLI terhadap LKS SEGITIGA 

1. Tabulasi data 

Aspek Penilaian 

A. Kesesuaian materi pembelajaran 

Dosen Ahli 
Butir ke - !--------~------< 

I II 
1 5 5 

f------+-----t-·-~-

2 5 5 

3 5 5 
4 4 4 

----------------------T------;----+----------< 

Kesesuaian materi dengan kebutuhan 
B. belajar 5 4 5 

6 4 5 

7 4 4 
~--------------------+-----+-------+----I 

~_Ketercakupan materi 8 3 4 

D. Keberuntutan penyajian LKS 9 3 3 

10 4 4 
--------------------t-----+------+-----
E. Kesesuaian petunjuk LKS dengan 

pendekatan 
saint[fzk 

11 5 5 

12 4 4 
13 4 5 

14 4 4 
f---------------------+-----+----+------~ 

15 4 4 
---t------< 

F. Kesesuaian dengan pendekatan saintifik 
16 4 5 

17 4 4 
f-----------~ -------------------+-----T--------t-------j 

G. Kesesuaian dengan kebutuhan dan 18 4 4 

Kemampuan serta pengembangan diri 
19 4 

5 
s1swa 

Kesesuaian penggunaan bahasa dan 
l-1. kalimat 

20 5 5 
f---------t-------;------

21 4 4 
f------+-----+-[ -----

22 3 4 

23 4 4 
f------+----+-----

24 4 4 
25 4 5 
26 4 4 
27 4 5 

-----------------------+-----+--------t-------1 

I. 
Kescsuaian tulisan dan gambar dalam 
LKS 

J. Desa1n atau tamp1lan LKS 

28 5 5 

29 5 5 
30 5 5 

31 4 5 

43025.pdf 



32 5 

33 4 

34 4 

Jumlah 142 

2. Perhitungan 

X1 = 142 dan X2 = 153 

Skor maksimum ideal = J; (butir penilaianx skor tertinggi) 

= J;butir penilaian x J; skor tertinggi 

= 34 x 5 

= 170 

Skor minimum ideal = J; (butir penilaianx skor terendah) 

= J;butir penilaian x J; skor terendah 

= 34 x 1 

= 34 

x = !. x (skor maksimum ideal+ skor minimum ideal) 
2 

- 1 0 x = - x (17 + 34) 
2 

x = 102 

SB! = !. x (skor maksimum ideal - skor minimum ideal) 
6 

1 
SB! = "6 x (170 - 34) 

SB!= 22,67 

3. Mengkonversi skor yang diperoleh menjadi nilai kualitatif 

Tabel Kriteria 

I 

Rentang Skor Kriteria 

x > 142,81 Sangat Baik 

115,60 < x _::::; 142,81 Baik 

88,40 < x ~ 115,60 Cukup 

61,19 <X ~ 88,40 Kurang Baik 

x ~ 61,19 Sangat Kurang Baik 

5 

4 

5 

153 

-1 

-_J 
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Dari data diperoleh skor penilaian LKS untuk dosen ahli I: X 1 = 143 dengan 

kriteria Baik dan dosen ahli II: X2 = 153 , dengan kriteria Sangat Baik. 
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E.4 TABULASI HASIL PENILAIAN GURU 
terhadap LKS SEGITIGA 

1. Tabulasi Data 

Butir Guru 
Aspek Penilaian 

kc - I II 
-- ------f-·-----

1 Kesesuaian isi 1 5 4 

2 5 4 
~-

3 5 5 
---

4 5 5 

2 
Kesesuaian dengan pengembangan diri 

5 4 4 
s1swa 

-

6 4 4 
·-· 

7 4 3 

8 4 4 

3 Kebahasaan dan kegrafikan 9 5 4 
. -

10 4 4 
--

11 4 4 
-----

12 4 4 
.. ---- ··--

13 4 4 
·-· 

4 Keefektifan penggunaan 14 4 4 
--

15 5 4 
-------~------

16 4 4 

17 5 4 
------

Jumlah 75 69 

Skor Total 142 

Rata-rata 72 

Kategori 
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1. Perhitungan 

X 1 = 7 4 dan X 2 = 6 7 

Skor rnaksimum ideal = J; (butir penilaianx skor tertinggi) 

= J;butir penilaian x J; skor tertinggi 

= 17 x 5 

= 85 

Skor minimum ideal =I (butir penilaianx skor terendah) 

= J;butir penilaian x J; skor terendah 

= 17 x 1 

= 17 

i = ~ x (skor maksimum ideal + skor minimum ideal) 
2 

.-;: - l '-/ .10.C _J 1 '7\ 
A - Z /'-. \OJ T l I) 

i = 51 

SB/ = 2. x (skor maksimum ideal - skor minimum ideal) 
6 

1 
SB! = - x (85 - 17) 

6 

SB/= 11,33 

2. Mengkonversi skor yang diperoleh menjadi nilai kualitatif 

Tabel Kriteria 

Rentang Skor Kriteria 

x > 71,39 Sangat Baik 

57,798 < x::; 71,39 Baik 

44,20 < x:::; 57,79 Cukup 

30.60 < x :::; 44.20 Kuran2 Baik 

x:::; 30,60 Sangat Kurang Baik 

Dari data diperoleh skor penilaian LKS untuk guru I: X1 = 74 dengan kriteria sangat 

Baik dan guru II: X2 = 67, dengan kriteria Baik. 
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No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

DATA HASIL OBSERV ASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
DI SMPN 1 MOYO UT ARA 

Aspek yang dinilai 
Pertemuan ke-

1 2 3 4 

Salam dan berdo' a 1 1 1 1 

Guru menyampaikan tujuan 
1 1 1 1 

pembelajaran 

Guru me-review materi yang 
1 1 1 1 

sesuai 

Siswa dibagi dalam kelompok-
1 1 1 1 

kelompok 

Siswa menerima LKS 1 1 1 1 

Siswa mengamati media yang 
ditampilkan guru (slide, gambar 1 1 1 1 
atau video) 

Siswa menanya hal-hal yang 
belum dipahaminya ten tang 
materi yang sedang dibahas 

1 1 1 1 
dengan menuliskannya di kolom 
menanya yang disediakan dalam 
LKS. 
Melemparkan kembali 
pertanyaan yang diajukan siswa 
tadi dan menanyakan kembali 

1 1 1 1 
adakah siswa yang bisa 
menjawab pertanyaan 
temannya. 

Siswa mengumpulkan 
informasi/ mengikuti petunjuk 1 1 1 1 
yang diberikan pada LKS. 

Siswa mengasosiasi/ kembali 
mengecek jawabannya dan 1 1 1 1 
menemukan pola dari temuan 
mereka. 

Siswa mengkomunikasikan/ 
mempresentasikan basil 1 1 1 1 
diskusinya di depan kelas 

Siswa menanggap1 pendapat 
teman yang lain dalam diskusi 1 1 1 1 

kelompok 
Guru membimbing setiap 

1 1 1 1 
kelompok 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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14 
Guru menjadi fasilitator 

1 
jalannya diskusi 

15 Guru memberikan penguatan I 

16 
Siswa membuat kesimpulan 

1 
materi yang dipelajari 

17 Guru melakukan penilaian l 

18 Guru memberikan PR 0 

Guru menginformasikan materi 
19 yang akan dipelajari pada 1 

pertemuan berikutnya 

20 Berdo' a dan salam 1 

Jumlah 19 

Banyak kegiatan seluruhnya 20 

Persentase 95% 

Rata-rata persentase 

Keterangan 

Tanda 1 : Kegiatan terdapat dalam RPP 

Tanda 0 : tidak ada kegiatan dalam RPP 

1 1 1 1 

I I I I 

I I 1 1 

I 1 1 I 

0 1 0 0 

1 1 I 0 

I 1 1 1 

19 20 19 18 

20 20 20 20 

95% 100% 95% 90% 

95% 
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E.6 Tabulasi Hasil Analisis Penilaian LKS oleh Siswa 

Siswa 
Pernyataan Ke-

L: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 63 
2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 55 
3 4 4 3 4 3 4 3 5 

.., .., 
4 3 4 3 4 3 57 .) .) 

4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 
.., 
.) 4 3 58 

4 4 4 3 
I 

4 3 4 5 I 3 3 3 4 3 4 4 3 5 58 
6 5 4 3 4 3 4 I 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 58 I 

7 5 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 57 
8 5 3 4 3 3 3 4 3 

.., 
4 3 3 3 4 3 3 54 .) 

i 9 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 56 
10 4 4 3 3 

.., i 3 
.., 

3 3 4 
.., 

3 3 3 3 3 51 .) ·' j 

I 

11 5 3 4 4 3 3 i 3 4 3 4 I 4 3 3 3 4 3 56 
12 5 3 3 4 3 3 1 4 

.., 
3 3 4 3 3 4 3 3 54 I j 

13 5 4 3 4 4 4 3 5 4 4 5 5 4 3 4 4 65 
14 5 4 3 4 3 4 3 3 4 

.., 
4 3 4 3 3 4 57 j 

15 5 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 58 
16 5 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 54 
17 5 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 . 4 4 4 3 3 58 
18 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 55 
19 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 57 
20 5 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 57 
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21 5 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 59 
22 5 

,., 
3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 59 .) 

23 5 4 3 3 3 3 4 3 4 4 
,., 

3 3 4 3 4 56 .) 

24 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 52 
25 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 53 
26 5 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 60 
27 5 4 4 3 4 4 I 3 3 4 4 

,., 
4 4 3 3 4 59 .) 

28 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 60 
29 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 63 
30 5 4 4 

,., 
4 4 4 4 4 

,., 
3 4 4 4 4 3 61 .) .) 

31 4 3 4 I 4 4 3 3 4 5 4 4 4 3 ,., 
4 4 60 .) 

32 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 
,., 

3 4 4 60 .) 

33 4 
,., 

3 4 4 3 5 
,., 

3 
,., 

4 4 3 5 3 3 57 .) .) .) 

4 4 
,., I 

4 
,., 

3 4 4 4 3 I 4 
,., 

3 4 34 5 4 .) ) -' 59 
35 5 4 I 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 

I 

4 4 4 61 
36 4 4 

,., 4 3 3 4 4 4 4 4 5 
,., 

4 4 4 61 -' -' 

37 5 4 3 4 4 4 
,., 

4 3 3 4 4 4 3 4 3 59 ) 

38 5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 59 
39 5 4 4 4 4 3 5 3 4 3 4 4 3 4 3 4 61 
40 4 3 4 4 3 4 3 5 3 4 4 3 4 3 4 3 58 
41 5 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 59 
42 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 53 
43 4 

,., 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 51 -' 

44 5 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 54 
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45 

46 
47 

48 
49 

50 

5 3 3 3 3 3 4 3 4 

4 4 3 3 3 3 4 3 3 

4 4 3 3 3 5 3 3 4 

4 3 
,, 

3 3 
,, 

3 5 3 .) .) 

5 3 3 3 3 4 
,, 

3 4 ) 

5 3 4 3 3 
,, 

4 3 4 .) 

227 179 171 176 168 176 177 182 176 

1. Perhitungan 
X::::2853 

Skor Maksimum ideal = '[Jbutir penilaian x skor tertinggi) 
=I butir penilaian x I skor tertinggi 
= 16 x (50x5) 
= 16 x 250 
= 4000 

Skor Minimum ideal = l:(butir penilaian x skor terendah) 

x 

= I butir penilaian x I skor terendah 
= 16 x 50 
= 800 

= ~ x (Skor Maksimum ideal + Skor Minimum ideal ) 
2 

1 = - x ( 4000 + 800) 
2 

3 3 3 3 4 3 4 54 
3 3 3 3 4 3 3 52 
3 3 3 3 3 3 4 54 
3 3 

,, 
3 ,, 4 3 52 .) .) 

3 3 3 4 3 3 4 54 
,, 3 3 3 4 

,, 
4 55 .) .) 

172 177 173 172 175 178 174 2853 
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1 
=- x (4800) 

2 

= 2400 

SBI 
1 

= - x ( 4000-800) 
6 

1 
= - x (3200) 

6 

= 533,33 

2. Mengkonversi skor yang diperoleh menjadi nilai kualitatif 

Tabel kriteria 

Rentang Skor Kriteria 

x > 3359,994 Sangat Baik 

2719,998 < x:::; 3359,994 Baik 

2080,002 < x:::; 2719,998 Cukup 

1440,006 < x :::; 2080,002 Kurang Baik 

x:::; 1440,006 Sangat Kurang Baik 

Dari data diperoleh skor penilaian adalah X=2853, maka hasil analisis LKS oleh siswa berada pada kriteria Baik. 
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DATA ANALISIS TES HASIL BELAJAR 

Kelas VII.2 
KTS BEi.AJAR 

NO INDUK NAMASISWA JUMLAH NILAI Ketercapaian 
BENAR VA TIDAK 

1 4568 Afsar Rusydi 15 75 75% v 
2 4569 Aqus Tianqqara 14 70 70% v 
3 4572 Alan Ok tar a 12 60 60% v 
4 4573 Alfitra Musadda 17 85 85% v 
5 4585 Dwi Nurfitriani 20 100 100% v 
6 ll.668 f ajri Jayadi 16 80 80% '1 

7 4593 Gina Fat in Salsabila 19 95 95% '1 

8 4599 If an Arva Sudiman 18 90 90% " 9 4600 Ika Putri Mulvati 16 80 80% " 10 4674 Ikram Husain 17 85 85% " '\'\ 46G5 Irfandi 16 80 80% " -------

12 4607 Jibriliansvah 16 80 80% " 13 4611 Kamaruddin 12 85 60% " 14 4612 Khairun Nisa Islami 20 100 100% " 15 4614 Linda Ananita 17 85 85% " 16 46~1, Muhammad Ikbal 17 85 BS% " 
17 4625 Muhammad Syukran 20 100 100% " 18 4626 Muliadi 12 60 60% " 19 4630 Novi a Safitri 18 90 90% v 
20 4633 Putri Wulandari 18 90 90% " 
21 4'c35 Rafi Dwi f irman~_.l'ah 17 85 85% v 
22 4645 Rvzal Anuqrah 19 95 95% " 23 4646 Sabira Yuliandini 20 100 100% " --------- - - -----~-- -

24 4653 Sulis Susilawati 18 90 90% " ----

25 4663 Windasari 18 90 90% " -

Jumlah 2135 
·-· 

Rata-rata 85,4 85,4% 
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DAT A ANALISIS TES HASIL BELAJAR 

Kelas VII.3 

NO INDUK NAMASISWA 
JUMLAH KTSBELAJAR 

NILAI Ketercapaian 
BEN AR YA TIDAK 

1 4665 Ahmad Giri I ob al 17 85 85% v 
2 4575 Aliva Farida 20 100 100% " 3 4582 Dela Sadila 15 75 75% " 4 4584 Dir a Putri Wiraska 20 100 100% " --

5 4589 Fe bi Damavanti 18 90 90% " 6 45"\!] ru Adul 11<.hsan 19 95 95% v 
·- ·---

7 4595 Had is Prakasa 13 65 65% " 
8 4598 Id ham Hal id 12 60 60% " 9 4601 Ikmal Juniardi 17 85 85% " -- ----

10 4603 Ilham svafaat 15 75 75% " --

'\'\ 4b0~ Julian Dwi 'Saoutra 17 85 SS% " 12 4616 M. Imran Ade Pratama 19 95 95% " 
'13 4617 M. Tunso Sao ta Arfansvah 20 100 100% " 14 4618 Mansvur 17 85 85% " 15 4619 Mita Fitra sari 11 55 55% v 
'\6 "462n Muchsen 18 90 90% v 

17 4622 Muhammad Zabir 14 70 70% " 
18 4632 Nurma Survani 19 95 95% " ·--

19 4797 Putri Avudva Salsabillah 16 80 80% " 20 4636 Renal di Sai:itiawan 17 85 85% " 
2i 4640 Rizal Julianto 13 65 65% v 
22 4643 Roni Rodiansyah 16 80 80% " 
23 4651 Stella Fidya 19 95 95% " --

24 4654 Suoia Lestari 17 85 85% " ------

25 4660 Tina Afriliani 16 80 80% " -------

26 4664 Zuhriatul Aini 20 100 100% " -~ 

Jumlah 2175 

Rata-rata 83,65 84% 
----
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LAMPIRAN F 

HASIL WAWANCARA TERHADAP GURU MATEMATIKA SMPN 1 MOYO UTARA 

SEBELUM UJI COBA LKS PENEMUAN DENGAN PENDEKATAN SAINTIFIK DI 

KE LAS 

NO PERTANYAAN JAWABAN 
1. Assalamu'alaikum bu Riza dan bu Bu Riza : siswa masih sulit membedakan 

Nuraini. Bagaimana pendapat ibu-ibu tentang jenis-jenis segitiga berdasarkan 
tentang kemampuan siswa kelas 7 panjang sisi, besar sudut dan panjang sisi 
tahun ini? juga besar sudutnya. Ketika mereka 

ditan'la mereka meniawab seban'jak yang 
mereka pernah tahu dan tidak 
mengklasifikasikannya secara detail. 
Bu Nuraini : siswa kurang bersemangat 
belajar di kelas karena masih terbiasa 
dengan siswa teacher centre, saya ingin 
ada kegiatan pembelajaran yang mampu 
mangajak siswa aktif. 

2 Apabila dibanding dengan tahun Tahun kemarin rata-rata perolehan nilai 
kemarin bagaimana nilai hasil belajar khusus kompetensi dasar segitiga 
mereka bu? memang tidak sebagus apa yang 

diharapkan sekitar nilai 64 saja rata-
ratanya. Hampir sama dengan kelas-kelas 
lainnya. 

3 Bagaimana pendapat ibu-ibu tentang Bu Riza : saya kira bagus untuk membuat 
adanya LKS penemuan dengan siswa lebih aktif lagi dan tidak pasif 
pendekatan saintifik ini kira-kira? seperti sebelumnya, karena mereka 

mengalami proses menemuk.an. 

Bu Nuraini: saya rasa anak-anak akan 
lebih terbantu 

4 Apa harapan ibu-ibu dengan LKS ini? Bu Riza : saya berharap siswa-siswa lebih 
dalam menggali pengetahuan dengan 
cara menemukan konsep segitiga agar 
mereka dapat mengingat \eb"1h lama 
pengetahuan tentang segitiga. 
Bu Nuraini: saya harap anak-anak lebih 
bersemangat dan aktif mengamati, 
menanya, hingga mengkomunikasikan. 

5 Apakah harapan ibu untuk guru- Saya mengharapkan kita semua lebih 
gurumatematika secara umum terkait termotivasi untuk menggunakan LKS ini 
dengan LKS ini? juga mendesain LKS yang serupa untuk 

topik/bab yang lainnya. 

6 Terimakasih bu Sama-sama. Semoga sukses 
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