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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN MATEMATIKA 
BERKERANGKA PROBLEM BASED LEARNING MATER! 

BANGUN RUANG SISI DATAR UNTUK SISWA KELAS VIII SMP 

Kasmawati 
Kasmawati.500651516@gmail.com 

Program Pascasrujana 
Universitas Terbuka 

Materi prisma dan Iimas sering dianggap sulit oleh siswa, khususnya ketika 
disajikan dalam bentuk soal yang berkaitan dengan permasalahan sehari-hari. 
Salah satu penyebabnya, mereka belum mampu mengkonstruksi rumus-rumus 
dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi ini. Penelitian ini 
bertujuan untuk menghasilkan RPP dan LKS berkerangka Problem Based 
Learning materi prisma dan Iimas yang Iayak diti~au dari aspek kevalidan, 
kepraktisan, dan keefektifan. Pcnditian ini merupakan penelitian pengembangan 
yang diujicobakan pada siswa kelas VIII SMPN 4 Labuhan Badas yang beijumlah 
57 siswa. Produk yang dilcembangkan bernpa 6 RPP dan 6 LKS materi prisma dan 
Iimas berkerangka problem based learning. Pengembangan produk dirancang 
menurut tahap-tahap model pengembangan 4-D, yaitu tahap pendefinisian 
(define), perancangan (design), pengembangan (develop) dan penyebaran 
(deisiminate). Instrumen yang dignnakan dalam penelitian ini adalah Iembar 
penilaian RPP dan LKS untuk dosen ahli dan guru matematika, lembar penilaian 
siswa, Iembar penilaian gum terhadap LKS, lembar observasi keterlaksanaan 
pembelajaran, soal tes basil bela jar bentuk pilihan ganda dan bentuk uraian. Hasil 
analisis data menunjukkan kualitas produk berdasarkan aspek kevalidan RPP 
memenuhi kriteria sangat baik dengan rata-rata total penilaian validator adalah 
171 dan LKS memeuuhi kriteria baik dengan skor rata-rata penilaian validator 
128. Aspek kepraktisan herdasarkan hasil penilaian siswa memenuhi kriteria baik, 
persentase keterlaksanaan pembelajaran 85,2%, dan berdasarkan penilaian guru 
memenuhi kriteria san gat baik. Aspek keefektifan berdasarkan persentase 
ketuntasan belajar 82,46%, sehingga produk yang dihasilkan efektif digunakan. 
Beradasarkan basil analisis data maka RPP dan LKS yang dikembangkan layak 
digunakan ditinjau dari aspek kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. 

Kata kunci: RPP, LKS, pengembangan, problem based learning, prisma dan 
Iimas. 
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ABSTRACT 

THE DEPELOPMENT OF FRAMED MATHEMATIC LEARNING 
MEDIA BASED ON POLYHEDRON TO IMPROVE STUDENT'S 
ABILITY OF SECOND GRADERS OF JUNIOR illGH SCHOOL 

Kasmawati 
Kasmawati.500651516@gmail.com 

Program Pascasaijana 
Universitas Terbuka 

Material prism and pyramid is often difficult by students, especially when 
presented in the form of questions relating to everyday problems. One of the 
reasons they have not been able to construct of formula in resolving issuesrelated 
to this matter. This study aims to produce the lesson plan and student's worksheet 
within problem based learning framework. The product to be reviewed from the 
aspects of validity, practicality, and effectiveness. This study is development 
research was tested on SMPN 4 Labuban Badas, level 8, which was 57 students. 
The product developed is six lesson plans and six student'worksheets on prism 
and pyramid material within problem based learning framework. The product 
development is designed according to 4-D model development. The instrument 
used in this study is the assessment sheet of the lesson plan and student worksheet 
by expert lecturer and mathematics teachers, student's assessment sheet, teacher's 
assessment sheet, observation sheet ofteaching and learning proses, as well as I 0 
multiple choices questions and narrative form as much as 5 numbers. The 
resulting products quality meet the criteria very well with an average total votes 
validator is 171 and student worksheet also meet the criteria with an average 
score of 128. Based on practicality aspect, student's assessment result meet very 
well criteria and learning process worked 85.2 %, meanwhile the practicality 
aspect based on teacher's assessment meet the criteria very welL Lastly the 
practicality aspect based on learning completeness reached 82,46%, so that the 
resulting product was used effectively. Based on the analysis, the lesson plans 
and student'worksheets developed a decent used from the aspect of validity, 
practicality, and effectiveness. 

Key word: Lesson plan, student worksheet, development, problem based learning, 
prism and pyramid 
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BABIV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAIIASAN 

A. Hasil Penelitian 

Pengembangan RPP dan LKS berkerangka Problem Based Learning 

(PBL) materi bangun ruang sisi datar pada penelitian ini menggunakan model 

pengembangan 4-D. RPP dan LKS yang dikembangkan Ielah melalui tahap 

define (pendefinisian), design (perencanaan), develop (pengembangan), dan 

dessiminate (penyebaran). Berikut penjelasan dari masing-masing tahapan 

tersebut. 

I. Define (pendefinisian) 

Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan identifikasi 

masalah dalam pembelajaran matematika sebagai dasar pengembangan 

RPP dan LKS, beberapa proses yang dilakukan adalah: 

a. Analisis Kurikulum 

Dalam pengembangan RPP dan LKS materi bangun ruang sisi datar, 

terlebih dahulu dilakukan analisis kurikulum berdasarkan Standar lsi 

KTSP tahun 2006. Standar kompetensi dan kompetensi dasar telah 

ditentukan dalam kurikulum, sedangkan indikator-indikatornya 

dikembangkan sebagai pencapaian kompetensi. Indikator-indikator 

itulah yang menjadi acuan dalam pengembangan RPP dan LKS 

berkerangka Problem Based Learning. Analisis kurikulum 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1 halaman I 06. 

64 
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b. Analisis Awal-Akhir 

Pada analisis awal, penulis melakukan survei awal pada sekolab 

yang akan dijadikan tempat ujicoba yaitu SMPN 4 Labuhan Badas. 

Survei ini bertujuan untuk melihat kondisi pembelajaran dan masalab 

mendasar yang perlu diupayakan pemecabannya. Survei dilakukan 

melalui diskusi dan mewawancarai guru mitra serta mcncermati 

perangkat pembelajaran yang digunakan pada saat pembelajaran 

materi bangun ruang sisi datar. 

Berdasarkan hasil analisis awal terhadap perangkat pembelajaran 

materi bangun ruang sisi datar dan hasil wawancara dengan guru mitra 

serta beberapa guru matematika SMP di Kabupaten Sumbawa, dapat 

disimpulkan babwa kegiatan yang terdapat pada perangkat 

pembelajaran tersebut belum sepenuhnya dapat membuat siswa aktif 

dan mandiri karen a penyaj ian materinya dilakukan secara langsung 

tanpa melibatkan siswa dalam menemukan konsep matematika. Hal ini 

menjadi penyebab kurangnya kebermaknaan siswa dalam belajar. 

Selanjutnya berdasarkan analisis hasil ulangan harian materi 

prisma dan Iimas pada tiga tabun terakhir, yaitu pada tahun pelajaran 

2012/2013, 2013/2014, dan 2014/2015 ketuntasan be1ajar siswa pada 

materi prisma dan Iimas masih rendab. Persentase ketuntasan belajar 

siswa dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
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Tabel4.1 Persentase Ketuntasan Bela jar Materi Prisma dan Limas 

Persentase Ketuntasan 
Tahun Pelajaran 

Kelas VIII A Kelas VIII B Kelas VIII C 

2012/2013 56,3% 67% 72% 

2013/2014 63,6% 67,2% 65,5% 

2014/2015 66,2% 53,6% . 62% 

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu perangkat 

pembelajaran berupa RPP dan LKS yang dapat membimbing siswa 

untuk belajar secara aktif dan mandiri sehingga tingkat kebermaknaan 

dalam belajar akan semakin baik. 

c. Analisis siswa 

Hasil analisis siswa ke1as VIII pada SMPN 4 Labuhan Badas tahun 

pelajaran 2015/2016 memiliki kemampuan intelektual yang beragam 

yang terdiri dari siswa dengan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. 

Berdasarkan analisis siswa, perlu adanya model pembelajaran yang 

mampu mendorong siswa untuk aktif dan mandiri dalam proses 

pembelajaran. Siswa dapat terlibat Iangsung dalam kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan sehingga dapat menemukan sendiri 

konsep matematikanya. Oleh karena itu dipilih model pembelajaran 

yang dapat membuat siswa aktif dan mandiri melalui proses diskusi 

kelompok. Salah satu model yang dapat digunakan adalah model 

problem based learning. Berdasarkan hal tersebut, disusunlah RPP dan 

LKS berkerangka problem based learning materi prisma dan Iimas. 
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d. Analisis tugas (task analysis) 

RPP dan LKS dikembangkan berdasarkan SK dan KD pada 

kurikulum KTSP. Analisis tugas membabas gambaran secara 

keseluruhan materi bangun ruang sisi datar yang akan dipelajari siswa. 

Standar kompetensi materi bangun ruang sisi datar membabas tentang 

geometri dan pengukuran yaitu memahami sifat -sifat knbus, balok, 

prisma, Iimas, dan bagian-bagiannya serta menentukan nknrannya. 

Sedangkan kompetensi dasar yang harus dicapai siswa ada tiga yaitu: 

mengidentifikasi sifat-sifat knbus, balok, prisma dan Iimas serta 

bagian-bagiannya; membuat jaring-jaring knbus, balok, prisma dan 

Iimas; serta menghitung luas permukaan dan volume knbus, balok, 

prisma dan Iimas. 

Berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut, 

selanjutnya dirumuskan indikator -indikator pencapaian kompetensi 

materi prisma dan Iimas sebagai berikut. 

1) Menyebutkan pengertian prisma dan Iimas 

2) Menemukan/menyebntkan bagian-bagian prisma dan Iimas 

3) Menemukan/menyebutkan sifat-sifat prisma dan Iimas 

4) M enggnnakan strategi pemecahan masalab seperti menebak, 

visualisasi garnbar, dan tabulasi untuk memecabkan masalah 

terbuka berkaitan dengan sifat-sifat bangun ruang sisi datar 

5) Mendeskripsikan dan menerapkan rumus Euler 

6) Mendeskripsikan diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang 

diagonal prisma dan Iimas 
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7) Menemukan pola banyaknya diagonal bidang, diagonal ruang, 

dan bidang diagonal prisma dan Iimas 

8) Mendeskripsikan jaring-jaring 

9) Membuat berbagai variasi jaring-jaring prisma dan Iimas 

10) Menemukan rumus luas permukaan prisma dan Iimas 

11) Menghitung luas permukaan prisma dan Iimas 

12) Menerapkan pengetahuannya tentang luas permukaan prisma dan 

Iimas untuk menghitnng berbagai unsur prisma dan Iimas 

13) Menemukan rumus volume prisma dan Iimas 

14) Menghitung volume prisma dan Iimas 

15) Menerapkan pengetahuannya tentang volume prisma dan Iimas 

untuk menghitung berbagai unsur prisma dan Iimas 

16) Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep prisma 

dan Iimas. 

e. Analisis konsep (concept analysis) 

Analisis konsep didasarkan pada materi yang sudah dirinci da1am 

analisis tngas. Materi ters.ebut kemudian dihubungkan sesuai dengan 

KD yang disusun dalam suatn peta konsep. Peta konsep materi bangun 

ruang sisi datar dapat dilihat pada Skema 4.1. 
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Skema 4.1 Peta Konsep Bangun Ruang Sisi Datar 

Pada peta konsep dapat dilihat materi bangun ruang sisi datar 

yang dikembangkan adalab prisma dan Iimas. Pada bangun ruang 

tersebut dibabas unsur-unsur dan jaring-jaringnya, dari unsur-unsur 

dan jaring-jaring tersebut dapat dugunakan untuk menemukan rumus 

luas permukaan dan volume, kemudian diterapkan untuk 

menyelesaikan masalab yang berkaitan dengan kehidupan nyata. 

f. Perumusan tujuan pembelajaran (specifYing instructional objectivies) 

Berdasarkan analisis materi dan analisis tugas, tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan 

model Problem Based Learning (PBL) adalah siswa dapat: 

1) Menyebutkan pengertian prisma 

2) Menyebutkan pengertian Iimas 
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3) Menemukan/menyebutkan bagian-bagian prisma 

4) Menemukan/menyebutkan bagian-bagian Iimas 

5) Menemukan/menyebutkan sifat-sifat prisma 

6) Menemukan/menyebutkan sifat-sifat Iimas 

7) Menggunakan strategi pemecahan masalah seperti menebak, 

visualisasi gambar, dan tabulasi untuk memecahkan masalah 

terbuka berkaitan dengan sifat-sifat bangun ruang sisi datar 

8) Mendeskripsikan dan menerapkan rumus Euler 

9) Mendeskripsikan diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang 

diagonal prisma 

10) Mendeskripsikan diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang 

diagonal Iimas 

I I) Menemukan pola banyaknya diagonal bidang, diagonal ruang, dan 

bidang diagonal prisma 

I 2) Menemukan pola banyaknya diagonal bidang, diagonal ruang, dan 

bidang diagonal Iimas 

13) Mendeskripsikanjaring-jaring 

I4) Membuat berbagai variasi jaring-jaring prisma 

15) Membuat berbagai variasi jaring-jaring Iimas 

16) Menemukan rumus luas permukaan prisma 

I 7) Menemukan rumus luas permukaan Iimas 

18) Menghitung luas permukaan prisma 

19) Menghitung luas perrnukaan Iimas 
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20) Menerapkan pengetahuannya tentang luas permukaan prisma 

untuk menghitung berbagai unsur prisma 

21) Menerapkan pengetahuannya tentang luas permukaan Iimas untuk 

menghitung berbagai unsur Iimas 

22) Menemukan rumus volume prisma 

23) Menemukan rumus volume Iimas 

24) Menghitung volume prisma 

25) Menghitung volume Iimas 

26) Menerapkan pengetahuannya tentang volume prisma untuk 

menghitung berbagai unsur prisma 

27) Menerapkan pengetahuannya tentang volume Iimas untuk 

menghitung berbagai unsur Iimas 

28) Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep prisma dan 

Iimas 

2. Design (perencanaan) 

Pada tahap perencanaan terdiri dari dua langkah yaitu: 

a. Mengumpulkan buku referensi dan gambar atau media yang relevan 

dengan materi prisma dan Iimas yang akan digunakan dalam 

menyusun RPP dan LKS. Beberapa referensi yang digunakan dalam 

menyusun RPP dan LKS, yaitu: 

I) · Endah Budi Rahaju, dkk. (2008). Contextual Teaching and 

Learning Matematika SMPIMTs kelas Vlll. Jakarta. Penerbit: 

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 
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2) Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni. (2008). Matematika konsep dan 

Aplikasinya untuk SMPIMTs kelas VIII. Jakarta. Penerbit: Pusat 

perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

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

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

Departemen Pendidikan Nasional. 

4) Website https:l!school.quipper.com 

b. Menyusun rancangan RPP dan LKS 

I) Rancangan RPP berkerangkaprob/em based learning 

RPP yang dirancang pada penelitian ini terdiri dari 6 RPP 

a) RPP 1 

RPP 1 berisi materi pengertian, unsur-unsur serta sifat-sifat 

prisma dan Iimas 

b) RPP 2 

RPP 2 berisi materi diagonal bidang, diagonal ruang, dan 

bidang diagonal prisma dan Iimas 

c) RPP 3 

RPP 3 berisi materi jaring-jaring prisma dan Iimas 

d) RPP4 

RPP 4 berisi materi luas permukaan prisma dan Iimas 

e) RPP 5 

RPP 5 berisi materi volume prisma dan Iimas 

Tugas Akhir Program Magister 

43083.pdf



UNIVERSITAS TERBUKA 73 

f) RPP 6 

RPP 6 berisi materi menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan prisma dan Iimas 

Rancangan struktur isi RPP yang dikembangkan adalah : 

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

semester, tahun pelajaran, materi pokok, pertemuan keberapa, 

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 menggunakanproblem based learning 

h) Metode pembelajaran menggunakan metode diskus~ baik 

diskusi kelompok maupun diskusi kelas, penemuan, dan 

investigasi 

i) Langkah-langkah pembelajaran yang bercirikan problem based 

learning 

( l) Kegiatan pendahuluan berisi : orientasi, aperseps1 dan 

motivasi yang sesuai dengan materi 
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(2) Kegiatan inti merupakan penjabaran yang dilakukan guru 

dan siswa dalam fase PBL yang termuat penyajian dan 

pendefinisian masalab, diskusi, menyusun hipotesis, 

penyelesaian masalah/membuat kesimpulan, dan 

pengecekan dan penguatan dalam tahap eksplorasi, 

elaborasi, dan konfrrmasi 

(3) Kegiatan penutup berisi umpan balik, kesimpulan, 

penilaian basil belajar dan informasi pertemuan 

selanjutnya 

j) Media!sumber belajar, komponen yang digunakan dalam 

pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 

k) Penilaian basil belajar berisi : bentnk dan contoh instrumen 

yang digunakan untuk mengukur tnjuan pembelajaran 

I) Pedoman penskoran berisi kunci jawaban dan pedoman yang 

mendasari penilaian 

2) Rancangan LKS dengan model problem based learning 

LKS yang dirancang adalab LKS berkerangka problem based 

learning pada materi prisma dan Iimas. LKS yang dirancang dalam 

penelitian ini terdiri dari 6 LKS 

a) Menyusun peta kebutuhan 

Pada tahap ini dilakukan penyusunan dan penyesuaian peta 

kebutuhan LKS berdasarkan SK, KD, dan indikator yang Ielah 

ditetapkan 
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b) Menentukan judul LKS 

Judul dari setiap LKS ditentukan berdasarkan KD, dan 

indikator-indikator materi yang diajarkan 

c) Penulisan LKS 

Penulisan LKS disesuaikan dengan model problem based 

learning dan syarat-syarat penulisan LKS yang telah 

ditetapkan. Materi LKS dapat dilihat pada Tabel4.2. 

Tabel 4.2 Materi LKS 

No LKS Materi 

I I Unsur-unsur serta sifat-sifat prisma dan 

Iimas 

2 2 Inagonalbidang,diagonalruang,dan 

bidang diagonal prisma dan Iimas 

3 3 Jaring-jaring prisma dan Iimas 

4 4 Luas permukaan prisma dan Iimas 

5 5 Volume prisma dan Iimas 

6 6 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan prisma dan Iimas 

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 selanjutuya divalidasi oleh dosen 

ahli. Butir-butir instrumen yang tidak valid direvisi sesuai saran 
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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 Peniliaian Perangkat Pembelajaran 

1) Instrumen penilaian RPP 

lnstrumen penilaian RPP digunakan untuk mengetahui 

kevalidan RPP. RPP dinilai oleh dosen ahli dan guru matematika 

Bentuk lembar penilaian RPP yang digunakan adalah angket 

berstruktur dan angket tidak berstruktur. Angket berstruktur 

menggunakan skala Iikert 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/tujnan pembelajaran, pemilihan materi, 

pemilihan model pembelajaran, kegiatan pembelajaran, pemilihan 

medialsumber belajar, dan penilaian basil belajar. Kisi-kisi lembar 

penilaian RPP dapat dilihat pada lampiran 2A halaman 112. 

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

sangat baik, baik, cuknp, 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 LKS meliputi: kelayakan 

isi, kesesuaian penyajian dengan model pembelajaran, kesesuaian 

model pembelajaran, kesesuaian syarat didaktis, kesesuaian syarat 

konstruksi (kebahsaan), dan kesesuaian syarat tekois (kegrafikaan). 

Kisi-kisi instrumen penilaian LKS dan butir penilaian setiap aspek 

dapat dilihat pada lampiran 2D halaman 123. 

3) 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 skla Iikert 5, 4, 3, 2, dan 1 dengan pernyataan san gat 

setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kisi-kisi 

lembar penilaian LKS oleh guru dapat dilihat pada lampiran 2G 

halaman 134. 

4) Tnstrumen 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 Iikert 5, 4, 3, 2, dan 1 dengan pernyataan 

sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju 
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untuk pemyataan positif, dan 5, 4, 3, 2, dan 1 dengan pernyataan 

sangat tidak setuju, tidak: setuju, netra1, setuju, dan sangat setuju 

untuk pernyataan negatif. Lembar peni1aian siswa dan aspek 

penilaian dapat di1ihat pada 1ampiran 2K ha1aman 140. 

b. Hasi1 Pengembangan Produk 

1) Rencana Pe1aksanaan Pembe1ajaran (RPP) 

Da1am pene1i tian ini dikembangkan 6 RPP yang mengacu pada 

standar proses. RPP yang dikembangkan berbeda dengan RPP pada 

umumnya. RPP ini se1ain memuat fase PBL, juga memuat kegiatan 

atau aktifitas, dan catatan pengajaran. Sehingga memudahkan guru 

da1am menggunak:annya. 

RPP yang dikembangkan n::enggunak:an 1angkah-1angkah 

problem based learning. Langkah-1angkahnya sebagai berikut. 

a) Siswa bekelja secara mandiri maupun ke1ompok, pada kegiatan 

eksplorasi, fase PBL yang muncu1 adalah guru membagikan 

LKS yang berisi permasa1ahan yang terkait materi kepada 

masing-masing ke1ompok dan guru memberikan penjelasan 

tentang petunjuk da1am menye1esaikan masalah pada LKS. 

b) Pada kegiatan elaborasi fase PBL yang muncul adalah masing

masing kelompok mendiskusikan permasalahan pada LKS, 

kemudian menyusun bipotesis atas jawaban pada permasalahan 

dan selanjutuya kelompok membuat kesimpulan atas 

perrnasalahan yang diberikan. 
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c) Pada tahap konfirmasi masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasilnya melalui diskusi kelas dilanjutkan 

dengan penguatan jawaban siswa oleh guru. 

Hasil produk RPP dapat dilihat pad a lamp iran 6A halaman 24 7. 

2) Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

Rancangan LKS yang dikembangkan memuat komponen

komponen sebagai berikut: 

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

pendukung 

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 yang memudahkan pembaca dalam menemukan materi 

yang diinginkan 

d) Bagian isi, memuat materi yang akan dipelajari disesuaikan 

dengan indikator. Materi disusun dari permasalaban yang 

disajikan dalam bentuk aktivitas siswa sehingga pembelajaran 

yang teljadi lebih bermakna. Sumber dari buku paket dan 

internet. Aktivitas siswa disusun berdasarkan tahapan model 

problem based learning. Langkab-langkahnya sebagai berikut. 

(1) Kegiatan pada LKS diawali dengan permasalaban 

(2) Siswa mengidentifikasi permasalaban dalam LKS, dengan 

berdiskusi dalam kelompok kemudian siswa dituntut 
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membuat hipotesis untuk dapat menyelesaikan 

permasalahan 

(3) Permasalahan yang disajikan mengembangkan komunikasi, 

penalaran, dan berfikir kritis siswa. Ketiga hal tersebut 

tampak dalam kegiatan diskusi 

e) Daftar pustaka, berisi surnber-surnber referensi dan pustaka 

yang digunakan dalam LKS yang dikembangkan 

Hasil produk LKS dapat dilibat pada lampiran 6B balaman 248. 

c. Validasi Abli 

I. Validasi dosen abli 

V alidasi ahli dilakukan dengan tujuan untuk menentukan kevalidan 

produk awal basil pengembangan RPP, dan LKS. Validasi RPP dan 

LKS mengglinakan instrumen penilaian RPP dan LKS berupa angket 

untuk dosen abli. Tahap ini dilakukan sebelurn pelaksanaan ujicoba 

skala kecil dengan cara meminta penilaian kepada ahli. Kegiatan 

validasi dilakukan dengan cara menyerahkan produk awal kepada 

ahli untuk diberikan perulaian terkait kevalidan basil pengembangan 

RPP dan LKS. Penilaian RPP mencakup aspek identitas, rumusan 

indikator/tujuan pembelajaran, pemilihan materi, pemilihan model 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, pemilihan mediafsurnber 

belajar, dan penilaian basil belajar. Sedangkan perulaian LKS 

meliputi a8pek kelayakan isi, kesesuaian penyajian dengan model 

pembelajaran, kesesuaian model pembelajaran, kesesuaian syarat 
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didaktis, kesesuaian syarat konstruksi (kebahasaan) dan kesesuaian 

syarat teknis. 

2. Validasi Ahli Praktisi 

Validasi ahli praktisi dilakukan oleh guru matematika SMPN 4 

Labuhan Badas. Instrumen yang digunakan oleh guru untuk 

memvalidasi 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 u.t:ttuk merevisi RPP dan LKS yang 

dikembangkan. 

I) Penilaian RPP dan LKS 

Hasil penilaian RPP oleh validator disajikan pada Tabel4.3. 

Tabel 4.3 Hasil Penilaian RPP 

Validator Skor Penilaian Kriteria 

Ahli I 166 Baik 

Ahli 2 174 Sangatbaik 

Guru! 175 Sangat baik 

Guru2 169 Sangatbaik 

Rata-rata 171 Sangat baik 
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Berdasarkan perhitungan data hasil analisis penilaian 

RPP oleh dosen ahli dan ahli praktisi diperoleh X = 120, dan 

SBI = 26,67. Sedangkan hasil penilaian RPP oleh dosen ahlil 

X1 = 166 dengan !criteria baik, dosen ahli2 X2 = 174 dengan 

kriteria sangat baik. Hasil perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 4A halaman 228. Penilaian RPP oleh 

guru! X1 = 175, dan guru2 X2 = 169 dengan !criteria sangat 

baik. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

larnpiran 4A halarnan 228, dan larnpiran 4B halarnan 232. 

Berdasarkan Tabel 4.3 basil penilaian RPP dapat 

disimpulkan bahwa RPP yang dikembangkan dikatakan layak 

dari aspek kevalidan dengan !criteria sangat baik dengan rata

rata skor 171 sehingga RPP layak untuk digunakan. 

Hasil penilaian LKS o1eh validator disajikan pada Tabel 

4.4. 

Tabel4.4 Hasil Penilaian LKS oleh Ahli 

Validator Skor Penilaian Kriteria 

Ahli I 121 Baik 

Ahli2 135 Baik 

Rata-rata 128 Baik 

Hasil penilaian LKS oleh dosen ahli dapat dilihat pada 

lamp iran 4C halarnan 23 3. Dari data diperoleh X = 9 , 

SBI = 20,67, skor penilaian dosen ahlil X1 = 121 dengan 

kriteria baik dan dosen ahli2 X2 = 135 dengan kriteria sangat 
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baik. Sedangkan penilaian LKS oleh guru dapat dilihat pada 

Tabel4.5. 

Tabel4.5 Hasil Penilaian LKS oleh Guru 

Validator Skor Penilaian Kriteria 

Guru I 76 SangatBaik 

Guru2 68 Baik 

Rata-rata 72 Baik 

Berdasarkan perhitungan data hasil analisis penilaian 

LKS oleh guru diperolehX = 51,00, dan SBI = 11,30. 

Sedangkan hasil penilaian LKS oleh guru! X1 = 76 dengan 

kriteria san gat baik, guru2 X 2 = 68 dengan kriteria baik. 

Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

4C halaman 230, dan lampiran 40 ha!aman 234. 

Berdasarkan Tabel 4.5 hasil penilaian LKS oleh dosen 

abli dan hasil penilaian LKS oleh guru dapat disimpulkan 

LKS yang dikembangkan dikatakan !ayak berdasarkan aspek 

kevalidan dengan kriteria baik dengan rata-rata skor 128 untuk 

penilaian dosen ahli dan 72 untuk penilaian guru sehingga 

LKS layak untuk digunakan. Sedangkan penilaian LKS oleh 

siswa dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.6 Hasil Penilaian LKS oleh Siswa 

Penilai Skor Penilaian Kriteria 

Siswa 3668 Baik 
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Berdasarkan perhitungan data hasil analisis penilaian 

LKS oleh siswa diperoleh X = 2736, dan SBI = 608 dengan 

k:riteria baik. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada larnpiran 4F halarnan 236. Dari hasil penilaian LKS oleh 

siswa dapat disimpulkan LKS yang dikembangkan dikatakan 

layak berdasarkan aspek kepraktisan, sehingga LKS layak 

untnk digunakan. 

2) Saran dan Perbaikan RPP dan LKS 

Saran dan perbaikan RPP dan LKS dapat dilihat pada Revisi I Tabel 

4.7 dan Tabel4.8. 

d. Revisi I 

Pada tahap ini dilakukan revisi untuk menyempumakan RPP dan LKS 

sesuai dengan masukan dan saran dari validator. Revisi dilakukan 

dengan memperbaiki konten maupun tampilan produk. 

1) Revisi RPP 

Secara umum masukan dan saran dari validator terhadap Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dikembangkan dapat dilihat 

pada Tabel4.7. 
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Tabel 4. 7 Revisi RPP Berdasarkan Hasil Validasi Ahli 

Saran 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 hams bisa indikator belum indikator sudah 
dibuat alat ukurnya mencerminkan alat mencerminkan alat 

baik afektif, kognitif, ukumyabaik ukurnya baik afektif, 
dan psikomotor pada afektif, kognitif, kognitif, dan 
tujuan pembelajaran dan psikomotor psikomotor pada 

pada nuuan tujuan pembelajaran 
pembelajaran 

Materi sebaiknya Tidak melampirkan Sudah melampirkan 
dilampirkan untuk ringkasan materi ringkasan materi 

melihat runtutan pada setiap RPP pada setiap RPP 

kejelasan materi 
Dalam RPP model Penggunaan model Penggunaan model 

dan metode jelas bisa dan metode dan metode 

dibedakan pembelajaran pembelajaran sudah 
belumjelas jelas 
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2) Revisi LKS 

Secara umum masukan dan saran dari validator tedtadap Lembar 

Kerja Siswa (LKS) yang dikembangkan dapat dilihat pada Tabel 

4.8. 

Tabel4.8 Revisi LKS Berdasarkan Hasil Validasi Ahli 

Revisi 
Jenis Revisi 

Sebelum Sesudah 

Cantumkan KD dan Tidak Sudah 
Indikator/tujuan mencantumkan mencantumkan KD, 
pembelajaran pada KD, indikator dan indikator dan tujuan 
setiap LKS tujuan pembelajaran pada 

pembelajaran pada setiap LKS 
setiap LKS 

Kalimat/kata dalam Kata ''pola" pada Kata ''pola" diubah 
LKS harus benar- LKS 1 dan LKS 2 menjadi "pola/aturan 
benar dipahami bisa tidak matematika" 
maksudnya oleh dipaharni 
SlSWa maksudnya oleh 

siswa 
Pada LKS 1 masalah Tidak Sudah 
1 cantumkan cara mencantumkan mencantumkan 
yang harus diisi setiap isian yang "carayang 
kelompok untuk digunakan siswa digunakan :" untuk 
menyelesaikan untuk menyelesaikan 
masalah menyelesaikan masalah 1 pada LKS 

masalah 1 pada 1 
LKS I 

Jangan membatasi Setiap LKS Ruanguntuk 
jawaban siswa, menggunakan titik- jawaban LKS sudah 
tampilanjangan titik ( ........ ) untuk dikosongan 
terlalu padat dan titlk- isisanjawaban 
titik pada kolom siswa 
jawaban sebaiknya 
dihilangkan (ruang 
kosone) 
Pada LKS 4 masalah Setiap kelompok Setiap kelompok 
1 berikan mengerjakan mendapatkan 
permasalahan yang masalah yang masalah 1 yang 
berbeda, agar siswa sama, sehingga berbeda, agar dapat 
dapat melihat luas siswahanya melihat berbagai 
permukaan berbagai melihat luas 1uas permukaan 
bentuk prisma dan I permukaan untuk I prisma dan Iimas 
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Iimas satu prisma dan 
Iimas 

Perbaikan soal l Soal1 bukan Soal 1 merupakan 
padaLKS 6 merupakan soal soal pemecahan 

pemecahan masalah. 
masalah "Maila mempunyai 

kawat dengan 
p~ang 144 em. Dia 
diminta membuat 
kerangka prisma 
segiempat beraturan 
dengan semna kawat 
itu sedemikian 
hingga volumenya 
terbesar. Bantulah 
Maila membuat 
sketsa prisma itu dan 
berapakah 
ukurannva." 

e. Ujicoba Pengembangan 

Tahap selanjutuya dalam penelitian pengembangan ini adalah 

ujicoba RPP dan LKS berkerangka Problem based learning materi 

prisma dan Iimas yang telah dikembangkan mela1ui kegiatan 

pembelajaran di kelas secara langsung. Pada tahap ini ujicoba di1akukan 

oleh guru SMPN 4 Labuhan Badas dengan observer peneliti sendiri. 

Ujicoba RPP dan LKS yang telah dikembangkan dilaksanakan di 

di SMPN 4 Labuhan Badas pada kelas VIII A dengan jumlah siswa 30 

orang dan kelas VIII B jumlah siswa 27 orang. Kegiatan pembelajaran 

dilakukan antara tanggal 3 Mei s.d. 19 Mei 2016 sebanyak 6 kali 

pertemuan, sedangkan tes hasil belajar (THB) dilakukan pada tanggal 26 

Mei 2016. Rincian pelaksanaan ujicoba produk dapat dilihat pada Tabel 

4.9. 
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Tabel4.9 Jadwal Pelaksanaan Ujicoba RPP dan LKS 

Pertemuan Waktu 
Kelas Hari, tanggal Produk 

ke- (wita) 

I VIII A Selasa, 3 Mei 2016 07.15-8.35 LKS I 

VIIIB Rabu, 4 Mei 2016 07.15-8.35 LKS I 

2 VIII A Kamis, 5 Mei 2016 10.25-11.45 LKS2 

VIII B Kamis, 5 Mei 2016 07.15-8.35 LKS2 

3 VIllA Selasa, 10 Mei 2016 07.15-8.35 LKS3 

VIllB Rabu, 11 Mei 2016 07.15-8.35 LKS3 

4 VIII A Kamis, 12 Mei 2016 10.25-11.45 LKS4 

VIllB Kamis, 12 Mei 2016 07.15-8.35 LKS4 

5 VIII A Selasa, 17 Mei 2016 07.15-8.35 LKS5 

VlllB Rabu, 18 Mei 2016 07.15-8.35 LKS5 

6 VIII A Kamis, 19 Mei 2016 10.25-11.45 LKS6 

VlliB Kamis, 19 Mei 2016 07.15-8.35 LKS6 

7(THB) VIII A Kamis, 26 Mei 2016 10.25-11.45 -
VlllB Kamis, 26 Mei 2016 07.15-8.35 -

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari selasa tanggal 3 Mei 

20 16 di kelas VIII A dan hari rabu tangga1 4 Mei 2016 di kelas Vlll B. 

Pada pertemuan ini membahas tentang unsur-unsur dan sifat-sifat 

prisma dan Iimas. Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap 

keterlaksanaan pembelajaran secara umum sndah sesuai dengan RPP 

meskipun masih ada kendala yang dihadapi oleh guru yang 

mengujicoba, diantaranya (I) Kunci jawaban LKS tidak dilampirkan, 

sehingga guru kesulitan mengecek jawaban siswa (2) Masih terdapat 

· siswa yang tidak aktif dalam kegiatan diskusi. 
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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 I digunakan peneliti sebagai bahan perbaikan LKS. 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada kamis, 5 Mei 2016 di kelas 

VIII A dan kelas VIII B. Pada pertemuan ini membahas tentang 

diagonal -diagonal prisma dan limas.Kendala yang dihadapi guru 

pengujicoba adalah (I) waktu mengerjakan LKS tidak mencukupi 

sehingga ada kelompok yang tidak menyelesaikan permasalahan pada 

LKS, dan (2) Kunci jawaban LKS tidak dilampil:kan, sehingga guru 

kesulitan mengecek jawaban SISWa Kendala ini dijadikan bahan 

perbaikan LKS 2. 

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada selasa, I 0 Mei 2016 dan 

rabu, II Mei 2016, siswa melakukan kegiatan diskusi dengan 

menggunakan LKS 3 untuk mempelajari materi tentang jaring-jaring 

prisma dan Iimas. Kendala yang dihadapi pada pertemuan ini adalah 

daerah untuk membuat variasi jaring-jaring pada LKS kosong sehingga 

membutuhkan waktu yang banyak bagi siswa. Kendala ini dijadikan 

bahan untuk perbaikan LKS 3. 

Pertemuan keempat dilaksanakan pada hari kamis, 12 Mei 20 16, 

siswa melakukan kegiatan diskusi dengan menggunakan LKS 4 untuk 

mempelajari materi luas permukaan prisma dan Iimas. Kendala yang 

dihadapi pada pertemuan ini adalah ·· siswa masih kesulitan dalam 
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mengerjakan LKS 4 sebingga guru barns membimbing masiog-masing 

kelompok. Saran yang diberikan peneliti adalah agar guru 

mengingatkan kembali bagaimana menemukan luas permukaan sebuah 

kubns dengan memberikan beberapa pertanyaan. 

Pertemuan kelima dilaksanakan pada bari selasa, 17 Mei 2016 di 

kelas VIII A dan rabu, 18 Mei 20 16 di kelas VIII B. Pada pertemuan 

ini membahas tentang volume prisma dan Iimas. Kendala yang 

dihadapi guru pengujicoba adalah waktu mengetjakan LKS 5 tidak 

mencukupi sehingga ada kelompok yang tidak menyelesaikan 

permasalahan pada LKS 5. Kendala ini dijadikan bahan perbaikan 

LKS5. 

Pertemuan keenam dilaksanakan pada bari kamis, 19 Mei 2016, 

siswa melakukan kegiatan diskusi dengan menggunakan LKS 6 untuk 

mempelajari materi menyelesaikan masalah yang melibatkan prisma 

dan Iimas. Kendala yang dihadapi pada pertemuan ini adalah masih 

ada kclompok yang kesu!itan dalam mengetjakan LKS, sehiogga 

masalah yang ada pada LKS tidak bisa diselesaikan. Saran yang 

diberikan peneliti adalah agar guru membimbing kelnmpok tersebut, 

· sehingga masalah pada LKS 6 dapat diselesaikan. 

Pengambilan nilai tes basil belotiar (THB) materi prisma dan 

Iimas dilaksanakan pada hari kamis tanggal 26 Mei 2016 yang diikuti 

oleh siswa kelas VIII A dan siswa kelas VIII B yang betjumlah 57 

siswa dengan materi tes adalah materi prisma dan Iimas yang sudah 

dipelajari selama penelitian (6 kali pertemuan). Soal THB terdiri dari 
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I 0 soal pilihan ganda dan 5 soal bentuk uraian, yang memuat soal-soal 

pemccahan masalah prisma dan Iimas. Dari THB ini didapatkan data 

untuk mengetahui keefektifan LKS yang dikembangkan dan 

mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 

Selain data keefektifan LKS, dari ujicoba produk juga didapatkan 

data tentang kepraktisan LKS. Kepraktisan LKS diperoleh dari hasil 

angket siswa dan angket guru tentang LKS serta hasil observasi 

keter!aksanaan pembelajaran. Data yang diperoleh dari ujicoba produk 

adalah sebagai berikut. 

I) Lembar Penilaian penggunaan LKS oleh Siswa dan Guru 

Hasil pengisian lembar penilaian penggunaan LKS dalam kegiatan 

pembelajaran oleh siswa dan guru dapat dilihat pada Tabel4.1 0. 

Tabel 4.10 Skor penilaian Siswa dan Guru terhadap 
Penggunaan LKS 

Produk dan Kriteria 

LKS 

Kriteria 

SkorLembar 
Penilaian Siswa 

3668 

Baik 

SkorLembar 
Peuialain Guru 

72 

SangatBaik 

Dari hasil pengls!an lembar peuilaian LKS oleh s1swa 

diperoleh X = 3668 , X = 2736, dan SBI = 608. Berdasarkan 

konversi data kuantitatif menjadi data kualitatif penilaian siswa 

terhadap LKS berada pada kriteria baik. Hasil perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4D halaman 233 dan 

lampiran 4F halaman 23~. Dari data tersebut disimpulkan bahwa 

LKS memperoleh tanggapan yang baik dari siswa. Kegiatan yang 
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disaj ikan pada LKS yang dikembangkan dapat membantu siswa 

dalam mempelajari materi prisma dan Iimas. Selain itu diruyau dari 

keterlaksanaan pembelajaran juga telah memenuhi kriteria praktis, 

hal ini dapat dilihat dari persentase keterlaksanaan yaitu mencapai 

85,2% melebihi !criteria minimal yang telah ditetapkan yaitu 70%. 

Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4E 

halaman 23 5. 

Rata-rata basil pengisian lembar penilaian LKS oleh gnru 

diperoleh X= 72, X= 51, dan SB/ = 11,3 dengan !criteria sangat 

baik. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

40 halaman 233. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa LKS 

yang dikembangkan dapat membantu gnru dalam memberikan 

pemahaman kepada siswa terkait materi prisma dan Iimas. Selain 

itu pembelajaran juga Iebih menyenangkan dilihat dari keaktifan 

SlSWa. 

2) Hasil Tes Hasil Belajar (THB) 

Tabel 4.1 I menyajikan basil tes basil belajar siswa kelas VIII A 

dan kelas Vill B SMPN 4 Lahuhan Badas materi prisma dan Iimas. 

Tabel4.11 Hasil Tes Hasil Belajar (THB) 

Nilai Nilai Nilai Persentase 
Persentase 

Kel as 
tertinggi terendah ketuntasan 

Ketuntasan 
rata-rata 

klasikal 
VIII A 81,3 100 47 83% 

VIII B 82,2 100 53 81% 
82,46% 
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Dari basil analisis 1HB diperoleh persentase ketuntasan 

klasikal kedua kelas adalah 82,46 %. Berdasarkan hasil tersebut 

ketuntasan belajar berada pada kriteria baik, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa RPP dan LKS berkerangka PBL yang 

digunakan dalam pembelajaran efektif dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah prisma dan Iimas. Hasil analisis 

THB selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4G halarnan 240. 

f. Revisi II 

Refisi tahap II ini dilakukan setelah dilakukan ujicoba produk dan 

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

memperbaiki kesalahan produk yang ditemui selarna melakukan ujicoba. 

Bagian yang mengalarni revisi dapat dilihat pada Tabel 4.12 dan Tabel 

4.13. 

Tabel4.12 Revisi RPP Setelah Pelaksanaan Ujicoba 

J enis Revisi 

Pada LKS 2 dan LKS 
5 Strategi 
pembelajaran diubah 
untuk efisiensi waktu 

Revisi 

Sebelum 

Semua kelompok 
mengerjakan 
masalah yang sama 

Sesudah 

Lima kelompok 
dibagi menjadi dua 
kelompok, masing
masing mengerjakan 
masalah yang 
berbeda 
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Tabel 4.13 Revisi LKS setelah pelaksanaan ujicoba 

Jenis Revisi Revisi 
Sebelum Sesudah 

Kuncijawaban LKS Semua LKS tidak SemuaLKS 
ada kunci jawaban dibuatkan kunci 

jawaban 
LKS 2 dibagi menjadi Semua kelompok Masalah pada LKS 
LKS 2a dan LKS 2b mengeijakan dua 2a menemukan pola 

masalah, banyak diagonal 
masalahl bidang, diagonal 
mcnemukan pola ruang, dan bidang 
banyak diagonal diagonal prisma. 
bidang, diagonal Masalah pada LKS 
ruang, dan bidang 2b menemukan pola 
diagonal prisma. banyak diagonal 
Masalah2 bidang, diagonal 
menemukan pola ruang, dan bidang 
banyak diagonal diagonal Iimas. 
bidang, diagonal 
ruang, dan bidang 
diagonal Iimas 

Daerah untuk Daerah untuk Daerah untuk 
membuat jaring- . membuat jaring- membuat jaring-
jaring pada LKS 3 jaring dibiarkan jaring dibuat kotak-

kosong kotak 
LKS 5 dibagi menjadi Semua kelompok Masalah 1 pada LKS 
LKS 5a dan LKS 5b mengerjakan tiga Sa menemukan 

masalah yang sama prisma prisma. 
masalahl Masalahl pada LKS 
menemukan 5b menemukan 
volume prisma. volume Iimas. . 
Masalah 2 Sedangkan masalah 
menemukan 2 sama untuk LKS 
volume Iimas. 5adanLKS5b 
Masalah 3 
Menghitung 
volume prisma dan 
Iimas 

4. Desseminate (penyebaran) 

Setelah melalui tahap pengembangan yang dimulai dari validasi instrumen 

sampai dengan revisi hasil ujicoba produk, tahap selanjutnya RPP dan 
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LKS disebarkan secara terbatas melalui forum Musyawarab Guru Mata 

Pelajaran (MGMP) Matematika SMP Kecamatan Labuban Badas. Karena 

keterbatasan waktu penelitian tabap ini hanya mensosialisasikan atau 

mempromosikan RPP dan LKS yang dikembangkan, tanpa diiakukan 

!Uicoba produk yang dikembangkan pada kelas masing-masing guru. 

B. Pembahasan 

RPP dan LKS yang dikembangkan daiam penelitian ini teiab melaiui 

beberapa tabap sesuai dengan tahapan pada model pengembangan 4-D, yang 

meiiputi tahap Define (pendefinisian), Design (perencanaan), Develop 

(pengembangan), dan tahap Desseminate (penyebaran). Hasil pengembangan 

RPP dan LKS telab teruji kevaiidan, kepraktisan, dan kefektifannya. 

I. Kevaiidan RPP dan LKS 

Produk RPP dan LKS yang dikemblii!gkan telab divalidasi oieh dua 

dosen ahli dan dua guru mate;natika SMP berdasarkan ins !rumen peniiaian 

RPP dan LKS, kemudian produk tersebut direvisi sesuai saran validator. 

Instrumen peniiaian RPP dan LKS oleh dosen abii dapat dilihat pada 

lampiran 2C halaman 1 I 7 dan Iampiran 2F halaman 129. 

Produk akhir RPP dan LKS teiah memenuhi kriteria valid 

berdasarkan basil penilaian yang diberikan oleh validasi ahli. Validasi abli 

memberikan skor validitas untuk RPP 166 dan I 71 dengan kriteria baik 

dan sangat baik, dan skor validitas untuk produk LKS 121 dan 135 dengan 

kriteria baik. Sedangkan guru memberikan skor vaiiditas untuk RPP I 75 

dan 169 dengan kriteria sangat baik, dan skor validitas untuk LKS 76 dan 

68 dengan kriteria sangat baik dan baik. Berdasarkan kriteria yang 
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diperoleh, maka RPP dan LKS yang dikembangkan memennhi kriteria 

valid. Produk ini juga telah mengalami revisi berdasarkan saran/masukan 

validator agar layak dignnakan 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 produk dinilai dari penilaian keterlaksanaan RPP dan 

penilaian LKS oleh gnru dan siswa. Produk yang telah divalidasi diujicoba 

oleh gnru matematika dan siswa kelas VIII A dan VIII B SMPN 4 

Labnhan Badas. Kemudian siswa melakukan penilaian terhadap LKS yang 

digunakan berdasarkan instrumen penilaian LKS olehsiswa. Selama proses 

ujicoba dilakukan penilaian keterlaksanaan pembelajaran terhadap RPP 

oleh peneliti. Instrumen penilaian LKS oleh siswa dapat di!ihat pada 

lampiran 2K halaman 140 dan instrumen penilaian keterlaksanaan 

pembelajaran dapat dilihat pada lampiran 2L halaman 142. 

Kepraktisan ditinjau dari penilaian gnru dan siswa serta 

keterlaksauaan pembelajaran. Siswa memberikan penilaian terhadap LKS 

yang telab digunakan dengan nilai 3668 dengan kriteria baik. Berdasarkan 

basil penilaian gnru dan siswa yang melakukan proses pembelajaran di 

kelas menggunakan RPP dan LKS berkerangka PBL yang dihasilkan telab 

memennhi kriteria praktis. Selain itu ditinjau dari keterlaksanaan 

pembelajaran juga telah memennhi kriteria praktis, hal ini dapat dilibat 

dari persentase keterlaksanaan yaitu mencapai 85,2% melebihi kriteria 

minimal yang tdah ditetapkan yaitu 70%. Berdasarkan ketiga aspek 
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tersebut menunjukkan babwa RPP dan LKS yang dikembangkan dapat 

digunakan dan mudab digunakan baik oleb guru maupun siswa. Ini berarti 

perangkat pembelajaran yang dibasilkan memiliki konsistensi antara yang 

telab ditetapkan dan yang diamati, serta perangkat pembelajaran yang 

telab ditetapkan dan yang digunakan. 

3. Keefektifan Perangkat Pembelajaran 

Keefektifan produk dilihat dari basil tes basil belajar siswa setelab 

menggunakan produk pada tahap ujicoba yang dilaksanakan sebanyak 6 

kali pertemuan. 

Berdasarkan basil ujicoba diperoleb babwa RPP dan LKS yang 

dikembangkan telah memenuhi kriteria efektif. Kriteria ini didasarkan 

pada ketercapaian ketuntasan klasikal yaitn 82,46% dari 57 siswa telah 

mencapai ketuntasan minimal yang telab ditetapkan yaitn P2:75%. Ini 

berarti terdapat konsistensi an tara perangkat pembelajaran yang ditetapkan 

. dan yang dilaksanakan serta perangkat pembelajaran yang ditetapkan 

dengan tnjuan yang akan dicapai yaitn meningkatkan kemampuan 

pemecaban masalab matematis siswa pada materi prisma dan Iimas. Hal 

ini sesuai dengan kriteria keefektifan mennrut Nieveen dalam (Trianto, 

2010). 

Selanjutnya berdasarkan ketercapaian ketuntasan belajar dan 

peningkatan persentase ketuntasan yang diperoleb dalant penelitian ini 

menunjukkan babwa RPP dan LKS yang dikembangkann efektif 

digunakan dalam pembelajaran materi prisma dan Iimas. 

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan babwa basil 

pengembangan RPP dan LKS berkerangka PBL telab teruji kevalidan, 

kepraktisan, dan keefektifannya sebingga layak untnk digunakan. Dengan 

demikian produk tersebut dapat digunakan dalam pembe!ajaran dan dapat 
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digunakan sebagai contoh pada pengembangan perangkat pembelajaran 

matematika yang menggunakan model PBL pada materi pembelajaran 

yang lain. 
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BABV 

KESIMPULANDAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, disimpulkan sebagai 

berikut. 

!. Pengembangan RPP dan LKS berkerangka Problem Based Leaming 

(PBL) materi bangun ruang sisi datar kelas VIII SMP ini menggunakan 

model pengembangan 4-D yang terdiri atas tahap define (pendefenisian), 

Design (perencanaan), Develop (pengembangan), dan tahap Desseminate 

(penyebaran ). 

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

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

pembelajaran. 

b. Tahap design meliputi pengnmpulan referensi, penynsunan rancangan 

RPP dan LKS berkerangka Problem Based Learning (PBL), 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 ujicoba pengembangan. RPP dan LKS yang telah 

dikonsultasikan pada dosen pembimbing kemudian divalidasi oleh dna 

dosen ahli dan guru matemalika SMP. Setelah dilakukan validasi, 

penilaian produk serta pemberian saran/masukan kemudian produk 

direvisi sesuai saran dari validator. Kemudian dilakukan ujicoba 

produk melalui kegiatan pembelajaran pada siawa kelas VIII SMPN 4 

., 
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Labuhan Badas, selama proses ujicoba dilakukan observasi 

keterlaksanaan pembe1ajaran. 

d. Tahap Desseminate atau penyebaran dilaksanakan pada Forum 

Musyawarah Guru Mata Pe1ajaran (MGMP) Matematika SMP 

Kecamatan Labuban Badas me1alui sosialisasi produk, tanpa dilakukan 

ujicoba produk oleb guru pada masing-masing kelas. 

2. RPP dan LKS berkerangka Problem Based Learning (PBL) pada materi 

bangun ruang sisi datar untuk siswa SMP kelas VIII layak untuk 

digunakan diti~au dari aspek kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. 

a. Aspek kevalidan ditinjau dari basil peni1aian RPP dan LKS oleh 

validator. Hasil pengembangan RPP berada pada kriteria sangat baik 

dengan skor peni1aian rata-rata 171. Sedangkan basil pengembangan 

LKS berada pada kriteria baik dengan skor peni1aian 128, sehingga 

RPP dan LKS yang dikembangkan valid untuk digunakan. 

b. Aspek kepraktisan ditinjau dari basil peni1aian siswa terhadap LKS 

yang digunakan mempunyai kriteria baik dcngan jumlah nilai 3668, 

sedangkan aspek kepraktisan ditinjau dari basil peni1aian guru terhadap 

LKS yang digunakan dalam pembe1ajaran mempunyai kriteria baik 

dengan rata-rata skor penilaian 72 dan berdasarkan basil observasi 

keterlaksanaan pembe1ajaran sebesar 85,2%, sehingga dapat 

disimpulkan RPP dan LKS yang digunakan dalam pembelajaran 

praktis. 

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

Berdasarkan hasil THB menunjukkan bahwa persentase ketuntasan 
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belajar klasikal kelas yang diteliti adalah 82,46 %. Dengan demikian, 

ketuntasan belajar mencapai kriteria baik, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa RPP dan LKS yang digunakan dalam pembelajaran efektif 

digunakan. 

B. Keterbatasan penelitian 

Beberapa keterbatasan penelitian pengembangan ini, yaitu 

I. W aktu ujicoba produk yang terbatas 

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

memnat semua indikator pembelajaran 

C. Saran 

I. RPP dan LKS yang dikembangkan Ielah memenubi kriteria penilaian 

berdasarkan aspek kevalidan, kepraktisan, dan keefeklifan sehingga dapat 

dijadikan salah satu sumber belajar yang digunakan guru untuk menunjang 

kegiatan pembelajaran. 

2. Untuk peuelitian selanjutnya dapat mengembangkan RPP dan LKS pada 

materi bangun ruang sisi datar dengan menggunakan metode pembelajaran 

yang berbeda. 
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RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN 

Sekolah 

Mata Pelajaran 

Kelas I Semester 

Tahun Pel!\iaran 

Materi Pokok 

Pertemuan ke

Aiokasi waktu 

: SMPN 4 Labuhan Badas 

: Matematika 

:VIII I II 

:201512016 

: Prisma dan Limas 

: 1 (satu) 

: 2 jam @40 menit 

A. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar Kompetensi 
Kompetensi Dasar (KD) 

(SK) 

GEOMETRI DAN PENGUKURAN 5.1 Mengidentifikasi sifut-sifat kubus, 

5. Memahami sifat-sifut kubus, balok, prisma dan Iimas serta bagian-

balok, prisma, limas, dan bagian- bagiannya 

bagiannya serta menentukan 

ukurannya 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi!Tujuan Pembelajaran 

1. Menyebutkan pengertian prisma dan Iimas 

2. Menemukan/menyebutkan bagian-bagian prisma dan Iimas 

3. Menemukan!menyebutkan sifat-sifat prisma dan Iimas 

4. Menggunakan strategi pemecahan masalah seperti menebak, visualisasi gambar, dan 

tabulasi untuk memecahkan masalah terbuka berkaitan dengan sifut -sifat ban gun 

ruang sisi datar. 

5. Mendeskripsikan dan menerapkan rumus Euler. 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalni diskusi siswa dapat menyebutkan peugertian prisma dengan benar 

2. Melalui diskusi siswa dapat menyebutkan pengertian Iimas dengan benar. 

3. Melalui pengamatan model prisma siswa dapat menemukan!menyebutkan bagian

bagian prisma dengan benar 
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4. Melalui pengamatau model Iimas siswa dapat menemukanlmenyebutkan bagian

bagian Iimas dengan benar 

5. Melalui pengamatau model prisma siswa dapat menemukan/menyebutkan sifat-sifat 

prisma dengan benar 

6. Melalui pengamatau model Iimas siswa dapat menemukan!menyebutkan sifat-sifat 

Iimas dengan benar 

7. Siswa dapat menggunakan strategi pemecahan masalah seperti menebak, visualisasi 

gambar, dan tabulasi untuk memecahkan masalah terbuka berkaitan dengan sifat

sifat bangun ruang sisi datar. 

8. Siswa dapat mendeskripsikan dan menerapkan rumus Euler. 

D. Materi Pembelajaran 

Unsur-unsur dan sifat-sifat prisma dan Iimas 

E. Model dan Metode Pembelajaran 

Model : Problem Based Learning 

Metode : Diskusi 

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

salam pembuka dan 

berdo'a; 

2. Mengecek kehadiran dan 

kesiapan siswa 

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran atau garis

garis besar kegiatau 

Guru menjelaskan 

1. Tujuan pembelajaran 

2. Pada hari ini kita akan mempelajari unsur

unsur serta sifat-sifat prisma dan Iimas. 

Materi tersebut berguna dalam materi 

selanjutnya. 

3. Hari ini kita bekeJja dalam kelompok 
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4. Merevieu materi bangun 

ruang yang telah dipelajari 

di SD dengan mengajukan 

pertanyaanlkuis 

untuk memecahkan masalah terkait unsur

unsur serta sifat -sifat prisma dan Iimas. 

Guru mengajukan pertanyaan: 

Contoh pertanyaan: 

I. Sebutkan 5 bangun ruang sisi datar yang 

memiliki sisi persegi panjang 

2. Coba kalian amati model prisma ini, 

kemudian sebutkan sifut-sifut prisma 

(guru memperlihatkan model prisma 

tegak segitiga) 

3. Sebutkan satu perbedaan prisma dan Iimas 

(guru memperlihatkan satu model prisma 

segitiga dan satu model Iimas segitiga. 

5. Memberikan penguatan atas 4. Sebutkan dua bangun ruang yang 

jawaban siswa memiliki sisi berbentuk segi enam. 

6. Siswa dibagi dalam 

kelompok-kelompok 

beranggotakan 4-5 orang 

Siswa mengacungkan tangan untuk 

menjawab 

Jawaban dapat mencakup: 

I . Balok, prisma segitiga, prisma 

segiempat, prisma segilima, prisma 

segidelapan. 

2. Sifat-sifut 

a. Memiliki bentuk alas dan tutup 

yang kongruen 

b. SetiP sisi bagian smping berbentuk 

persegi panjang 

c. Memiliki rusuk tegak 

d. Setiap diagonal bidang pada sisi 

yang sama memiliki ukuran yang 

sama. 
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7. Guru memberikan 

penguatan terhadap 

jawaban siswa, dan 

meminta salah satu siswa 

untuk menyebutkan 

pengertian prisma dan 

Iimas. 

Penyajian Eksplorasi 

dan Aktifitas kelompok 

pendefinisian I. Guru membagi LKS 

masalah kepada masing-masing 

kelompok 

2. Menjelaskan tugas yang 

perlu dikeijakan secara 

berkelompok. 

3. Prisma memiliki dua sisi yang sejajar 

dan kongruen sedangkan Iimas 

memiliki bidang sisi tegak yang 

berpotongan di satu titik. 

4. Limas segienam dan prisma segienam. 

Coba sebutkan pengertian prisma dan Iimas! 

Guru memberi penjelasan: 

Kalian akan memecahkan 2 rnasalah dalam 

LKS. 

Masalah 1 

Menggunakan strategi pemecahan masalab 

seperti menebak, visualisasi gambar, dan 

tabulasi untuk memecahkan masalah 

berkaitan dengan unsur-unsur prisma dan 

Iimas. Petunjuknya: 

a. Jika unsur-unsur bangun ruang tersebut 

dijurnlahkan maka terdapat: 44 rusuk, 23 

sisi, dan 29 titik sudut. 

b. Sebuah bangun ruang dapat digunakan 

lebib dari sekali. 

c. Tidak ada bangun ruang yang memiliki 

lebib dari 9 sisi. 
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Masalah2 

Kalian akan melengkapi tabel hubungan 

banyak sisi, rusuk, dan titik sudut beberapa 

prisma dan Iimas, kemudian membuat 

hubungan antara banyak sisi, banyak titik 

3. Guru mengecek sudut, dan banyak rusuk bangun ruang 

pemahaman deugan terse but 

memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk Siswa mengangkat tangan untuk bertanya 

bertanya 

Elllborasi 

Diskusi I. Siswa berdiskusi untuk 

menyelesaikan 

pennasalahan pada LKS 

2. Guru memantau Guru mendatangi masing-masing kelompok 

kemajuan kelompok saat mereka bekerja, dan memberikan 

bantuan seperlunya jika kelompok 

membutuhkan 

Menyusun 3. Siswa meuyusun Siswa mendiskusikan strategi yang dipilih 

hipotesis jawaban sementara atas untuk meujawab pennasalahan pada LKS 

pennasalahan pada LKS 

Penyelesaian 4. Siswa meuyusun Siswa membuat kesimpulan atas 

masalah!me peuyelesaian pennasalahan yang diberikan 

mbuat permasalahan pada LKS sehingga siswa dapat mengidentifikasi 

kesimpulan banyaknya rusuk, sisi, dan titik sudut bangun 

ruang sisi datar, serta siswa dapat 

meudeskripsikan nunus Euler. 

Konfinnasi 

Pengecekan I. Diskusi kelompok Guru meminta dua kelompok untuk 

dan mempresentasikan hasil diskusinya dengan 
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penguatan 

jawaban 2. Masing-masing 

kelompok berdiskusi 

dengan memberikan 

tanggapan terhadap basil 

peke!jaan kelompok 

yang lain 

3. Guru membimbing 

siswa dalam diskusi 

kelas, dengan 

memberikan pertanyaan-. 

pertanyaan 

kesimpulan tentang unsur-unsur bangun 

ruang sisi datar dan rumus Euler di 

buku catatannya 

2. Guru meminta beberapa siswa 

membacakan basil peke!jaannya. 

3. Guru memberikan penguatan terhadap 

kesimpulan yang telah dibuat siswa. 

4. Guru melakukan penilaian basil belajar 

dengan memberikan soal untuk 

dike!jakan secara individu 

5. Guru memberikan PekeJjaan Rumab: 

Menulis Rumus Euler dalam bentuk 

Contob pertanyaan 

a. Apakah ada penyelesaian yang lain untuk 

masalah ini? (penyelesaian yang berbeda 

dituliskan di papan tulis, agar semua 

siswa dapat melihat) 

b. Apakah adajawaban yang sama? 

c. Apa yang menantang dari masalah ini? 

d. Strategi pemecahan masa!ah yang mana 

yang terbukti paling efisien? 

Dapat memecabkan masa!ah terbuka 

berkaitan dengan sifut-sifat bangun ruang 

sisi datar. 

Dapat mendeskripsikan dan menerapkan 

rumusEuler 
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lain. 

"Berapa banyak cara yang berbeda 

untuk menyatakan rumus Euler? 

Tuliskan kemungkinan jawaban 

kalian!" 

6. Guru 

akan 

menginformasikan materi yang 

d.ipelajari pada pertemuan 

selanjutnya tentang diagonal pada 

prisma dan Iimas 

7. Guru menutup pembelajaran. 

G. Penilaian Poses dan Basil belajar 

Penilaian Pengetahuan : Teknik tes tulis bentuk uraian 

H. Media dan Sumber belajar 

a. Media pembelajaran : Model prisma dan Iimas, LKS 

b. Sumber belajar 

Buehori 

: Buku paket Jenius matematika 2 SMP kelas VIII karangan 

L Instrumen Penilaian 

l. Sebuah batu bata mempunyai panjang 2 em, Iebar I 0 em, dan tinggi 5 em. 

a. Berbentuk apakah batu bata tersebut? 

b. Berapakah banyak sisi yang berukuran 20 em x 10 em 

c. Berapakah banyak sisi yang berukuran 20 em x 5 em 

d. Berapakah banyak sisi yang berukuran 10 em x 5 em 

2. Perhatikan gambar model prisma segilima berikut! 

J I 

B 

T entukan unsur -unsur berikut! 

a. Sisi!bidang 
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b. Rusuk 

c. Titik sudut 

3. Buatlah gambar model Iimas yang memiliki alas sebagai berikut 

a. Segitujuh 

b. Trapesium 

J. Kunci jawaban, Skor dan Nilai 

No. Jawaban Skor Nilai 

1. a. Batu bata tersebut berbentuk balok 4 8 

b. Ada duasisi 

c. Ada dua sisi 

d. Ada dua sisi 

2. a. Sisilbidang 

Sisilbidang ada 7 : ABCDE, FGHU, ABGF, BCHG, 7 15 

CDIH, DEJI, AEJF. 

b. Rusuk 

Rusuk ada 15 : AB, BC, CD, DE, EA, FG, GH, HI, D, 15 31 

JF, AF, BG, CH, DI, EJ. 

c. Titik sudut 

Titik sudut ada 10: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 10 21 

3. a. Gambar mode! Iimas segitujuh 7 15 

' .,. 
a ,.," ~ ~;,··: --- e 

e 0 

b. Limas trapezium 5 10 

f~ 
c 

Jumlah 48 100 
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Mengetahui, 

Guru, 

Skor 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Selamet Riadi. S. Pd. 

Nilai 

2 

4 

6 

8 

10 

13 

15 

17 

19 

21 

23 

25 

27 

29 

31 

33 

NIP. 19600108 198412 1 003 

Skor dan Nilai 

Skor Nilai Skor Nilai 

17 35 33 69 

18 38 34 71 

19 40 35 73 

20 42 36 75 

21 44 37 77 

22 46 38 79 

23 48 39 81 

24 50 40 83 

25 52 41 85 
I 

26 54 42 88 I 

27 56 43 90 
I 

28 58 44 92 

29 60 45 94 

30 63 46 96 

31 65 47 98 

32 67 48 100 

Labuhan Badas, Maret 2016 

Mabasiswa, 

Kasmawati 

NIM. 500651516 
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Lamp iran 

Ringkasan Materi 

A. PRISMA 

1. Pengertian Prisma 

Prisma adalah bangun ruang yang dibentuk oleh dua sisi sejajar yang kongruen dan 

oleh sisi-sisi lain yang berpotongan menurut garis-garis sejajar. Dua sisi yang 

kongruen dan sejajar disebut alas dan tutup, sedangkan sisi-sisi lainnya disebut sisi 

tegak. Nama prisma berdasarkan bentuk alasnya. 

2. Bagian-bagian dan Sifat-sifat Prisma 

Perhatikan gambar ! 

A B 

F 

Gambar tersebut menunjukkan prisma tegak segitiga ABC.DEF. 

Titik A, 8, C, D, E, dan F adalah titik sudut prisma. 

MBC adalah bidang atas prisma. 

ADEF adalah bidang alas prisma 

Bidang ACFD, BCFE, dan ABED adalah sisi tegak prisma. 

AD , CF, dan BE adalah rusuk-rusuk tegak prisma. 

Bidang atas dan bidang alas prisma masing-masing tersusunatas tiga buah rusuk. 

Sisi, prisma memiliki sisi alas dan tntup bebentnk segi-n yang kongruen dan n sisi 

tegak berbentnk persegi panjang. 

Rusuk, prisma memiliki 3n rusuk. 

Titik sudut, prisma memiliki 2n titik sudut 

Diagonal sisi, prismamemiliki n (n-1) diagonal sisi. 

Bidang diagonal, prisma memiliki bidang diagonal berbentnk persegi panjang. 

T erda pat hubungan an tara banyak sisi, banyak titik sudut, dan ban yak rusuk 

prisma. 
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B. LIMAS 

1. Pengertian Limas 

Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bidang segibanyak sebagai sisi 

alas dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga yang bertemu di satu titik sudut. Titik sudut 

itu dinamakan puncak Iimas. Nama suatu Iimas berdasarkan bentuk alasnya. 

2. Bagian-bagian dan Sifat-sifat Limas 

Perhatikan gambar! 

T 

A 

Gambar tersebut adalah Iimas segiempat T.ABCD dengan bidang alas BCD. Dari 

gambar tersebut, dapat dilihat unsur-nnsur Iimas 

Tititk A, B, C, dan D adalah titik sudut bidang alas Iimas dan titik T adalah titik 

pnncak Iimas. 

- TA, T8, TC, dan TD disebut rusuk tegak Iimas. Jika Iimas beraturan maka TA = 

T8=TC=TD 

ATA8, ATBC, ATCD, dan ATAD adalah sisi tegak Iimas. Jika Iimas beraturan 

maka masing-masiug sisi tegak berbentuk segitiga sama kaki yang sama dan 

sebangun. 

- A 8, 8 C, CD, dan AD adalah rusuk bidang alas Iimas. 

T 0, adalah tinggi Iimas 

Sisi , Iimas memiliki sebuah sisi alas yang berbentuk segi-n yang dan n sisi tegak 

berbentuk segitiga. 

Rusuk, Iimas memiliki 2n rusuk. 

Titik sudut, Iimas memiliki (n + 1) titik sudut. 
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RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN 

Sekolah : SMPN 4 Labuhan Badas 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas I Semester :VIII I II 

Tahun Pelajaran :201512016 

Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Pertemuan ke- :2 (dua) 

Alokasi waktu : 2 jam @40 menit 

A. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar Kompetensi 

(SK) 
Kompetensi Dasar (KD) 

GEOMETRI DAN PENGUKURAN 5.1 Mengidentifikasi sifut -sifat kubus, 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma dan limas serta bagian-

balok,prisma, Iimas, dan bagian- bagiannya 

bagiannya serta menentukan 

ukurannya 

B. Indikator Pembelajaran 

1. Mendeskripsikan diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal prisma dan 

Iimas. 

2. Menemukakan po1a banyaknya diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang 

diagonal prisma dan limas 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui diskusi ke1ompok siswa dapat mendeskripsikan diagonal bidang, diagonal 

ruang, dan bidang diagonal prisma 

2. Melalui diskusi kelompok siswa dapat mendeskripsikan diagonal bidang, diagonal 

ruang, dan bidang diagonallimas 

3. Melalui diskusi kelompok dengan bantuan LKS siswa dapat menemukakan pola 

banyaknya diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal prisma 
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4. Melalui diskusi kelompok dengan bantuan LKS siswa dapat menemukakan pola 

banyakuya diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal prisma 

D. Materi Pembelajaran 

Diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal prisma dan Iimas. 

E. Model dan Metode Pembelajaran 

Model : Problem Based Learning 

Metode : Investigasi, Penemuan 

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

pelajaran dengan 

salam pembuka dan berdo'a 

2. Mengecek kehadiran dan 

kesiapan siswa 

3. Menyampaikan materi dan 

tujuan yang akan dicapai 

Motivasi: 

Memberikan motivasi kepada 

siswa untuk mempelajari materi 

diagonal prisma dan Iimas 

Guru menjelaskan 

I. Menayangkan' powerpoint tujuan 

pembelajaran. 

2. Hari ini kita akan mempelajari 

diagonal bidang, diagonal ruang, dan 

bidang diagonal prisma dan Iimas" 

Materi ini berguna dalam bidang lain 

maupun dalam kebidupan sebari-hari. 

3. Hari ini kita bekeija dalam kelompok 

yang dibagi dalam dua kelompok 

besar. 

Kelompok besar 1 terdiri dari 3 

kelompok untuk memecahkan 

masalah pada LKS 2a (diagonal

diagonal pada prisma) 
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Diskusi kelas 

Untuk memperkenalkan konsep 

diagonal prisma dan Iimas, guru 

merevieu jenis diagonal bangun 

ruang pada prisma dan Iimas, 

kemudian guru mengajukan 

pertanyaan. 

Kelompok besar 2 terdiri dari 2 

kelompok untuk memcahkan 

masalah pada LKS 2b (diagonal

diagonal pada Iimas) 

4. untuk memecahkan masalah terkait 

diagonal-diagonal prisma dan Iimas. 

Guru menayangkan powe~point gambar 

model prisma tegak segitiga. 

Guru mengajukan pertanyaan: 

Contoh pertanyaan: 

' Garis BD disebut 

diagonal bidang, 

sebutkan diagonal 

bidang yang lain. 

Garis EC disebut 

diagonal rnang, 

sebutkan diagonal 

rnang yang lain. 

" . ' 

BidangACE 

disebut bidang 

diagonal, sebutkan 

bidang diagonal 

yang lain. 

Siswa mengacungkan tangan untuk 

menjawab 

Kemungkinan jawaban 

Diagonal bidang: mas garis yang 

menghubungkan dua titik yang 
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Memberikan penguatan atas 

jawaban siswa, dan meminta siswa 

memberikan pengertian diagonal 

bidang, diagonal ruang, dan bidang 

diagonal dari pengetahuan yang 

dimiliki 

Menginformasikan penilaian yang 

dilakukan selama proses 

pembelajaran 

Siswa dibagi dalam kelompok

kelompok beranggotakan 4-5 

orang 

Penyajian Eksp/orasi 

dan Aktifitas kelompok 

pendefinisian l. Guru membagi LKS kepada 

masalah masing-masing kelompok 

pada setiap bidang. 

Diagonal ruang: ruas garis yang 

menghubungkan dua titik yang 

berhadapan dalam satu ruang. 

Bidang diagonal: bidang yang dibatasi 

oleh rusuk dan diagonal bidang. 

Guru memberi penjelasan tentang 

peuilaian 

a. Dalam aktifitas kelompok akan 

diberikan penilain terhadap keaktifan 

kelompok dalam berdiskusi 

b. Setelah diskusi kelompok, diberikan 

tes tulis bentuk uraian terkait materi 

yang dipelajari dan dikeJjakan secara 

individu. 

2. Menjelaskan tugas yang perlu Guru memberi penjelasan: 

dikeijakan secara Kalian akan memecahkan masalah 

berkelompok. dalam LKS. Ada duajenis LKS 

Masalah LKS 1 

Kalian akan melengkapi tabel 

banyak diagonal bidang, diagonal 

ruang, dan bidang diagonal 
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Diskusi 

Menyusuu 

hipotesis 

Penyelesaian 

masalah!me 

beberapa prisma kemudian 

membuat hubungan atau pola 

banyaknya diagonal-diagonal dari 

bangun ruang tersebut. 

Kalian akan melengkapi tabel 

banyak diagoual bidang, diagonal 

ruang, dan bidang diagonal 

beberapa Iimas kemudian membuat 

hubungan atau pola banyaknya 

diagoual-diagonal dari bangun 

ruang tersebut 

3. Guru meugecek pemahaman Siswa meugangkat tangan untuk 

dengao memberikan bertanya 

kesempatan kepada siswa 

untuk bertaoya. 

Elaborasi 

1. Siswa berdiskusi untuk 

menyelesaikan permasalahan 

padaLKS 

2. Guru memantau kemajuan 

kelompok 

3. Siswa menyusunjawaban 

sementara atas permasalahan 

padaLKS 

4. Siswa menyusun 

penyelesaian permasalahao 

Siswa meucari peuyelesaian 

permasalahan dari buku referensi dan 

berdasarkan pengalaman dalam 

mempelajari diagonal kubus dan balok. 

Guru mendatangi masing-masing 

kelompok saat mereka bekeija, dan 

memberikan bantuan seperlunya jika 

kelompok membutuhkan. 

Siswa mendiskusikan strategi yang 

dipilih untuk menjawab permasalahan 

padaLKS -· 

Siswa membuat kesimpulan atas 
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mbuat 

kesimpulan 

Konfirmasi 

Pengecekan Diskusi kelompok 

dan 

penguatan 

jawaban 

1. Masing-masing kelompok 

berdiskusi. 

2. Guru membimbing siswa 

dalam diskusi kelas, dengan 

memberikan pertanyaan

pertanyaan 

permasalahan yang diberikan 

sebingga siswa dapat mengidentifikasi 

banyaknya diagonal bidang, diagonal 

ruang, dan bidang diagonal prisma dan 

Iimas, serta siswa dapat membuat 

hubungan antara banyaknya diagonal

diagonal tersebut. 

Masing-masing perwakilan dari 

kelompok besar mempresentasikan basil 

pekeJjaannya, dan kelompok lain 

memberikan tanggapan. 

Contoh pertanyaan 

a. Apakah ada penyelesaian yang lain 

untuk masalah ini? (penyelesaian 

yang berbeda dituliskan di papan 

tulis, agar semua siswa dapat 

melihat) 

b. Apa yang menantang dari masalah 

ini? 

c. Strategi pemecahan masalah yang 

mana yang terbukti paling efisien? 

1. Refleksi yang diharapkan mencaknp: 

kesimpulan tentang diagonal-diagonal 

prisma dan Iimas 

2. Guru meminta beberapa siswa 

membacakan basil pekCijaannya. 

3. Guru memberikan penguatan terhadap 

Siswa dapat mendeskripsikan diagonal 

bidang, diagonal ruang, dan bidang 

diagonal prisma dan Iimas. 

Siswa dapat menmukan pola banyaknya 
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kesimpulan yang telah dibuat siswa. 

4. Guru melakukan penilaian hasil belajar 

dengan memberikan soal uutuk 

dikeijakan secara individu 

5. Guru menginfonnasikan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya tentangja ring-jaring 

prisma dan Iimas 

6. Guru menutup pembelajaran. 

G. Penilaian Poses dan Hasil belajar 

diagonal bidang, diagonal ruang, dan 

bidang diagonal prisma dan Iimas. 

Penilaian Pengetahuan : Teknik tes tulis bentuk uraian 

H. Media Sumber belajar 

a Media pembelajaran : Model prisma dan Iimas, LKS, LCD 

b. Surnber belajar : Buku paket Jenius matematika 2 SMP kelas VIII karangan 

Buchori, lingkuugan. 

I. Jnstrumen Penilaian 

1. Gambarlah prisma segi enam ABCDEF.GHIJKL. 

a Ada berapakah diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal prisma 

tersebut? Tuliskan! 

b. Berbentuk apakah bidang diagoual prisma? 

2. Tentuk.an banyaknya diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal pada 

banguu ruang berikut: 

a. Prisma segi delapan 

b. Limas segi enam beraturan 

3. Perhatikan gambar kubus ABCD.EFGH berikut. Melalni titik-titik sudutnya ditarik 

garis diagonal ruang, sehingga berbentuk Iimas. 
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>-:------.., a a. Berapa Iimas yang terbentuk dalam kubus tersebut? 

tuliskan 

b. Apakab Iimas-limas tersebut kongruen? 

c. Berbentuk apakab alas setiap Iimas tersebut? 

4. Gambarlab Iimas segi lima beraturan T. ABCDE. Dari gambar tersebut, tuliskan: 

a jumlab diagonal bidang alasnya 

b. jumlab bidang dagonalnya. 

J. Kunci jawaban, Skor dan Nilai 

No. Jawaban Skor Nilai 

1. a. Diagonal bidang prisma segi enam: 30 9 22,5 

b. Diagonal ruang prisma segi enam: 18 

c. Bidang diagonal prisma segi enam: 9 

2. a. Prisma segi delapan 18 45 

- Diagonal bidang ada : 56 

- Diagonal ruang ada : 40 

- Bidang diagonal ada : 20 

b. Limas segi enam beraturan 

- Diagonal bidang ada : 9 

- Diagonal ruang ada : -

- Bidang diagonal ada : 9 

3. a. ada enam limas, yaitu: T.ABFE, T.BCGF, T.CDHG, 7 17,5 

T.ADHE, T.ABCD, T.EFGH 

b. Iimas-limas tersebut kongruen, karena par\iak rusuk 

kubussama 

c. alasnya berbentuk persegi 

4. T a. jumlab diagonal bidang alasnya : 5 6 15 

l 
. b . jumlah bidang diagonalnya: 5 • . . . . 
~~ 

. 

Vo • 
c 

Jumlab 40 100 
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Mengetahui, 

Guru, 

Skor 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

SELAMET RIADI. S. Pd 

NIP. 19600108 198412 1 003 

Skor dan Nilai 

Nilai Skor 

2.5 21 

5 22 

7.5 23 

10 24 

12.5 25 

15 26 

17.5 27 

20 28 

22.5 29 

25 30 

27.5 31 

30 32 

32.5 33 

35 34 

37.5 35 

40 36 

42.5 37 

45 38 

47.5 39 

50 40 

Nilai 

52.5 

55 

57.5 

60 

62.5 

65 

67.5 

70 

72.5 

75 

77.5 

80 

82.5 

85 

87.5 

90 

92.5 

95 

97.5 

100 

Labuhan Badas, 6 Maret 2016 

Mahasiswa, 

KASMAWATI 

NIM. 500651516 
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Lamp iran 

Ringkasan Materi 

Diagonal Bidang, Diagonal Ruang, serta Bidang Diagonal Prisma dan Limas 

I. Diagonal Bidang, Diagonal Ruang, dan Bidang Diagonal pada Prisma 

I 

Perhatikan gambar 

a. Diagonal bidang alas adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tida.k 

bersebelahan pada bidang alas. ( contoh: AC, AD , dan BD) 

b. Bidang diagonal adalah bidang yang memuat diagonal bidangalas dan diagonal 

bidang atas serta keduanya sejajar. (contoh: ACHF, ADIF, dan ECHJ) 

c. Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan titik sudutpada alas dengan titik 

sudut pada bidang atas yang tidak terletak pada sisi tegak yang sama. ( contoh: AH, 

AI, dan EH) 

2. Diagonal Bidang, Diagonal Ruang, dan Bidang Diagonal pada Prisma 

Perhatikan gambar ! 

B 
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Gambar di atas menunjukkan Iimas T.ABCDE dengan alas berbentuk segi lima 

beraturan. Diagonal bidang alasnya adalah AC , AD , BD, BE , dan CE , sedangkan 

bidang diagonalnya adalah TAC, TAD, TBD, TBE, dan TCE. 
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RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN 

Sekolah : SMPN 4 Labuhan Badas 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas I Semester :VIII I II 

Tahun Pelajaran : 2015 I 2016 

Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Pertemuan ke- : 3 (tiga) 

Alokasi waktu : 2 jam @40 menit 

A. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar Kompetensi 
Kompetensi Dasar (KD) 

(SK) 

GEOMETIUDANPENGUKURAN 

5. Memahami sifat-sifat kubus, 

balok,prisma, Iimas, dan bagian

bagiaunya serta menentukan 

ukuraunya 

B. lndikator Pembelajaran 

1. Mendeskripsikan jaring-:iaring. 

5.2 Membuat jaring-jaring kubus, balok, 

prisma, dan Iimas. 

2. Membuat berbagai variasi jaring-jaring prisma dan Iimas 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui diskusi kelas siswa dapat mendeskripsikan jaring-jaring dengan benar 

2. Melalni metode diskusi, siswa dapat membuat berbagai variasi jaring-jaring prisma 

D. Materi Pembelajaran 

Jaring-jaring prisma dan Iimas 

E. Model dan Metode Pembelajaran 

Model : Problem Based Learning 

Metode : Investigasi, Penemuan 
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F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

I. Membuka pelajaran dengan 

salam pembuka dan 

berdo'a; 

2. Mengecek kehadiran dan 

kesiapan siswa 

3. Menyampaikan tujuan 

pembei<Uaran atau garis

garis besar kegiatan 

Diskusi Kelas 

Memperkenalkan konsep 

jaring-jaring. 

Guru menjelaskan dan 

Guru menjelaskan 

I. Hari ini kita akan mempelajari cara atau 

gambar lain yang dapat digunakan untuk 

mewakili bangun ruang. 

Materi tersebut berguna dalam materi 

selanjutnya. 

2. Hari ini kita bekeija dalam kelompok 

untuk memecahkan masalah terkait 

mempelajari jaring-jaring prisma dan 

Iimas. 

Guru mengajukan pertanyaan: 

Contoh pertanyaan: 

1. Apa nama bangun datar atau bangun 

dimensi dua yang dapat dibentuk suatu 

bangun ruang? 

2. Apa yang dimaksud jaring-jaring itu? 

menggunakan jawaban siswa Siswa mengacungkan tangan untuk 

untuk menghasilkan definisi. menjawab 

Definisi yang mungkin: 

Jaring-jaring suatu 

bangun ruang adalah 

rangkaian bangun-bangun 

datar yang bersekutu pada 
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sisi-sisinya sedemikian 

sehingga jika dilipat 

sepanjang semua sisi yang 

bersekutu membentuk 

sebuah bangun ruang. 

Guru menunjukkan kepada 

siswa modeljaring-jaring 

prisma segitiga, Iimas 

segitiga, dan Iimas persegi 

Guru meminta beberapa siswa yang 

mengacungkan tangan untuk menyebutkan 

nama bangun ruang tersebut. 

Guru mengajukan pertanyaan Pertanyaan yang mungkin: 

Siswa mengangkat tangan 

untuk menjawab. 

Menginformasikan penilaian 

yang dilakukan selama proses 

pembelajaran. 

Siswa dibagi dalam 

kelompok-kelompok 

beranggotakan 4-5 orang. 

a. Dengan melihat sebuahjaring-jaring, 

apa yang membantu kalian 

menentukan bentuk bangun ruangnya? 

b. Apakah dari sebuah bangun ruang 

dapat dibentuk lebih dari satu j aring

jaring? . 

Guru memberi penjelasan tentang penilaian 

a. Dalam aktifitas kelompok akan diberikan 

penilain terhadap keaktifun kelompok 

dalam berdiskusi. 

b. Setelah diskusi kelompok, diberikan tes 

tulis bentuk uraian terkait materi yang 

dipelajari dan dikeijakan secara individu. 
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Penyajian Eksplorasi 

dan Aktifitas kelompok 

pendefinisian 1. Guru mernbagikan LKS 

masalah kepada masing-masing 

kelompok 

2. Menjelaskan tugas yang 

perlu dikerjakan secara 

berkelompok. 

3. Guru mengecek 

pemaharnan dengan 

Guru rnemberi penjelasan: 

Kalian akan rnendiskusikan masalah dalam 

LKS. 

Masalah I 

Menemukan enamjaring-jaring berbeda dari 

prisma segitiga pada LKS 

Masalah2 

Kalian akan mencoret salah satu sisi yang 

bukan termasuk jarring-jaring. 

Coretlah satu sisi yang tidak tennasuk bagian 

dari jaring-jaring Iimas persegi pada 

gam bar. 

Siswa mengangkat tangan untuk mengajukan 

memberikan kesempatan pertanyaan. 

kepada siswa untuk 

bertanya. 

Bagaimana cara menetukan sisi yang bukan 

bagian dari jaring-jaring? 

Jawaban dapat mencakup: 

Visualisasi, yaitu dengan membayangkan 

jaring-jaringnya. 

- Menggambar jaring-jaringnya dan 

mencoba menggambamya. 

- Menemukan pola /aturan. 
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i 

I 
i . 

Diskusi Elaborasi 

1. Siswa berdiskusi untuk 

menyelesaikan 

permasalahan pada LKS 

2. Ketika bekerja 

berkelompok doronglah 

siswa untuk memberikan 

umpan balik kepada 

ternan kelompok, dan 

guru dapat mengajukan 

pertanyaan 

Menyusun 3. Siswa menyusun 

hipotesis jawahan sementara atas 

permasalahan pada LKS 

Penyelesaian 4. Siswa menyusun 

masalablme penyelesaian 

mbuat permasalahan pada LKS 

kesimpulan 

Konjirmasi 

Pengecekan 1. Diskusi kelompok 

dan 

penguatan 

jawaban 2. Masing-masing 

kelompok berdiskusi 

dengan memberikan 

tanggapan terhadap hasil 

pekerjaan kelompok 

yang lain 

Siswa diingatkan seperti apa prisma segitiga 

itu? 

Berapa banyak sisinya? (masalah I) 

Apakah mungkin ada lebih dari satu jawaban 

yang benar? (masalah 2) 

Siswa mendiskusikan strategi yang dipilih 

untuk mel\iawab permasalahan pada LKS 

Siswa membuat kesimpulan atas 

permasalahan yang diberikan sehingga siswa 

dapat membuat variasi jaring-jaring prisma 

segitiga dan dapat menentukan sisilbidang 

yang tidak termasuk dalam jaring-jaring 

bangun ruang sisi datar 

Masing-masing kelompok terdekat 

menukarkan hasil pekeijaannya dan 

mengecek pekeijaan kelompok temannya. 

Jika ada perbedaan kelompok tersebut 

memberikan (agar diskusi berkembang) 
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Refleksi 

3. Guru 

siswa dalam diskusi Contoh pertanyaan 

kelas, dengan a. Apakah ada penyelesaian yang lain untuk 

memberikan masalah ini? (penyelesaian yang berbeda 

pertanyaan-pertanyaan dituliskan di papan tulis, agar semua 

siswa dapat melihat) 

b. Apakah ada jawaban yang sama? 

c. Apa yang menantang dari masalah ini? 

d. Strategi pemecahan masalah yang mana 

yang terbukti paling efisien? 

Guru 

Mendiskusikanjawaban dari LKS temuannya dan mengajukan pertanyaan

pertanyaan: 

G. Penilaian Poses dan Hasil belajar 

Apa hubumgan antara bangun datar dan 

bangun ruang? 

Pengetahuan apa yang membantu kalian 

dalam menyelesaikan masalah ini? 

- Pemahaman baru apa yang kalian peroleh 

dari mempelajari jarring-jaring bangun 

ruang hari ini? 

- Pada pertemuan berikutnya kita akan 

mempelajari Iuas permukaan prisma dan 

Iimas. 

Penilaian Pengetahuan : Teknik tes tulis bentuk uraian 
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H. Media dan Somber belajar 

a Media : LKS, model jaring-jaring prisma dan Iimas 

b. Sumber belajar 

Buchori 

: Buku paket Jenius matematika 2 SMP kelas VIII karangan 

L lnstrumen Penilaian 

1. Perhatikan jaring-jaring bangun ruang berikut! 

Berapakah tinggi Iimas tersebut! 

2. Perhatikan jaring-jaring prisma segiempat beraturan berikut! 

Berapakahjumlah 

terbesar dari pasangan 

bilangan yang terletak 

pada sisi prisma yang 

saling berhadapan? 

12 

7 8 13 14 

10 

I 

3. Gambarlah jaring-jaring pnsma trapesium sama kaki dan jaring-jaring Iimas 

segitnjuh! 

J. Kunci jawaban, Skor dan Nilai 

No. Jawaban Skor Nilai 

I. T 
Misalkan alas Iimas adalah persegi 3 35 

~ panjang ABCD dan tingginya adalah I 

·-
• 

TO. 1 . 
c ·- D 

Diagonal alas = -,/182 + 242 = 1 

-,/324 + 576 = -,/900 = 30. 1 

ro = -,/25 2 -152 = -,/625 - 225 = 1 

-,/400 = 20 
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Jadi tinggi Iimas adalah 20 em 

Jumlah 8 35 

2. Jika sisi yang bernomor 13 sebagai alas, maka sisi I 22 

bemomor7 sebagai tutup prisma. Sisi-sisi yang berhadapan 

danjwnlah pasangan sisi-sisinya sebagai berikut. 

Sisi 13 dengan 7 = 13 + 7 = 20 I 

Sisi 14 dengan 8 = 14 + 8 = 22 1 

Sisi 12 dengan 10 = 12 +10 = 22 I 

Jadi jumlah pasangan bilangan yang terbesar pada sisi-sisi 1 

yang berhadapan adalah 22. 

Jumlah 5 22 

3. B ~ 
5 43 

9 5 . 

Jwnlah 10 43 

Total 23 10 
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Mengetahui, 

Guru, 

Skor 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Selamet Riadi. S. Pd. 

Nilai 

4 

9 

13 

17 

22 

26 

30 

35 

NIP. 19600108 198412 I 003 

Skor dan Nilai 

Skor Nilai 

9 39 

10 43 

II 48 

12 52 

13 57 

14 61 

15 65 

16 70 

Skor Nilai 

17 74 

18 78 

19 83 

20 87 

21 91 

22 96 

23 100 

Labuhan Badas, Maret 2016 

Mahasiswa, 

Kasmawati 

NIM. 500651516 
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Lamp iran 

Ringkasan Materi 

Jaring-Jaring Prisma dan Limas 

I. Jaring-jaring Prisma 

Jaring-jaring prisma adalah suatu pola gambar dimensi dua yang dapat digunakan untuk 

membentuk suatu prisma. 

Gambar prisma KLM.NOP (gambar a) jika digunting sepanjang rusuk-rusuk LO , OP , 

ON , KL , dan LM. Maka didapatkan bentuk seperti Gambar b. Bentuk seperti itu 

0 
0 p ...--"'--.. N 0 

disebut jaring-jaring prisma. 
L K ~ M L 

L L 

Gambara Gambarb 

2. Jaring-.Taring Limas 

Seperti halnya pada prisma, kita juga dapat membuat jaring-jaring Iimas. Buat bangun 

Iimas seperti Gambar (a) dari kertas karton. Guntinglah sepanjang rusuk TA, TB, TC, 

dan TD .Kalian akan memperoleh bentuk seperti Gambar (b). Bentuk itulah yang 

disebut jaring-jaring Iimas. 

Jadi, jaring-jaring prisma atau · Iimas akan didapatkan jika membuka atau 

membentangkan prisma atau Iimas tersehut. 

T 
T 

~c 
A B 

T T 

(•) 
(b) 

T 
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RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN 

Sekolah : SMPN 4 Labuhan Badas 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas I Semester :VIII I II 

Tahun Pelajaran :201512016 

Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Pertemuan ke- :4 (empat) 

Alokasi waktu : 2 jam @40 menit 

A. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar Kompetensi 
Kompetensi Dasar (KD) 

(SK) 

GEOMETRI DAN PENGUKURAN 5.3 Menghitung luas permukaan dan 

5. Memahami sifut-sifat kubus, volume kubus, balok, prisma dan 

balok,prisma, Iimas, dan bagian- Iimas. 

bagiannya serta menentukan 

ukurannya 

B. Indikator Pembelajaran 

1. Menemukan rumus Iuas permukaan prisma dan Iimas 

2. Menghitung luas permukaan prisma dan Iimas 

3. Menerapkan pengetahuannya tentang Iuas permukaan prisma dan Iimas untuk 

menghitung berbagai unsur- unsur-unsurnya 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui metode diskusi kelompok dengan bantuan LKS siswa dapat menemukan 

rumus luas permukaan prisma dengan benar 

2. Melalui metode diskusi kelompok dengan bantuan LKS siswa dapat menemukan 

rumus Iuas permukaan Iimas dengan beuar 

3. Siswa dapat menghitung Iuas permukaan prisma dan Iimas jika unsur-unsurnya 

diketahui 
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D. Materi Pembelajaran 

Luas permukaan prisma dan Iimas 

E. Model dan metode pembelajaran 

Model : Problem Based Learning 

Metode : Diskusi, Penemuan 

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Membuka pelajaran dengan 

salam pembuka dan 

berdo'a; 

2. Mengecek kehadiran dan 

kesiapan siswa 

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran atau garis

garis besar kegiatan 

Diskusi Kelas 

1. Mengingatkan kembali 

tentangjaring-jaring prisma 

dan Iimas 

Guru menjelaskan 

1. Hari ini kita akan mempelajari bagaimaua 

menemukan rumus dan menghitnng luas 

permukaan prisma dan Iimas. 

Materi terse but bergnna dalam 

menyelesaikan masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan prisma dan Iimas. 

2. Hari ini kita bekerja dalam kelompok 

untnk memecahkan masalah terkait luas 

permukaan prisma dan Iimas. 

Guru mengajukan pertanyaan: 

Contoh pertanyaan: 

I. Guru menampilkan satn model Iimas 

persegi, kemudian mengajukan 

pertanyaan. Bagaimanakah caranya 

membuat jaring-jaring Iimas tersebut? 
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2. Memperkenalkan konsep 

luas dengan menayangkan 

dua slide gambar model 

bangun datar. 

Guru menjelaskan dan 

2. Bagaimana cara mencari luas bangun 

datar pada slide (slide I berupa gam bar 

model persegi panjang)? Berapakah 

luasnya? 

3. Bagaimana cara mencari luas bangun 

datar pada slide (slide 2 kombinasi 

gambar model persegi dan segitiga 

dengan ukuran tertentu)? Berapakah 

luasnya? 

menggunakanjawaban siswa Siswa mengacungkan tangan untuk 

untuk menghasilkan definisi. menjawab 

Dejinisi yang mungkin: 

Luas bangun datar dua 

dimensi meropakanjumlah 

elemen satuan luas yang 

menutupinya. 

Untuk menghitung luas 

/erdapal romus-romus 

yang dapal digunakan 

bergantung pada 

karakteristik bangun datar 

yang dimaksud 

Menginformasikan penilaian 

yang dilakukan selama proses 

pembelajaran. 

Guru memberi penjelasan tentang pen:ilaian 

a. Dalam aktifitas kelompok akan diberikan 

penilain terhadap keaktifim kelompok 

dalam berdiskusi. 

b. Setelah d.iskusi kelompok, dJberikan tes 

tulis bentuk uraian terkait materi yang 
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Penyajian 

dan 

pendefinisian 

masalah 

' 

kelompok-kelompok 

beranggotakan 4-5 orang. 

Eksplorasi 

Aktifitas kelompok 

1. Guru membagikan LKS, 

kertas karton, bolpoin, 

dan penggaris kepada 

rnasing-rnasing 

kelompok 

2. Menjelaskan tugas yang 

perlu diketjakan secara 

berkelompok. 

3. Guru mengecek 

pemahaman dengan 

memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

bertanya. 

dipelajari dan diketjakan secarn individu. 

Guru memberi penjelasan: 

Kalian akan mendiskusikan rnasalah dalam 

LKS. 

Masalah I 

Menemukan rumus luas permukaan prisma 

dan Iimas, sesuai jenis prisma dan Iimas pada 

LKS. 

(Masing-masing kelompok akan mencari 

aturan luas permukaan prisma dan Iimas yang 

berbeda) 

Masalah2 

Menghitung luas permukaan bangun yang 

berbentuk prisma dan Iimas jika unsur-

unsurnya diketahni. ( untuk masalah 2, 

permasalahannya sama untuk masing-masing 

kelompok. 

Siswa mengangkat tangan untuk mengajukan 

pertanyaan. 

Pertanyaan yang mungkin muncul: 
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Diskusi 

Menynsun 

hipotesis 

Elaborasi 

l. Siswa berdiskusi untuk 

menyelesaikan 

permasalaban pada LKS 

Apakah cara mencari luas permukaan 

prisma dan Iimas sama dengan cara 

mencari luas permukaan kubus dan 

balok? 

2. Ketika bekerja l. Siswa diingatkan seperti apa ciri-ciri 

berkelompok doronglab serta sifat prisma dan Iimas? 

siswa untuk memberikan 2. Menanyakan, ada beberapa sisi gambar 

umpan balik kepada bangun ruang masalab 1. 

ternan ke1ompok, dan (untuk menanamkan konsep 1uas 

guru dapat mengajukan pennukaan prisma dan Iimas). 

pertanyaan 3. Apakab mungkin ada lebib dari satu 

3. Siswa menyusun 

jawaban sementara atas 

pennasalaban pada LKS 

jawaban yang benar? (untuk masalab 1 

dan 2 pada LKS) 

Siswa mendiskusikan strategi yang dipilib 

untuk menjawab pennasalahan pada LKS 

Penyelesaian Siswa membuat kesimpulan atas 

masalah!me 4. Siswa menyusun pennasalahan yang diberikan sehingga siswa 

mbuat penyelesaian dapat menentukan runms luas permukaan 

kesimpulan pennasalahan pada LKS prisma dan Iimas, serta dapat menghitung 

luas permukaan gambar bangun kombinasi 

prisma dan Iimas yang diberikan. 

Siswa menuliskan penyelesaian 

perm'ISalahan pada kertas karton yang telah 

dibagikan dan menempelkan pada tembok di 
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Pengecekan 

dan 

penguatan 

jawaban 

Konjirmari 

1. Diskusi kelompok 

2. Masing-masing 

kelompok berdiskusi 

dengan memberikan 

tanggapan terhadap basil 

pekeijaan kelompok 

yang lain 

masing-masing kelompok. 

Masing-masing kelompok 

mempresentasikan basil pekeijaannya, dan 

kelompok lain menanggapi jika ada jawaban 

yang berbeda. 

3. Guru membimbing Contob pertanyaan 

siswa dalam diskusi a. Apakab ada penyelesaian yang lain untuk 

kelas, dengan masalab ini? (penyelesaian yang berbeda 

memberikan pertanyaan- dituliskan di papan tulis, agar semua 

pertanyaan siswa dapat melihat) 

4. Guru memberikan 

penguatan terhad ap basil 

diskusi. 

Note : untuk selanjutnya 

dalam mencari luas 

permukaan bangun datar 

tidak barus selalu 

membuat jaring

jaringnya. 

b. Apakab ada jawaban yang sama? 

c. Apa yang menantang dari masalab ini? 

d. Strategi pemecaban masalab yang mana 

yang terbukti paling efisien? 
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Refleksi 

Mendisknsikan jawaban dari LKS 

Guru memberikan evaluasi untuk 

mengecek pemahaman siswa dengan 

memberikan tes yang dikeijakan secara 

individu 

Guru menutup pembelajaran 

G. Penilaian Poses dan Hasil belajar 

Guru mengajak untuk mempresentasikan 

temuannya dan mengajukan pertanyaan

pertanyaan: 

Pengetahuan apa yang hams dimiliki untuk 

menentukan rumus Iuas permukaan prisma 

dan Iimas? 

Pemahaman barn apa yang kalian peroleh 

dari mempelajari Iuas permukaan prisma 

dan Iimas? 

Siswa mengeijakan tes yang diberikan guru 

dengan waktn yang telah ditentukan 

- Pada pertemuan berikntnya kita akan 

mempelajari volume prisma dan Iimas. 

Penilaiau Pengetahuan : Teknik tes tulis bentuk uraian 

H. Media dan Somber belajar 

a. Media : LKS (lampiran), LCD, Kertas karton, spidol, penggaris 

b. Sumber bela jar 

Buchori 

: Bukn paket Jenius matematika 2 SMP kelas VIII karangan 
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L lnstrumen Penilaian 

Perhatikan gambar berikut! 

s 

a 

Diketahui Iimas segitiga siku-siku S.PQR seperti 

gambar di samping. Jika luas seluruh sisi tegaknya 

adalah 84 cm2 dan luas pemmkaannya 108 cm2, 

tentukan: 

a. luas alas Iimas tersebut, 

b. panjang PR. 

J. Kunci jawaban, Skor dan Nilai 

No. Jawaban Skor Nilai 

I. Diketahui: luas seluruh sisi tegak Iimas - 84 em· I IO 

Luas permukaan Iimas = I08 cm2 

QR = Bcm 

Ditanyakan: 

a. Luas alas Iimas 

b. PanjangPR 

Penylesaian: 

a. Luas alas Iimas 

Luas alas Iimas I 10 

= 

luas permukaan Iimas- luas seluruh sisi tega~ I 10 

= lOB cm2 - 84 cm2 I 10 

= 24cm2 I 10 

Jadi luas alas Iimas adalah 24 cm2 

b. PanjangPR 1 10 

p R = 2 XLuasalas 

QR 

1 10 
PR 2X24cm2 

a em 

PR = 4Bcm
2 

Bern 
1 10 
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PR- 6 em 

Jadipanjang PR = 6 em 

Jum1ah 

Skor dan Nilai 

Mengetahui, 

Guru, 

Selamet Riadi, S. Pd. 

NIP. 19600108 198412 1 003 

Skor 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Nilai 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

1 10 

1 10 

10 100 

Labuhan Badas, Maret 2016 

Mahasiswa, 

Kasmawati 

NIM. 500651516 
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Lamp iran 

Ringkasan Materi 

Luas Permukaan Prisma dan Limas 

I. Luas permukaan prisma 

Perhatikanjaring-jaring prisma segitiga ABC berikut! 

E 

E D F E 

B A C B 

B 

Luas permukaan prisma 

= luas llDEF + luas llABC + luas llABC + luas BADE+ luas ACFD + luas CBEF 

= (2 X luas !lAB C)+ (AB X BE)+ (AC X AD) + (CB X CF) 

= (2 X luas !lAB C) + [(AB + AC + CB) x AD] 

= (2 x luas alas)+ [(keliling alas) x tinggi] 

Secara umum luas permukaan prisma dirumuskan: 

Luas permukaan prisma = (2 x luas alas)+ (keliling alas x tin,q,qi) 

2. Luas permukaan Iimas 

Perhatikan jaring-jaring Iimas segiempat ABCD berikut! 

T 

T T. 

T 

Luas permukaan Iimas 

= luas persegi ABCD + luas llTAB + luas llTBC + luas llTCD + luas llTAD 

= luas alas + jumlah luas seluruh sisi tegak. 

Secara umum luas permukaan Iimas dirumuskan: 

r~:Luas permukaan Iimas = luas alas + jumlah luas seluruh sisi tegak. 

v 

42 

43083.pdf



RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN 

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

: SMPN 4 Labuhan Badas 
: Matematika 
:VIII I II 
:201512016 
: Prisma dan Limas 
:5 (empat) 
: 2 jam @40 menit 

A. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 
Standar Kompetensi 

Kompetensi Dasar (KD) 
(SK) 

GEOMETRI DAN PENGUKURAN 5.3 Menghitung volume dan volume 
5. Memahami sifat-sifat kubus, kubus, balok, prisma dan Iimas. 

balok,prisma, Iimas, dan bagian-
bagiaunya serta meuentukan 
ukuraunya 

B. lndikator Pembe1ajaran 
1. Menemukan rwnus volume prisma dan Iimas 
2. Menghitung volume prisma dan Iimas 
3. Menerapkan peugetahuaunya tentang volume prisma dan Iimas untuk meughitung 

berbagai unsur prisma dan Iimas 

C. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui metode diskusi kelompok dengan bantuan LKS siswa dapat menemukan 

rwnus volume prisma dengan benar 

2. Melalui metode diskusi kelompok dengan bantuan LKS siswa dapat menemukan 

rwnus volume Iimas dengan benar 

3. Siswa dapat menghitung volume prisma dan Iimas jika unsur-unsurnya diketabui 

4. Melalui diskusi kelompok siswa dapat menghitung berbagai unsur prisma dan Iimas 

D. Materi Pembelajaran 
Volume prisma dan Iimas 

E. Model dan Metode Pembelajaran 
Model : Problem Based Learning 
Metode : Investigasi, Penemuan, dan diskusi 
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Kegiatan Pendahuluan (10 meuit) 

l. Membuka pelajaran dengan 
salam pembuka dan 
berdo'a; 

2. Mengecek kehadiran dan 
kesiapan siswa 

3. Menyampaikan tnjnan 
pembelajaran atau garis
garis besar kegiatan 

Diskusi Ke/as 

1. Mengingatkan kembali 
tentang konsep volume 
melalui beberapa 
pertanyaan terkait materi 
kubns dan balok 

Guru memberikan penguatan 
terhadap jawaban siswa 

Guru menjelaskan 
l. Hari ini kita akan mempel!yari bagaimana 

menemukan rnmns dan menghitnng 
volume prisma dan Iimas. 
Materi tersebut berguua dalam 
menyelesaikan masalah sehari-hari yang 
berkaitan dengan prisma dan Iimas. 

2. Kita akan bekezja dalam kelompok uutnk 

memecahkan masalah terkait volume 
prisma dan Iimas. 

3. Tiga kelompok akan memecahkan 
masalal1 pada LKS Sa tentang 
menemukan volume prisma dan dna 
kelompok akan memecaltkan masalah 
pada LKS 5b tentang menemukan volume 
Iimas 

Guru mengajukan pertanyaan: 
Contoh pertanyaan: 
1. Siapa yang masih ingat konsep volume 

bangun ruang? 
2. Berapakah volume kubns yang 

mempunyai panjang rusuk S em? 
3. Bagaimana cara menentukan tinggi 

sebuah balokjika diketahui ukuran 
panjang, Iebar, dan luasnya? 

Siswa mengacungkan tangan untuk 
menjawab 
Jawaban yang diharapkan: 
I. Konsep volume bangun ruang merupcl<an 

basil kali luas alas dan tinggi suatn 
ban gun. 

2. V = Scm x Scm x Scm = 12Scm3 
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Menginfonnasikan penilaian 
yang dilakukan selama proses 
pembelajaran. 

Siswa dibagi dalam 
kelompok-kelompok 
beranggotakan 4-5 orang. 

Kegiatan Inti (60 menit) 

Penyajian 
dan 
pendefinisian 
masalah 

Aktifitas kelompok 
1. Guru membagikan LKS, 

kepada masing-masing 
kelompok 

2. Meqjelaskan tugas yang 
perlu dikeijakan secara 
berkelompok. 

3. Guru mengecek 
pemahaman dengan 
niemberikan kesempatan 

siswa untuk 

3. t=
pXI 

Guru memberi penjelasan tentang penilaian 

a. Dalam aktifitas kelompok akan diberikan 
penilain terlladap keaktifan kelompok 
dalam berdiskusi. 

b. Setelah diskusi kelompok, diberikan tes 
tulis bentok uraian terkait materi yang 
dipelajari dan dikeijakan secara individu. 

Guru memberi penjelasan: 
Kalian akan mendiskusikan masalah dalam 
LKS. 
Masalah I 
- Menemukan rumus volume prisma 

melalui beberapa gambar kotak yang 
disusun menurut aturannya, dan siswa 
mendiskusikan polanya (LKS Sa) 

- Menemukan rumus volume Iimas secara 
induktif menggunakan sebuah prisma 
segiempat (kubus ), dan siswa 
mendiskusikan polanya (LKS 5b) 

Masalah2 
Menggunakan rumus volume prisma dan 
Iimas 
Untuk menyelesaikan masalah 

Setelah diskusi kelompok selesai dilanjutkan 
dengan diskusi kelas untuk menarik 
kesimpulan terkait volume prisma dan Iimas . 

Siswa mengangkat tangan untuk mengajukan. 
pertanyaan. 
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bertanya. 

Elaborasi 
Diskusi 1. Siswa berdiskusi untuk 

menyelesaikan 
permasalahan pad a LKS 

2. Ketika bekeJja 1. Menanyakan banyaknya kotak pada sisi 
berkelompok doronglah depan, sisi samping, dan banyaknya 
siswa untuk memberikan kotak ke atas untuk masing-masing 
umpan balik kepada gambar (masalah I) 
ternan kelompok, dan 2. Bagaimana cara mencari hubungan 
guru dapat mengajukan (pola) banyaknya kotak keseluruhan 
pertanyaan dengan banyaknya kotak pada sisi depan, 

sisi samping, dan banyaknya kotak ke 
atas pada masing-masing gambar. 
(masalah ILKS Sa) 

3. Ada berapa Iimas yang terbentuk dari 
gambar kubus? (masalah I LKS Sb) 

4. Carilah hubungan antara kubus (prisma) 
dengan Iimas yang ada! 

S. Masalah 2 dapat diselesaikan 
menggunakan aturan yang diperoleh dari 

Menyusun masalah I 
hipotesis 3. Siswa menyusun 

jawaban sementara atas Siswa mendiskusikan strategi yang dipilih 
permasalahan pada LKS untuk menjawab permasalahan pada LKS 

Penyelesaian 
masalah!me 4. Siswa menyusun 
mbuat penyelesaian Siswa membuat kesimpulan atas 
kesimpulan permasalahan pada LKS permasalahan yang diberikan sehingga siswa 

dapat menentukan rumus volume prisma dan 
Iimas, 

Konjirmasi 
Pengecekan 1. Diskusi kelompok Masing-masing kelompok perwakilan LKS 

dan 2. Masing-masing Sa dan LKS Sb mempresentasikan hasil 

penguatan kelompok berdiskusi pekeljaannya, dan kelompok lain 
jawaban dengan memberikan menanggapi jika ada jawaban yang berbeda. 

tanggapan terhadap hasil 
pekeljaan kelompok 
yang lain 
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siswa dalam diskusi 
kelas, dengan 
memberikan pertanyaan
pertanyaan 

4. Guru memberikan 
penguatan terhadap hasil 
diskusi. 
Note: 
- Rumus volume Iimas 

juga dapat dibuktikan 
dengan mengisi 
wadah prisma dengan 
beras menggunakan 
wadah Iimas yang 
alasnya kongruen dan 
tingginya sama 
( ditampilkan 
videonya pada LCD) 

- Sebagai tugas di 
rumah, siswa dapat 
membuktikan rumus 
volume prisma 
menggunakan bangun 
yang lain ( misalnya 
prisma segi enam 

terhadap 
kelompok yang dianggap paling baik 

Refleksi 
Secara berpasangan dengan ternan 
sebangku siswa membuat rangkuman 
materi yang telah dipelajari 

Contoh pertanyaan 
a. Apakah ada penyelesaian yang lain untuk 

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

b. Apakah ada jawaban yang sama? 
c. Apa yang menantang dari masalah ini? 
d. Strategi pemecahan masalah yang mana 

yang terbukti paling efisien? 

Guru meminta beberapa siswa untuk 
mempresentasikan temuannya dan mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan: 

Pengetahuan apa yang harus dimiliki untuk 
menentukan rumus volume prisma dan 
Iimas? 
Pemahaman baru apa yang kalian peroleh 
dari volume dan Iimas? 
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Guru memberikan evaluasi untuk 
mengecek pemahaman siswa dengan 
memberikan tes yang dikeijakan secara 
individu 

Guru menutup pembelajaran 

G. Penilaian Poses dan Basil belajar 

Pada pertemuan ini menurutmu bagian 

mana yang paling menarik untuk kamu 
pelajari? Mengapa? 

Siswa mengeijakan tes yang diberikan guru 
dengan waktu yang telah ditentukan 

Pada pertemuan berikutuya kita akan 

mempell\iari menyelesaikan masalah sehari
hari menggunakan konsep prisma dan 

Iimas. 

Penilaian Pengetahuan : Teknik tes tulis bentuk uraian 

H.. Media dan Sumber belajar 
a. Media LKS, Video pembelajaran 

b. Sumber Belajar Buku paket Jenins matematika 2 SMP kelas VIII karangan 

Buehori, Bahan bell\iar geometri untuk guru matematika SMP 

·diMGMP 

L Instrumen Penilaian 

1. Diketahui prisma segiempat beraturan dengan panjang rusuk alas 6 em dan tinggi 

prisma 10 em. tentukan volumenya! 

2. Tentukan volume Iimas segiempat beraturan dengan panjang rusuk alas 40 em dan 

tinggi sisi tegaknya 25 em, dengan terlebih dahulu membuat sketsanya! 

3. Volume sebuah prisma segitiga adalah 480 em3
• Jika alas prisma tersebut berupa 

segitiga dengan panjang alas 8 em dan tinggi 6 em. Hitunglah tinggi prisma 

tersebut! 

J. Kunei jawaban, Skor dan Nilai 

No. Jawaban Skor Nilai 

1. Diketahui: rusuk alas - 6 em I 

Tinggi prisma = 10 em 

Ditanyakan: Volume prisma 
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penyelesaian 

V = Luas alas X tinggi 1 

V = 6 em X 6 em x 10 em 1 

V = 360em3 1 

Jadi volume prisma adalah 360 em3 1 

jumlah 5 

2. 

~ ts: t = v252 - 202 5 . 
, ~~ t = v625- 400 b\w "'m 

"• -l-' .... t = v225 = 15 

Tinggi Iimas = 15 em 

V = ~ x L. alas x tinggi 
1 

V = ~ x 40 em x 40 em x 15 em 1 

V = 40 em x 40 em x 5 em 1 

V = 8.000 em3 1 

Jadi volume Iimas adalah 8.000 cm3 1 

Jumlah 10 

3. Dik: 1 

V = 480em3 

Alas segitiga (a) = 8 em 

Tinggi segitiga (ts) = 6 em 

Dit: tinggi prisma ( tp) 

Penyelesaian: 

tp 
v 1 

L.seyitga 

v 
tp---

1 - ixaxts 

480 
tp = !xax6 

2 1 
tp = 480 = 20 

24 2 

J adi tinggi prisma adalah 2 0 em 1 

Jumlah 7 

Total 22 
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Mengetahui, 

Guru, 

Se1arnet Riadi. S. Pd. 

Skor 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

NIP. 19600108 198412 1 003 

Skor dan Nilai 

Nilai Skor 
5 12 

9 13 
14 14 
18 15 
23 16 
27 17 
32 18 
36 19 

41 20 
45 21 
50 22 

Nilai 
55 
59 
64 
68 
73 
77 
82 
86 
91 
95 
100 

Labuhan Badas, Maret 2016 

Mabasiswa, 

Kasmawati 
NIM.500651516 
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Lamp iran 

Ringkasan Materi 

Volume Prisma dan Limas 

I. Volume Prisma 

Perhatikan gambar prisma ABCD 

H 
,.----~-

H 

E F 

> D ......._ 

A B B 

Gambar tersebut menunjukkaD balok ABCD.EFGH (prisma ABCD). Rumus volume 

prisma ABCD dapat ditemukan dengan cara membagi balok ABCD.EFGH tersebut 

menjadi dua prisma yang ukurannya sarna. Jika balok diptong menurut bidang BDHF 

maka diperoleh dua prisma segitiga yang kongruen. 

Volume prisma ABD.EFH 

1 = 2 x volume balok ABCD.EFGH 

= ~ x (AB X BCFB) 
2 

1 = 2 X (luas ABCD X FB) 

= luas f).ABD X tinggi 

= luas alas x tinggi 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan babwa setiap prisma berlaku rumus berikut: 
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2. Volume Limas 

Perhatikan gambar! 

> 

T 

Dari gambar 1 menunjukkan kubus yang panjang rusuknya Za dan diagonal ruangnya 

berotongan di satu titik, yaitu titik T, sehingga terbentukenam buah limas yang 

kongruen seperti gambar 2. Jika volume limas masing-masing adalah V maka diperoleh 

hubungan berikut. 

Volume limas = ~ x volume kubus 

=~X Za X Za X Za 
6 

=~X (2a)2 X Za 

=~X (Zaf X a 
3 

= i X luas alas x tinggi 

Jadi dapat disimpulkan untuk setiap limas berlaku rumus volume limas 
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Lamp iran 

Ringkasan Materi 

Untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan prisma dan Iimas, dapat 

menggunakan konsep yang berkaitan dengan prisma dan Iimas seperti unsur-unsur, jaring

jaring, maupun luas permukaan dan volumenya. 
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13 

Luas Iimas = luas alas+ 4 X luas segitiga 

Luas Iimas = 10 X 10 + 4 X~ X 10 X 13 

Luas Iimas = 100 + 260 = 360 

Jadi luas kertas yang diperlukan adalah 360cm2 

Jumlah 

Mengetahui, 

Guru, 

Selamet Riadi, S. Pd. 

Skor 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

NIP. 19600108198412 1003 

Skor dan Nilai 

Nilai Skor 

8 8 

15 9 

23 10 

31 11 

38 12 

46 13 

54 

1 

1 

1 

1 

6 46 

13 100 

Nilai 

62 

69 

77 

85 

92 

100 

Labuhan Badas, Maret 2016 

Mahasiswa, 

Kasmawati 

NIM.500651516 
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L Instrumen Penilaian 

Perhatikan gambar berikut! 

1. Tiga buah kardus berbentuk prisma masing-masing 

berukuran panjang 12 em, Iebar 6 em, disusun seperti 

gambar di samping. 

Jika volume susunan kardus keseluruhan adalall 648 

cm3
, tentukan tinggi satu kardus tersebnt! 

2. Sebuah permen coklat yang berbentuk Iimas dengan alas persegi, panjang sisi 

alasnya 10 em dan tinggi permen coklat adalah 12 em, akan dibungkus dengan 

kertas. Berapakallluas kertas minimal yang diperlukan? 

J. Kunci jawaban, Skor dan Niliii 

No. Jawaban Skor Nilai 

1. Dik: 1 54 

p = 12 em, l = 6 em, V = 648 cm3 

t =? 

Penyelesaian: 

V=3xpxlxt 1 

648 = 3 X 12 X 6 X t 1 

t=648=3 1 
216 

1 
Tinggi keseluruhan kardus adalall 3 em. 

Tinggi satu kardus= 
3

';;" = 1 em 
1 

J adi tinggi satu kardus 1 em 1 

jumlall 7 54 

2. Dik: I 46 

Panjang sisi alas = 10 em 

Tinggi Iimas = 12 em 

Penyelesaian 

Tinggi segitiga (sisi tegak Iimas) t = ·../122 +52 = ..J169 = 1 
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Soal ditayangkan 

melaluiLCD 

- Guru memberi penghargaan kepada 

kelompok terbaik 

KeJja berpasangan 

- Siswa diminta secara berpasangan 

melakukan refleksi dan menuliskan 

rangkuman materi yang telah mereka 

pelajari 

- : Meminta beberapa siswa untuk berbagi 

refleksi mereka dan guru mencatat ide

ide pokok siswa di papan tulis 

- Guru menginformasikan kepada siswa 

pertemuan berikutnya akan diadakan 

ulangan harlan materi prisma dan limas 

G. Penilaian Poses dan Basil belajar 

Refleksi yang dibarapkan mencakup: 

Siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari 

yang berkaitan dengan prisma dan limas 

Penilaian Pengetahuan : Teknik tes tulis bentuk uraian 

H. Media dan Somber belajar 

a Media : LKS, LCD 

b. Sumber Bela jar : Buku paket Jenius matematika 2 SMP kelas VIII karangan 

Buchori, https://school.quipper.com 
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Pengecekan 

dan 

penguatan 

jawaban 

Konfirmasi 

Diskusi kelompok 

1. Perwakilan kelompok 

mempresentasikan 

jawaban soal yang telah 

didiskusikan, kelompok 

lain memberikan 

tanggapan. (25 me nit) 

2. Guru membimbing 

siswa dalam diskusi 

Salah satu kelompok mempresentasikan 

hasil pekexjaannya, dan kelompok lain 

menanggapi. Jika ada jawaban yang berbeda, 

guru meminta menuliskan di papan tulis. 

Begitu seterusnya sampai jawaban soal 

ketiga 

kelas, dengan Contoh pertanyaan 

memberikan pertanyaan- a. Apakah ada penyelesaian yang lain untuk 

pertanyaan masalah ini? (penyelesaian yang berbeda 

3. Guru rnemberikan 

penguatan terhadap hasil 

diskusi. 

4. Untuk mengecek 

pemahaman siswa, guru 

memberikan dua soal 

yang terkait materi 

untuk dikeljakan secara 

individu, dan dikeijakan 

dengan waktu yang i:~lah 

ditentukan (10 menit) 

Note: 

dituliskan di papan tulis, agar semua 

siswa dapat melihat) 

b. Apakah ada jawaban yang sama? 

c. Apa yang menantang dari masalah ini? 

d. Strategi pemecahan masalah yang mana 

yang terbukti paling efisien? 

Siswa mengeijakan soal (pada instrument 

penilaian) pada buku tugasnya, dan 

dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan. 
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Diskusi 

Menynsun 

hipotesis 

Penyelesaian 

masalahlme 

mbuat 

kesimpulan 

kelompok. 

2. Guru mengecek 

pemahaman dengan 

memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

bertanya. 

Elaborasi 

I. Masing- masing 

kelompok 

mendisknsikan soal-soal 

yang diberikan 

(25 menit) I. Siswa diingatkan seperti apa ciri-ciri 

serta sifat prisma dan Iimas? 

2. Ketika bekelja 2. Menanyakan, ada beberapa sisi gambar 

berkelompok doronglah bangun ruang masalah 1. 

siswa untuk memberikan (untnk menanarnkan konsep luas 

umpan balik kepada permukaan prisma dan Iimas ). 

ternan kelompok, dan 3. Apakah mungkin ada lebih dari satn 

guru dapat mengajukan jawaban yang benar? (untuk masalah 1 

pertanyaan dan 2 pada LKS) 

3. Siswa menyusun Siswa mendisknsikan strategi yang dipilih 

jawaban sementara atas untuk menjawab permasalahan pada LKS 

permasalahan pada LKS 

Siswa membnat kesimpulan atas 

4. Siswa menyusun permasalahan yang diberikan sehingga siswa 

penyelesaian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan 

permasalahan pada LKS dengan prisma dan Iimas. 
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l>- Menginformasikan 

penilaian yang dilakukan 

selama proses 

pembelajaran. 

l>- Siswa dibagi dalam 

kelompok-kelompok 

beranggotakan 4-5 orang. 

Kegiatan Inti (60 menit) 

Penyajian 

dan 

Eksplorasi 

Aktifitas kelompok 

pendefinisian I. Guru membagikan LKS 

masalah berisi permasalahan 

yang berkaitan dengan 

t = ,J4z- 32 

t = ,/16-9 

t = .fj 

' J adi tinggi Iimas .ft em 

Volnme Iimas = i X luas alas x t 

Volnme Iimas = i x 6 em X 6 em x .ft 

em 

Volnme Iimas = 12.ftcm3 

Jadi volnme Iimas tersebut adalah 

12.ficm3 

Guru memberi penjelasan tentang penilaian 

a. Dalam aktifitas kelompok akan diberikan 

penilain terhadap keaktifim kelompok 

dalam berdiskusi. 

b. Setelah diskusi kelompok, diberikan tes 

tulis bentuk uraian terkait materi yang 

dipelajari dan dikerjakan secara individu. 

Guru memberi penjelasan: 

Kalian akan mendiskusikan masalah dalam 

LKS. 

penerapan materi prisma Masalah-masalah dalam kehidupan sehari-

dan Iimas kepada hari yang diselesaikan menggunakan konsep 

masing-masing prisma dan Iimas 
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menuliskan jawabannya di papan tulis 

~ Apakab ada pendapat lain? 

Siswa mengacungk:an tangan untuk 

menjawab 

Jawaban yang diharapkan: 

Dik: 

Panjang sisi alas = 6 em 

Panjang rusuk sisi tegak = 5 em 

·~ 
t = ..Js 2 - 32 

t = ..Jzs- 9 

t = ..ff6 
J 

t=4 

Jadi tinggi segitiga 4 em 

Luas permukaan limas = luas alas + 4 x 

luas sisi tegak 

Luas permukaan Iimas = luas persegi + 

4 x luas segitiga 

Luas permukaan Iimas = 6 em x 6 em + 
1 

4 x - x 6cm x 4 em 
2 

Luas permukaan limas = 36cm2 + 

48cm2 

Luas permukaan Iimas = 84cm2 

Jadi luas pennukaan Iimas 84cm2 

~ Guru memberikan respon 
Volume Iimas 

atau umpan balik terhadap 

apa yang telab dibabas 

siswa 
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F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

)- Membuka pelajaran dengan 

salam pernbuka dan 

berdo'a; 

)- Mengecek kehadiran dan 

kesiapan siswa 

)- Guru menyampaikan tujuan Guru mertielaskan 

pembelajaran atau garis- 1. Hari ini kita akan mempelajari materi 

garis besar pembelajaran. menyelesaikan rnasalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan prisma dan Iimas. 

(rnenampilkan tujuan pembelajaran pada 

)- Guru mereviu kernbali 

pemaham:in siswa dengan 

memberikan soal tentang 

luas perrnukaan dan 

volume Iimas. 

Diskusi Ke/as 

Soal 

Sebuah Iimas tegak persegi 

mempunyai panjang rusuk 

alas 6 em dan panjang rusuk 

sisi tegak 5 em. Berapakah 

luas perrnukaan dan volurn 

Iimas tersebut? ( soal 

ditarnpilkan pada LCD) 

LCD) 

Guru mengajukan pertanyaan: 

Contoh pertanyaan: 

)- Siapa yang telah menemukan luas 

perrnukaan Iimas? 

)- Bagimana kalian meuemukan luas 

perrnukaannya? Dan meminta s1swa 

menuliskanjawabannya di papan tulis 

)- Apakah ada pendapat lain? 

)- Siapa yang telah rnenernukan volume 

Iimas? 

)- Bagimana kalian menemukan 

volurnenya? Dan rnerninta s1swa 
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RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN 

Sekolah : SMPN 4 Labuhan Badas 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas I Semester :VIII I II 

Tahun Pelajaran : 201512016 

Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Pertemuan ke- :6 (enam) 

Alokasi waktu : 2 jam @40 menit 

A. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar Kompetensi 
Kompetensi Dasar (KD) 

(SK) 

GEOMETRI DAN PENGUKURAN 5.3 Menghitung luas permukaan dan 

5. Memahami sifat-sifat J,:ubus, volume kubus, balok, prisma dan Iimas. 

balok,prisma, Iimas, dan bagian-

bagiaunya serta menentukan 

ukuraunya 

B. Indikator Pembelajaran 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan prisma dan Iimas. 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui diskusi kelompok siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang 

melibatkan prisma dan Iimas 

D. Materi Pembelajaran 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan prisma dan Iimas 

E. Pendekatan!Model pembelajaran 

Model : Problem Based Learning 

Metode : Diskusi, Periemuan 
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Lembar Kerja Siswa 

BerkerangkaProblem Based Learning 

Materi Prisma dan Limas Kelas VIII SMP 
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KATAPENGANTAR 

Alhamdulillah,Puji syukur penulis panjatkan kebadirat Allah SWT atas 

rahmat, hidayah, dan karuniaNya sehingga LKS ini dapat terselesaikan sesuai 

rencana. 

LKS ini berpedoman pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

dengan menggunakan pendekatan Problem Based Learning (PBL). PBL 

merupakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan permasalahan sebagai 

sarana untuk siswa melakukan investigasi sehingga dapat menemukan 

pengetahuannya secara mandiri dan lebib bermakna. 

lsi LKS ini terdiri dari permasalahan-permasalahan prisma dan Iimas yang 

harus diselesaikan oleh siswa secara kelompok. sehingga dibarapkan siswa akan 

dapat belajar secara aktit; kreatif dan mandiri sesuai dengan tujuan dari kurikulum 

yang ada. Selain itu, dengan LKS ini diharapkan siswa tidak hanya mendapatkan 

pengetahuan tentang materi prisma dan Iimas saja, akan tetapi juga dapat 

mengembangkan diri seperti berpikir kritis, bemalar, dan berkomunikasi melalui 

kegiatan diskusi yang ada. 

Dalam penyusunan LKS ini penulis menyadari masih terdapat kekurangan. 

Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan oleh 

penulis sebagai bahan evaluasi. Akhimya, semoga LKS ini dapat bermanfuat bagi 

semua pihak. 

Sumbawa Besar, Oktober 2016 

Kasmawati 
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ICornpetensii>asar 

fudikator 

Lembar Kerja Siswa 

(LKS-1) 

Judul : Unsur-unsur dan sifat-si:liit Bangun Ruang 

Mata Peiajaran 
Keias/Semester 
Waktu 

Sisi I>atar 
: Matematika 
:VIII/II 
:20 menit 

Mengidentifikasi sifat-si:liit kubus, balok, prisma dan Iimas serta 
bagian-bagiannya 

I. Siswa dapat menggunakan strntegi pemecahan masalah seperti 
menebak, visualisasi garnbar, dan tabulasi untuk memecahkan 
masalah terbuka berkaitan dengan si:liit-sifat bangun ruang sisi 
datar. 

2. Siswa dapat mendeskripsikan dan menerapkan rumns Euler. 

Petunjuk: 

Pilihiah salah satu cara yang digunakan (menebak, visualisasi 
garnbar, atau tabulasi) untuk menentukan empat bangun ruang sisi 
datar dengan ketentuan berikut, kemudian isikan pada tabei yang 
tersedia! 

I. Jika unsur-unsur bangun ruang tersebut dijumlahkan maka 
terdapat: 44 rusuk, 23 sisi, dan 29 titik sudut. 

2. Sebuah bangun ruang dapat digunakan lebih dari sekali. 
3. Tidak ada bangun ruang yang memiliki Iebih dari 9 sisi. 
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Tabel 1: Banyak Rusuk, Sisi, dan Titik Sndut Bangun Ruang 

Cara yang digunakan: 

NamaBangun 
Rusuk(R) Sisi (S) 

TitikSudut 
· Ruang (T) 

Jumlah 

Petunjuk: I - Lengkapilah tabel di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaannya 
dengan benar! 

Tabel 2: Banyak Sisi, Rusuk, dan Titik Sudut pada Prisma dan Limas 

Bangun Ruang Ban yak 
Sisi (S) Titik Sudut (T) Rusuk(R) 

Kubus 

Prisma Persegi Panjang 

Prisma Segitiga 

Prisma Segienam 
(heksagonal) 

Limas Persegi 

Limas Segitiga 
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1. Buatlah pola/aturan matematikalhubungan yang menyatakan hubungan antara banyak 
sisi, titik sudut, dan banyak rusuk dari bangun ruang tersebut! 

Tuliskan jawabannya di sini! 

2. Apakah pola/aturan matematika yang kalian temukan pada soal nomor 1 juga berlaku 
untuk bangun ruang sisi datar lainnya? Berikan alasannya! 
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Tuliskan sambungan jawaban di dalam kotak 

Kelompok: 
Anggota 

1. 4. 

2. 5. -- 3. 
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Lampiran 

Kunci Jawaban 

Masalah 1 

Salah satu cara yang digunakan adalah menebak 

Cara: menebak 

NamaBangun 

Ruang 
Rusuk(R) 

Kobus 
12 

Balok 
12 

Balok 
12 

Limas Segiempat 
8 

Jumlah 44 

Masalah2 

TitikSudut 
Sisi (S) 

(T) 

6 8 

6 8 

6 8 

5 5 

23 29 

Tabel2: Banyak Sisi, Rusuk, dan Titik Sudut pada Prisma dan Limas 

Bangun Ruang 
Banyak 

Sisi (S) Titik Sudut (T) Rusuk(R) 

Kubus 6 8 12 

Prisma Persegi Panjang 6 8 12 

Prisma Segitiga 5 6 9 

Prisma Segienam (heksagonal) 8 12 18 

Limas Persegi 5 5 8 

Limas Segitiga 4 4 6 
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1. Po1alaturan matematika yang menyatakan hubungan antara banyak sisi, titik sudut dan 
banyak rusuk 

Bangun Ruang Pola/aturan matematika 

Kobus 6+8=12 +2 

Prisma Persegi Panjang 6+8= 12+2 

Prisma Segitiga 5+6=9+2 

Prisma Segienam (heksagonal) 8+12=18+2 

Limas Persegi 5+5=8+2 

Limas Segitiga 4+4=6+2 

Polalaturan matematika S+T=R+2 

2. Polalaturan matematika S + T = R + 2, berlaku juga untuk bangun ruang sisi datar 
lain, dapat dicontohkan dengan bangun ruang sisi datar lain. Misalnya Iimas segi 
delapan terdiri atas S = 10, T = 16, dan R = 24, maka 
S+T=R+2 
10 + 16 = 24 +2. 
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Kompetensi Dasar 

Indikator!rujuan 
Pembelajaran 

I -

Lembar Kerja Siswa 
(LKS-2a) 

Judul 
Mata Pelajaran 
Kelas/Semester 
Waktu 

: Diagonal Prisma dan Limas 
: Matematika 
:VITI/II 
: 20menit 

Mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma dan Iimas serta 
bagian-bagiannya 
1. Siswa dapat mendeskripsikan diagonal bidang, diagonal ruang, 

dan bidang diagonal prisma 
2. Siswa dapat menentukan polalaturan matematika banyakuya 

diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal prisma dan 
Iimas. 

Petunjuk: 
Lengkapilah tabel di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaan yang 

ada! 

Tabel Hubungan Banyak Diagonal Bidang, Bidang Diagonal, dan Diagonal Ruang 
Prism a 

Nama Gambar Model Ban yak Diagonal Bidang Diagonal 
Bangun Segi- n Bidang Diagonal Ruang 

~ 
Prisma 

/J .... ,, Segitiga 

Prisma 11 I 
l Segiempat ~-[7 ~/~' 

I I 

Prisma r-+- --+--"' 
Segilima J.----- ------4 ' .' ' , 

' 

7 
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Buatlah pola/aturan matematika/aturan matematika yang menyatakan banyaknya diagonal 
bidang, diagonal ruang, serta bidang diagonal prisma dari tabel tersebut! Kemudian 
deskripsikanlah! 

Kelompok: 
Anggota 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

8 
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Lamp iran 

Nama 

Prisma 
Segitiga 

Prisma 
Segiempat 

Prisma 
Segilima 

1. 

2. 

3. 

Kunci Jawaban 

Gambar Model 
Ban gun 

Banyak 
Segi- n 

Diagonal 
Bidang 

3 6 

11 I 
I 1---1--

./. I/ 12 4 

5 20 

I i\ 

H---...~ 
~--··· ····-~ • • 

~~ 
Diagonal bidang prisma segi-3 =3x(3-1)=6 
Diagonal bidang prisma segi-4 =4x (4-1)= 12 
Diagonal bidang prisma segi-5 =5x(5-1)=20 

Diagonal bidang prisma segi-n =nx(n-1) 

Bidang Diagonal prisma segi-3 3 =-x(3-1)=3 
2 

Bidang Diagonal prisma segi -4 4 =-x (4-1)=6 
2 

Bidang Diagonal prisma segi-5 
5 =-x(5-1)=10 
2 

Bidang Diagonal prisma segi-n =~x(n-1) 
2 

Diagonal rnang prisma segi-3 =3 X (3 -3) =0 
Diagonal rnang prisma segi-4 =4x(4-3)=4 
Diagonal rnang prisma segi-5 = 5 X (5-3)= 10 

Bidang Diagonal prisma segi -n =nx(n-3) 

Bidang 
Diagonal 

6 

Diagonal 
Ruang 

4 

10 

9 
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Kompetensi Dasar 

lndikatorffujnan 
Pembelajaran 

I -

Lembar Kerja Siswa 
(LKS-2b) 

Judul 
Mata Pelajaran 

Kelas/Semester 
Waktu 

: Diagonal Prisma dan Limas 

: Matematika 
:VIII/II 
:20 menit 

Mengidentifikasi sifat -sifat kubus, balok, prisma dan Iimas serta 
bagian-bagiannya 
1. Siswa dapat mendeskripsikan diagonal bidang, diagonal ruang, 

dan bidang diagonal prisma dan Iimas. 
2. Siswa dapat menentukan pola/aturan matematika banyakuya 

diagonal bidang, diagonal rnang, dan bidang diagonal Iimas. 

Petunjuk: 

I.. .. Perm<~sal<~h<~n · .... , 
,;;,:_~~';:<4:.:~> .~;:;_-~- ;;(i.';-i~' ~;~~--;_:.::-;-:~ . ~: >:;;~:~~-:<-~':·:.~ 

Lengkapilah tabel di bawab ini, kemudian jawablah pertanyaan yang 
ada! 

Tabel: Hubungan Banyak Diagonal Bidang, Bidang Diagonal, dan Diagonal Ruang 
Iimas 

Nama Gambar Model Ban yak Diagonal Bidang Diagonal 
Bangun Segi- n Bidang Diagonal Ruang 

I 
I 

Limas 
I 
I 
I 

Segitiga 
I 
I 
I 

__ , 
-- ' 

\i 

I 

Limas ' I 
I I 

I I 
Segiempat I I 

I ----1. 
I \ 

\ 

I 

Limas 
I \ 
I ' , ' Segilima 
, 

' 1--- _..., 
' 

10 
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Buatlah pola/aturan matematika/aturan matematika yang menyatakan banyaknya diagonal 
bidang, diagoual ruang, serta bidang diagonal Iimas dari tabel tersebut! Kemudian 
deskripsikanlah! • 

11 
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Apakah pada Iimas terdapat diagonal ruang? Mengapa demikian? 

Kelompok: 
Anggota 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

12 
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Lamp iran 

Kunci Jawaban 

Nama Gambar Model Banyak Diagonal Bidang Diagonal 
Bangun Segi- n Bidang Diagonal Ruang 

I 
I 

Limas 
I 
I 
I 

Segitiga 
I 3 - -I -
I 

----', 
' ' 

I 
I 

Limas 
I I 

I I 
I I 4 2 2 -Segiempat I I 

I ---4. 
I \ 

' 

I I 

Limas 
I \ 
I • I \ 5 5 5 Segilima I \ -

)--
_ ..... 

' 

I. Diagonal bidang Iimas segi-3 
3 

=-X (3 -3) =0 
2 

Diagonal bidang Iimas segi-4 
4 

=-X (4-3)=2 
2 

Diagonal bidang Iimas segi-5 
5 =-X (5-3) =5 
2 

Diagonal bidang Iimas segi-n =~x (n-3) 
2 

2. Bidang Diagonal Iimas segi-3 
3 =-x(3-l)=O 
2 

Bidang Diagonal Iimas segi-4 
4 =-X(4-1)=2 
2 

Bidang Diagonal Iimas segi-5 
5 

=-X(5-1)=5 
2 

Bidang Diagonal Iimas segi-n =~x(n-1) 
2 

Bangun Iimas tidak memiliki diagonal ruang, karena tidak mempunyai dna titik yang 
berhadapan pitda suatu ruang. 

13 
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Kompetensi 
Dasar 
Indikator 

Petunjuk: 

Lembar Kerja Siswa 
(LKS-3) 

Judul 
Mata Pelajaran 
Kelas/Semester 
Waktu 

: Jaring-jaring Prism a dan Limas 
: Matematika 
: VIII/II 
: 20menit 

Membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma, dan Iimas. 

I. Siswa dapat membuat berbagai jaring-jaring prisma dan Iimas . 
2. Siswa dapat menerapkan pengetahuan mereka tentang bangun 

ruang dan jaring-jaring untuk membuat berbagai macam bangun 
ruang 

I Buatlah euam variasi jaring-jaring prisma segitiga pada kolom berpetak di 
bawah! -

14 
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Semakin banyak sisi yang dimiliki sebuah prisma, semakin sedikit variasi jaring
jaringnya. 

I -

Bagaimana pendapat kalian tentang pemyataan di atas? Jelaskan! 

Petunjuk: 
Coretlah satu sisi yang tidak tennasuk bagian dari jaring-jaring Iimas 
persegi pada jaring-jaring berik.ut! 

Kelompok: 
Anggota 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

15 
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Lamp iran 

Kunci Jawaban LKS 

Masalah I 

Altematif jaring-jaring prisma segitiga 

-:7~-":-----:-
, ' l 

' ' ' 
' ·- ' 

. ---- -· 

. ' ··- -·--- ---~ ---- . • - - - - ..> •• 
' 

-r-----~~----------~---J 

_, _____ . __ 
:~ :/:; 
_:_-- ··-: -~-- _1 _______ ! __ -. 

:\ /: 
--l-~-:-----1-- -----~------!- ---- -;---- --+- --

' . --; --- '/f\--
. \ . -·,-. . -- -··> .. -------------,--- ---,-- -------·;·-----

-- __ ;~_ 

····~1 

' . -~ ' ' 
' ' . . 
. ' 

---~.-----.---
' ' 

' ' 

. 

' 

' 

' 

' 
- ' - - -- r 

. -· : - . - - -:-

. ··~ :_ .. - - : . . . ~ -

. ' . ' . ' . . 

Pernyataan tersebut keliru. Karena semakin banyak sisi prisma maka 

semakin banyak variasijaring-jaring yang bisa dibuat 

16 
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Masalah2 
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Lembar Keria Siswa 
(LKS-4) 

Judul 
Mata Pelajaran 
Ieelas/Semester 
Waktu 

: Luas Permukaan Prisma dan Limas 

: Matematika 
: VIIUII 
:20 menit 

IeompetensiDasar Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma dan 
Iimas. 

Indikatorfrujuan 
Pembelajaran 

Petunjuk: 
Masalah I 

1. Siswa dapat menemukan rumus luas permukaan prisma 
2. Siswa dapat menemukan rumus luas permukaan Iimas. 
3. Siswa dapat menghitung luas permukaan prisma dan Iimas. 

I 1. Perhatikanjaring-jaring prisma dan Iimas berikut! - 2. Dengan bantuan jaring-jaring tersebut, buatlah hubungan yang menyatakan luas 
permukaan prisma dan luas permukaan prisma. 

Masalah2 
3. Diskusikan bersama temanmu untuk menghitung luas permukaan bangun ! 

llustrasi dalam menentukan rumus luas permukaan prisma 

E E 

A 

18 
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llnstrasi dalam menentukan rumus luas permukaan Iimas 

:r 

T 

T 
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"" 

Sebuah bangun terdiri atas prisma dan Iimas seperti pada 

gambar di samping. Jika semua rusuk bangun yang berbentuk 

·~ prisma paJUangnya 8 em, dan panjang rusuk atapnya 5 em 

hitnnglah luas permukaan bangun tersebut. 

Penyele:~~m~n~:---------------------------------------------

Kelompok: 
Anggota 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

20 
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Lampiran 1 

Daftar gambar model prisma dan Iimas beserta jaring-jaringnya Wltuk masing-masing 
kelompok. 

No 

L 

Nama 
Kelom ok 

Kelompok 1 

2. Kelompok 2 

3. 

4. 

Kelompok3 
Belah ketupat 

Kelompok4 
J~jargenjang 

Prisma & Limas 

• 

' ! 
' ' 

T 

c 

;'!,._ ____ ----- .. 

ECITJ~ F G 
gl_ -----

~--- .. - c 
A 0 

> 
! 

. i 
~; _____ .). _______ -

_____ ... -·· ! -

Jaring-jaring 

E 
~ 

0 
0 

• "-.r- c • 

' 

/ .;£~7 
' ' 
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5. 
Kelompok5 
Trapezium 

• 
c 

¥--1---+~p 
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Lampiran2 

Kunci Jawaban LKS 

Masalah 1 

Kelompok 1 

a. Luas permukaan prisma segifiBa = jumlah luas bangun pada juring-juring prisma 

segifiBa 

= L.ABED + L.ACFD + L. BEFC + Z x llABC 

= (AB + BC + CA) X AB + Z X llABC 

= (Keliling alas x t prisma) + Z x luas alas 

b. Luas permukaan Iimas segifiBa = jumlah luas bangun pada juring-juring Iimas 

segifiBa 

= L.llABC + L.llTAB + L.llTAC + L.!J.TBC 

Kelompok2 

a. Luas permukaan prisma persegi = jumlah luas bangun padajaring-jaring prisma 

persegi 

= Z X L.ABCD + Z X L.BCGF + 2 X L.ABFE 

=Z(L.ABCD+ L.BCGF+ L.ABFE) 

b. Luas permukaan Iimas persegi = jumlah luas bangun pada jaring-jaring Iimas 

persegi 

= L.llABC + L.llTAB + L.llTAC + L.llTBC 

23 
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Kelompok3 

a. Luas permukaan prisma belah ketupat = jumlah /uas bangun pad a jarino-jarino 

prisma belah ketupat 

= 2 X L. belahketupat ABCD + 4 x L. persegi ABFE 

= 2 x L. belahketupat ABCD + Kelilino alasxtinggi prisma 

b. Luas permukaan Iimas be/ah ketupat =)umlah luas bangun padajarino-jarino 

Iimas be/ah ketupat 

= L. belah ketupat ABCD + 4 XL. tJ.TAB 

Kelompok4 

a. Luas permukaan prisma jajargenjang = jumlah luas bangun pada jaring-jaring 

. prisma jajargenjano 

= 2 X L.jajargenjang ABCD + 4 XL. persegi ABFE \ 

= 2 X L. trapesium ABCD + (AB + BC + CA +AD) X AE 

= (Keliling alas x tinggi prisma) + 2 x luas alas 

b. Luas permukaan Iimas jajargenjano = jum/ah luas banoun pada jarino-jarino 

Iimas jajargenjano 

= L.jajargenjang ABCD + 4 X L.tJ.TAB 

KelompokS 

a. Luas permukaan prisma trapesium = jumlah /uas banoun pad a jarino-jarino 

prisma trapesium 

= L.ABFE + L.BCGF + L.CDHG + L.ADHE + 2 x L.trapesiumABCD 

= (AB + BC + CA +AD) x AE + 2 x L. trapesium ABCD 

= (Keliling alas x t prisma) + 2 X luas alas 

b. Luas permukaan Iimas trapesium = jumlah luas banoun pada jarino-jarino Iimas 

trapesium 

= L.trapesiumABCD + L.tJ.TAB + L.tJ.TAD + L.tJ.TBC + L.tJ.TCD 

24 
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Masalah2 

Scm 

Scm 

t = .Jzs -16 

t = .../9 
t=3 

Judi tinggi sisi tegak Iimas 3 em 

Luas bangun pad a gambar = luas prisma tanpa tutup + /uaslimas tanpa alas 

= 5 x luas alas + 4 x luas segitiga 

1 =Sx 8 em x Scm+ 4 x 2xa cmx 3cm 

= 320 cm2+ 48 cm2 

=368cm2 

Judi Juas permukaan bangun adalah 368 em2 

25 

43083.pdf



Lembar Kerja Siswa 
(LKS-5a) 

Judul 
Mata Pelajaran 
Kelas/Semester 
Waktu 

: Volume Prisma dan Limas 
: Matematika 
:VIII/II 
:20 menit 

Kompetensi Dasar Menghittmg luas permukaan dan volume kubns, balok, prisma dan 
Iimas. 

Indikator/Tujuan 
Pembel:Yaran 

I. Siswa dapat menemukan rumus volume prisma. 
2. Siswa dapat menghitung volume prisma dan Iimas 

• 

Petunjuk: 
I. Diskusikan dengan ternan kelompokuya setiap permasalaban pada LKS ini. 
2. Perhatikan gambar kotak pada tabel, kemudian buatlab pola/aturan 

matematikalhubungan yang menyatakan banyakuya kotak pada masing-masing 
gambar untuk menentukan rumus volume prisma., kemudian jawablab pertanyaan 
yang ada.(masalab 1) 

3. Jawablab permasalaban kedua menggunakan aturan yang sudab diperoleh pada 
permasalaban 1 volume prisma dan Iimas. 

26 
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Gambar Polalatumn matematika banyaknya kotak 

27 
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l. Dari tabel di atas tentukan pola!atumn matematikalhubungan yang dapat digunakan 
untuk menghitung volume prisma dengan memisalkan banyak kotak bagian depan 
dengan p, banyaknya kotak bagian samping dengan l, banyaknya kotak ke atas dengan 
t, dan volume dengan V. 

2. Dari kesimpulan kalian pada nomor 1, buatlah atumn yang dapat digunakan untuk 
menghitung unsur-unsur volume prisma. 

3. Apakah rumus volume prisma tersebut berlaknjuga untuk prisma yang lain? Jelaskan! 

Tuliskan jawabanan kalian di sinil 

28 
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---------

• 

1. Tentukan tinggi sebuah Iimas yang memilik:i volume 150 cm3 dan Iuas alasnya 
adalah 45 cm2 . 

2. Andi mempunyai benda-benda mainan berbentuk prisma segitiga dan kubus dengan 
ukuran sebagaimana ditunjukkan pada gambar. 

6 

6cm 

Andi ingin mengetahui volume masing-masing benda. Bantulah Andi untuk 
menghitung volume mainannya. 

Tuliskan jawabanan kalian di sinil 

29 
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Tuliskan sambun ganjawabanan kalian di sinil 

Kelompok: 
Anggota : 

l. 4. 

2. 5. 

3. 

30 
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Lamp iran 

Masalah I 
I. 

Gam bar 

Kunci Jawaban 

Polalaturan matematika banyaknya kotak 

3xlx1=3 

3x2x1=6 

3 X 2 X 2 = 12 

3x2x4=24 

6x4x4=96 
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Volume prisma =p x l x t 

Volume prisma = luas alas prisma x tinggi prisma 

p 

2. Volume prisma = luas alas prisma x tinggi prisma 

Luas alas prism a = volume prlsma 
tinggl 

'7"'" • • _ volume prisma 
, mgg1 pnsma -

1 1 
ism uasa aspr a 

3. rum us volume prisma tersebut berlaku juga untuk prisma ya111J lain karena pada 

dasamya volume ba111Jun ruaTIIJ merukan perkalian antara luas alas dan ti111Jgi 

ba111Jun rua111J. 

Masalah4 

I. Dik : V = 150cm3 t = 3V 
luasalas 

2. 

luas alas = 45 cm2 

Dit : tinggi Iimas (t) 
3 x 150cm3 

t = -4=-=s=-c-m"""'2,..-
t = 10cm 

Jadi tinggi Iimas adalah 10 em 

a Volume mainan berbentuk prisma segitiga 
V = luas alas X tinggi prisma 

1 
V=-X6X6X6 

2 
v = 108 

Jadi volume maiilan yang berbentuk prisma segitiga adalah 108 cm3 

b. Volume mainan berbentuk prisma segiempat 
V = luas alas x tinggi prisma 

V=6X6X6 
V= 216 

Jadi volume mainan yang berbentuk prisma segiempat adalah 216 cm3 
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Lembar Kerja Siswa 
(LKS-Sb) 

Judul 
Mata Pelajaran 
Kelas/Semester 
Waktu 

: Volume Prisma dan Limas 
: Matematika 
:VIII/II 
:20 menit 

Kompetensi Dasar Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma dan 
Iimas. 

Indikatorffujuan 
Pembelajaran 

I. Siswa dapat menemukan rumus volume Iimas. 
2. Siswa dapat menghitung volume prisma dan Iimas. 

• 

Petunjuk: 
I. Diskusikan dengan ternan kelompokuya setiap pennasalahan pada LKS ini. 
2. Perhatikan gambar prisma segiempat (kubus) yang memiliki empat diagonal 

ruang yang berpotongan di titik 0, kemudian jawablah pertanyaan yang ada 
(masalah I) 

3. Jawablah permasalahan kedua menggunakan aturan yang sudah diperoleh pada 
permasalahan I tentang volume prisma dan Iimas. 

HI~----------~G ,, 
' ' ' ' ' ' ' ' 

' 
' ' 

' ' ' 

f-.::,..-...;----''T----r'-:' ,.r, s 
E ........... i .. -- ... :~~~', .... F 

A 

I ..,; ...... 
r ,. .. ; .. o\ - ........... 

or-=-;"'----'---- ---- c 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ,, ,, 

" " 

' ' 
s 

' ' s 
' ' ' 

B 

Perhatikan prisma segiempat (kubus) di 
samping! 
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l. Ada berapa Iimas yang terdapat pada gambar eli atas? Tuliskan! 

2. Buatlah polalaturan matematikalhubungan yang menyatakan volume prisma dengan 
banyaknya Iimas yang terbentuk pada gambar di atas, sehingga ditemukan rumus 
volume Iimas! 

3. Dari kesimpulan kalian pada nomor 2 buatlah aturan yang dapat diguuakan untuk 
menghitwJ.g unsur-unsur volume Iimas. 

4. Apakah rumus volume Iimas berlakujuga untuk Iimas yang lain? Jelaskan! 

Tuliskan jawabanan kalian di sinil 
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~--~~~~~---1 

1. Tentukan tinggi sebuah Iimas yang memiliki volume 150 cm3 dan luas alasnya adalah 
45 cm2. 

2. Andi mempunyai benda-benda mainan berbentuk prisma segitiga dan kubus dengan 
ukuran sebagaimana ditunjukkan pada gambar. 

6 
em em 

6cm 

Andi ingin mengetahui volume masing-masing benda. Bantulah Andi untuk 
mengitung volume mainaunya. 

Tuliskan !awabanan kalian di sinil 
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Tuliskan sambungan jawabanan kalian di si nil 

Kelompok: 
Anggota 

l. 4. 

2. 5. -- 3. 
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Lamp iran 
Kunci Jawaban 

Masalah 1· 

1. Ada enam: Iimas OABCD, OFGH, OBCGF, OADHE, OABFE, OCDHG 

2. Volume 6 Iimas = Volume kubus 

6V = s X s X s 
= (s x s) x s 

1 
= (s xs) x 2s x2 

=Axtx2 
6V = 2 At 

V =~At 
6 

V =!At 
3 

Jadi volume Iimas adalah V = ~At, dengan A Iuas alas Iimas, dan t tinggi Iimas. 

3. V = ~At 

A=~ 
t 

t = 3V 
A 

4. Rumus volume Iimas tersebut berlaku juga ootuk volume Iimas yang lain, karena pada 
dasarnya volume Iimas merupakan sepertiga luas alas kali tinggi. 
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Masalah2 

1. Dik : V = 150cm3 t = 3V 
luasalas 

2. 

luas alas = 45 cm2 

Dit : tinggi Iimas (t) 3 x 150cm3 

t = -4:-::5:-cm----:;2;----

t = 10 em 
J adi tinggi Iimas adalah l 0 em 

a. Volume mainan berbentuk prisma segitiga 
V = luas alas x tinggi prisma 

1 
V=z-x6x6x6 

v = 108 
Jadi volume mainan yang berbentuk prisma segitiga adalah 108 cm3 

b. Volume mainan berbentuk prisma segiempat 
V = luas alas x tfnggi prisma 

V=6X6X6 
v = 216 

Jadi volume mainan yang berbentuk prisma segiempat adalah 216 cm3 
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Kompetensi Dasar 

Indikatorffujuan 
Pembelajaran 

Petunjuk: 

Lembar Keria Siswa 
(LKS-6) 

Judul 

Mata Pelajaran 
Kelas/Semester 
Waktu 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan prisma dan Iimas 
Matematika 

VIII/II 
20menit 

Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma dan 
Iimas. 
Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 
prisma dan Iimas 

•:0 Pematikaulah soal-soal berikut dengan baik ! 

•:• Masing-masing kelompok mendiskusikan pemecahan masalah dari soal berikut ! 
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-Maila -llJe!Upuilyai. __ •_ kawat:dl"J1gan -.. plinjang __ -144, crri. ._ Dia ·_ dim¢ta_ mem~ulit . 

illiif8~fiilillii 
"' ... 

Penyelesaian: 

---------------------------------------
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Penyelesaian: 
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Peoyelesaiao: 

Kelompok: 
Aoggota 

L 4. 

2. 5. 

3. 
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Lamp iran 

Kunci Jawaban 

Masalah 1 

Diketahui : panjang kawat 144 em 

Ditanyakan : sketsa prisma dengan ukurannya 

Penyelesaian 

Misalkan a = panjang rusuk prisma 
Maka : panjang kawat = 12a 

144cm = 12a 
144cm 

a=--=12cm 
12 

.,.J--------

12 em 

Jadi prisma akan memuat volume terbesar 
jika panjang rusuknya 12 em 12 em 

Masalah 2 

Diketahui : panjang kolam renang 24 m 

Lebar kolam renang 16 m 

Kedalaman kolam renang 2,5 m 

12 ClU 

Ditanyakan : volume air dalam kolam bila airnya penuh 

Penyelesaian 

volume air dalam kolam = luas alas kolam x Kedalaman kolam renang 

= panjang kolam x Lebar kolam x Kedalaman kolam 

=24m x 16m x 2,5 m 

=960m3 

Jadi volume air dalam kolamjika kolanmya penuh adalah 960m3 atau 960 000 liter. 
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Masalah3 

Diketahui : ukuran alas tenda (4 x 4) m2 

Tinggi tenda berbentuk prisma 2 m 

Tinggi sisi tegak tenda berbentuk Iimas 3m (atap) 

Ditanyakan : volwne air dalam kolam bila airnya penuh 

Penyelesaian 

Luas kain = Iuas alas +4 x Luas sisi tegak (bentuk prisma)+ 4 x Iuas sisi tegak (bentuk 

Iimas) 

=(4 x4)m2 +4x (4 x2)m2 +4 x(.!:x4 x 3)m2 

2 

=16m2 +32m2 +24m2 

=72m2 

Jadi Iuas kain yang diperlukan Wituk membuat tenda tersebut adalah 72m2 
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