
TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM) 

PENERAPAN PENDEKATAN OPEN-ENDED BERBANTUAN 
SOFTWARE GEOGEBRA UNTUK MENINGKATKAN 

KEMAMPUAN SPASIAL MATEMATIS DAN 
KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

MATEMATIS SISW A SMP 

UNIVERSITAS TERBUKA 

TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 
Gelar Magister Pendidikan Matematika 

Disusun Oleh : 

SRI W AHYUNI UT AMI 

NIM.500639225 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSIT AS TERBUKA 

JAKARTA 

2020 

44165

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Universitas Terbuka
Stamp



Lembar Pernyataan Bebas Plagiasi 

KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
REPUBLIK INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA 

MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA 
UNIVERSITAS TERBUKA 

JI. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418 
Telp. 021.7415050, Fax 021.7415588 

PERNYATAAN 

Tesis (T APM) yang berjudul Penerapan Pendekatan Open-Ended Berbantuan 
Software Geogebra untuk Meningkatkan Kemampuan Spasial Matematis dan 

Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa SMP adalah basil karya saya sendiri, 
dan seluruh sumber yang dikuti maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. 
Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka 

saya bersedia menerima sanksi akademik. 

Bandung, Agustus 2019 
Yang Menyatakan 

SRI WAHYUNI UTAMI 
NIM. 500639225 

44165

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Penerapan Pendekatan Open-Ended Berbantuan Software Geogebra Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Spasial Matematis Dan Kemampuan Berpikir 

Kritis Matematis Siswa SMP 

Sri Wahyuni Utami 
uni tami(@yahoo.com 

Program Pascasarjana Universitas Terbuka 

Abstrak 

Penelitian ini mengkaji tentang pembelajaran menggunakan teknologi 
komputer yang di dalamnya terdapat software geogebra adalah salah satu teknik 
pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika yang 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar kreatif, dan lebih aktif 
sehingga diharapkan bahwa kemampuan spasial matematis dan berpikir kritis 
siswa dapat meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketuntasan 
belajar siswa melalui pembelajaran open-ended berbantuan software geogebra, 
mengetahui kemampuan spasial dan berpikir kritis siswa, mengetahui sikap siswa 
terhadap pembelajaran matematika dengan pembelajaran open-ended berbantuan 
software geogebra serta untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan 
guru dalam mengelola pembelajaran dengan menggunakan open-ended 
berbantuan software geogebra. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 
terdiri atas instrumen tes dan non tes. Instrumen tes yang digunakan adalah tes 
kemampuan spasial matematis dan kemampuan berpikir kritis yang berbentuk 
uraian, sedangkan instrumen non tes yang digunakan bernpa angket. Hasil 
penelitian secara keselurnhan menunjukkan bahwa kemampuan spasial 
matematis dan kemampuan berfikir kritis siswa mengalami peningkatan setelah 
dilaksanakannya pembelajaran dengan menggunakan open-ended berbantuan 
software geogebra. Dalam pembelajarannya pun siswa menjadi lebih aktif dalam 
pembelajaran matematika Tanggapan siswa terhadap pembelajaran dengan 
menggunakan open-ended berbantuan software geogebra ini positif Aktivitas 
siswa di kelas pun menjadi lebih baik,pembelajaran dengan menggunakan open
ended berbantuan software geogebra dapat dijadikan salah satu altematif dalam 
pembelajaran matematika. 

Kata Kunci: Geometri, Open-ended, software geogebra, Kemampuan spasial 
matematis, Kemampuan berpikir kritis 
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Application of Open-Ended Approach Geogebra-Software-Based to Improve 

Mathematical Spatial Ability and Mathematical Critical Thinking Ability of 

Junior-High-School Students. 

Sri Wahyuni Utami 
uni tami(a)yahoo.com 

Universitas Terbuka Post-Graduate Program 

Abstract 

This study examine about how to learn using computer technolof>'Y in which one of them is Geogebra Software. It is one of the learning techniques that can be used in mathematics learning which give opportunities for students to learn creatively and more actively so that students can increase mathematical spatial abilities and critical thinking. This study aims to determine the complete learning of student through open-ended learning assisted by Geogebra Software, knowing the spatial and critical thinking abilities of students, knowing the attitudes of students towards mathematics learning with open-ended learning assisted by Geogebra Software and to find out the obstacles and efforts made by teachers in managing open-ended learning using Geogebra Software. The instruments used in this study consisted of test and non-test instruments. The test instruments used were tests of mathematical spatial abilities and critical thinking skills in the form of descriptions, while the non-test instruments used were questionnaires. The overall results of the study showed that mathematical spatial abilities and critical thinking skills of students had increased after the implementation of open-ended learning assisted by Geogebra Software. On the process, students become more active in learning mathematics. Students' responses to open-ended learning are supported by Geogebra Software. The activities of students in the class became better; learning using open-ended assisted Geogebra Software can be used as an alternative in learning mathematics. 

Keywords: Geometry, Open-ended, Geogebra Software, Mathematical spatial 
ability, Critical thinking ability 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan populasi seluruh siswa kelas VIII dan 

sampel yang diambil adalah kelas VIII-A sebagai kelompok eksperimen yang 

belajarnya menggunakan pendekatan open-ended berbantuan s~ftware geogebra, 

VIII B sebagai kelompok eksperimen yang belajamya menggunakan pendekatan 

open-ended dan VIIIC sebagai kelompok kontrol yang belajarnya konvensional. 

Kegiatan belajar-mengajar matematika di SMP Negeri 2 Garawangi 

Kabupaten Kuningan berlangsung dengan pembelajaran menggunakan 

pendekatan open-ended berbantuan software geogebra (kelompok eksperimen 1 ), 

pendekatan open-ended (kelompok eksperimen 2) dan pembelajaran konvensional 

(kelompok kontrol) pada salah satu pokok bahasan yaitu bangun ruang. 

1. Data Hasil Tes Kemampuan Spasial Matematis 

Hasil penelitian mengenai kemampuan spasial matematis s1swa pada 

materi Bangun Ruang diperoleh hasil berupa nilai pretes dan postes seperti tabel 

dibawah ini. 

Tabel 4.1 

1 Rata-rata (X) 44,53 77,66 45 ,16 72,50 42,81 71 ,09 
2 Standar Deviasi (SD) 9,95 7,40 10,89 12,12 11 ,21 9,90 
3 Nilai maksimum 60 90 65 90 65 85 
4 Nilai minimum 25 65 25 40 20 45 

45 
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Berdasarkan tabel 4 .1 diketahui bahwa pada kelas yang menerapkan 

pendekatan pembelajaran open-ended berbantuan software geogehra memiliki 

rata-rata 44,53 sebelum pembelajaran. Sedangkan sesudah pembelajaran 

mengalami peningkatan menjadi 77 ,66. Sebelum pembelajaran, hasil tes baik 

kelas dengan pendekatan open-ended maupun konvensional berada di bawah kelas 

pendekatan open-ended berbantuan software geogebra. Hasil tes sebelum 

pembelajaran pada ketiga kelas memiliki perbedaan dimana kelas yang 

menggunakan pendekatan open-ended berbantuan software geogebra memiliki 

nilai yang lebih besar. 

a. Perhitungan Gain Ternormalisasi (N-Gain) Spasial Matematis 

Data hasil penelitian yang diperoleh untuk kemampuan spasial matematis 

selanjutnya dideskripsikan secara statistik dengan basil uji gain kelas eksperimen 

1, kelas eksperimen 2, dan kelas kontrol yang disajikan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.2 Gain Ternorma 
Distribusi Ekspe rimen 1 

Rendah 0 
Sedang 2 6 27 32 
Tinggi 6 1 0 
Rata-Rata N-Gain 0. 6 0.51 0.5 

Dari tabel 4.2 diperoleh nilai N-Gain di kelas eksperimen I adalah 0,6 

dengan kategori sedang, di kelas eksperimen 2 nilai N-Gain adalah 0,51 dengan 

kategori sedang, di kelas kontrol nilai N-Gain adalah 0,5 dengan kategori sedang. 

Berikut disajikan grafik Distribusi N-Gain Kemampuan spasial matematis serta 

rata-rata dari N-Gain setiap kelas. 

~ ·- ~ ' - ---~- - -
- ,,_ ' .,,_ ~ 
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Gambar 4.1 Grafik Distribusi N-Gain Kemampuan Spasial Materna tis 

0.6 
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1 2 

Gambar 4.2 Grafik Rata-rata N Gain setiap kelas 

Berdasarkan data tersebut menunjukkan adanya peningkatan hasil 

kemampuan spasial kelas eksperimen 1 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan 

kelas eksperimen 2 dan kelas kontrol yang menggunakan metode konvensional 

b. Uji Normalitas 

Dari basil penelitian hasil Uji Normalitas kemampuan spasial matematis ketiga 

kelas tersebut bisa dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut. 

Kelompok 
El · · ··,.· 

Tabel 4.3 
Tests of Normality 

Kolmogorov-Smirnov3 

Statistic . Df Sig. 
.107 32 .200 

Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. 

.951 32 .153 Kemampuan 
Spatial ·· -~~__,,_._ ... __ . - --.. --·-·- ·----·-··-· . -·· ...... ~~-----. ~--E2 
Matematis 

.146 

.117 
32 .080 . 940 32 .077 
32 .200...- .963 32 .333 
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Berdasarkan hasil uji Kolmogorov Smimov diperoleh nilai signifikan 

0.200 untuk hasil kelas eksperimen 1, nilai signifikansi 0.080 untuk hasil kelas 

eksperimen 2, dan nilai signifikansi 0.200 untuk hasil kelas kontrol. Dengan 

menggunakan taraf signifikansi (a) 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai 

signifikansi dari uji normalitas ketiga kelas lebih besar dari taraf signifikansi. Hal 

ini menunjukkan bahwa nilai ketiga kelas berdistribusi normal. Setelah dilakukan 

uji normalitas, selanjutnya dilakukan uji homogenitas. 

c. Uji Homogenitas 

Dari hasil penelitian uji homogenitas ketiga kelas tersebut sebagai berikut. 

Tabel 4.4 
Test of Homogeneity of Variances 

Levene 
Statistic dfl df2 Sig . 

. Kemmµpuan Base<l.on:Mean 1.123 2 93 .330 
Spatial···'·· ' ' ·a~ect .ori Medi~ . -=:---------:67-1--·-2-·--~-- .514 
Matematis ·sased · 9~~ :.'Medi{m; .671 2 76.787 .514 ... :~:t11o~~~ili:ii~/ -----·-·1.oss ·-----2------93--·352 

in~an . ' ~· "' 

Berdasarkan hasil uji homogenitas maka ketiga variansi homogen. Data 

berdistribusi normal dan homogen, maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis. 

d. Uji Anova Satu Jalur 

Dari hasi penelitian Uji Hipotesis Kemampuan Spatial Matematis ketiga kelas 

tersebut sebagai berikut. 

Tabei4.5 
Descriptives 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Std. Std. Lower Upper Minim Maxim 
N Mean Deviation Error Bound Bound um um 

El 32 .6025 .10728 .01897 .5638 .6412 .33 .78 
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E2 
·Kontrol : 

32 .5141 
32 .5025 

.13545 .02394 

.09844 .01740 
.4652 .5629 .20 

.31 
.78 
.67 .4670 .5380 

Total . 96 .5397 .12215 .01247 .5149 .5644 .20 .78 

Kemampuan Spatial Matematis 
Sum of 
Squares 

·Between 'Groups ' 

:Within Gr~~ps-.--
~ ~ -, .. 

.192 

1.226 

Tabel 4.6 
ANOVA 

df 
2 

93 

Mean Square F Sig. 
.096 7.264 .001 
.013 

..... .,.,......~-----,~--- ____ ., _________ --·- -·--···· ·--···-··-------- .•. -- -····-- ---·-----Total "· >:' 1.417 95 

Post Hoc Tests 

Tabel 4.7 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Kemampuan Spatial Matematis 

TukeyHSD 

(I) Std. 
Mean 

Difference 
(1-J) Error Sig. 

El· .008 ~-'- ""'.' ~ . 

'· E2 

*.The mean difference is significant at the 0.05 level. 

95% Confidence 
Interval 

Lower Upper 
Bound Bound 

.0201 .1568 
.1684 

-.0201 
.0799 -·-------

-.0316 
.0568 

Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh basil sig. 0.915. Dengan 

menggunakan taraf signifikansi (a.) 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai 

signifikansi dari uji hipotesis lebih besar dari taraf signifikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa Ho ditolak dan menerima Hl. Artinya terdapat perbedaan 

peningkatan kemampuan spatial matematis. 
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2. Data Hasil Tes Kemampuan Berpikir Kritis 

Hasil penelitian mengenai kemampuan berpikir kritis matematis s1swa 

pad.a materi Bangun Ruang diperoleh hasil berupa nilai pretes dan postes seperti 

tabel dibawah ini. 

Tabel 4.8 Hasil Tes Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa 

1 Rata-rata (X) 79,16 44,38 71 ,41 
2 Standar Deviasi (SD) 6,97 10,83 9,94 
3 Nilai maksimum 90 65 85 
4 Nilai minimum 65 25 45 

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa pada kelas yang menerapkan 

pendekatan pembelajaran open-ended berbantuan software geogebra memiliki 

rata-rata 44,38 sebelum pembelajaran. Sedangkan sesudah pembelajaran 

mengalami peningkatan menjadi 79,16. Sebelum pembelajaran, hasil tes baik 

kelas dengan pendekatan open-ended maupun konvensional berada di bawah kelas 

pendekatan open-ended berbantuan software geogebra. Hasil tes sebelum 

pembelajaran pada ketiga kelas memiliki perbedaan dimana kelas yang 

menggunakan pendekatan open-ended berbantuan software geogebra memiliki 

nilai yang lebih besar. 

a. Perhitungan Gain Ternormalisasi (N-Gain) Berpikir Kritis 

Data hasil penelitian yang diperoleh untuk kemampuan berpikir kritis 

matematis selanjutnya dideskripsikan secara statistik dengan hasil uji gain kelas 
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eksperimen 1, kelas eksperimen 2, dan kelas kontrol yang disajikan pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 4.9 Gain Ternormalisasi Kemampuan Berpikir Kritis 

Distribusi Eksperimen 1 Eksperimen 2 Kontrol 
Rendah 0 3 I 1 
Sedang 25 28 31 
Tinggi 7 1 0 
Rata-Rata N-Gain 0.63 0.51 0.51 

Dari tabel 4.9 diperoleh nilai N-Gain di kelas eksperimen 1 adalah 0,6 

dengan kategori sedang, di kelas eksperimen 2 nilai N-Gain adalah 0,51 dengan 

kategori sedang, di kelas kontrol nilai N-Gain adalah 0,5 dengan kategori sedang. 

Berikut disajikan grafik Distribusi N-Gain Kemampuan spasial matematis 

serta rata-rata dari N-Gain setiap kelas. 
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Gambar 4.3 Graflk Distribusi N-Gain Kemampuan Berpikir Kritis 
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Berdasarkan data tersebut menunjukkan adanya peningkatan basil 

kemampuan berpikir kritis siswa kelas eksperimen 1 lebih tinggi apabila 

dibandingkan dengan kelas eksperimen 2 dan kelas kontrol yang menggunakan 

metode konvensional. 

b. Uji Normalitas 

Dari basil penelitian hasil Uji Normalitas kemampuan berpikir kritis ketiga kelas 

terse but bisa dilihat pada tabel 4 .10 sebagai berikut. 

Tabel 4.10 
Tests of Normality 

Kolm~gorov-Smimova Shapiro-Wilk 
Kelompok Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Berpikir 
Kritis "· 

El '-, · •·, .116 32 .200 .976 32 .692 
.\· E2 P" :-·--- ··-:-i46~~·-·-·32-· ·--~081. -- -.'}_0- 5= ----.- ]i~=-~-·-0_0-=8 

.139 32 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

.120 .963 32 

Berdasarkan uji tersebut diperoleh nilai signifikansi 0.200 untuk hasil 

kelas eksperimen 1, nilai signifikansi 0.081 untuk hasil kelas eksperimen 2, dan 

nilai signifikansi 0.120 untuk basil kelas kontrol. Dengan menggunakan taraf 

signifikansi (a) 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi dari uji 

normalitas ketiga kelas lebih besar dari taraf signifikansi. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai . ketiga kelas berdistribusi normal. Setelah dilakukan uji normalitas, 

selanjutnya dilakukan uji homogenitas. 

c. Uji Homogenitas 

Dari hasil penelitian basil Uji homogenitas kemampuan berpikir kritis ketiga kelas 

tersebut bisa dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut. 

.330 
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Tabet 4.11 
Test of Homogeneity of Variances 

Levene 

53 

Statistic dfl dt2 Sig. 
)_. 1.359 2 93 .262 

B~rpikir 
Kritis .-...-~--..,..,.,..,---------··- - -····-·---·----·- -·--- . . -- - - ··- ---. 851 2 93 .430 ,._._ ......... _._.....,.............___. _____ . --- ------- -----· 

.851 2 69.193 .431 

2 93 .330 

Berdasarkan hasil uji homogenitas maka ketiga variansi homogen. Data 

berdistribusi normal dan homogen, maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis. 

d. Uji Anova Satu Jalur 

Dari hasil penelitian hasil Uji Normalitas kemampuan berpikir kritis ketiga kelas 

terse but bisa dilihat pada tabel 4 .12 sebagai berikut. 

Berpikir Kritis 

N Mean 
-.El -

; .. ,. 32 .6319 

Tabel 4.12 
Descriptives 

95% Confidence 
lntervaJ for Mean 

Std. Std. Lower Upper 
Deviation Error Bound Bound 

.08581 .01517 .6009 .6628 

Mini Maxi 
mum mum 

.45 .80 ------- --·M• -·-----··-----~-----·-·- ~-·----·-···· E2 32 .5234 .12765 
·· Kont. 32 .5041 .09311 
~afl _____ ....... __ 

Total 
: .. ! .:;. ~ 

96 .5531 

Berpikir Kritis 

Between Grotips· 
~~- ... 

.Total , ~--+'""----

.11724 

Sum of 
Squares 

.304 
~0.Mh"""'·-----· 

1.002 

1.306 

.02257 .4774 

.01646 .4705 

.01197 .5294 

Tabet 4.13 
ANOVA 

.5695 

.5376 

.5769 

df Mean Square 
2 

93 

95 

.152 

.011 

.14 .78 

.31 .67 

----~-~--· 

.14 .80 

F Sig. 
14.090 .000 
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Post Hoc Tests 

Tabel 4.14 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Berpikir Kritis 
TukeyHSD 

95% Confidence 
Mean Interval 

(I) (J) Difference Std. Lower Upper 
Kelompok Kelompok (I-J) Error Sig. Bound Bound 

~El \··:'~' t.i;;~;P.E2 1
''' ..• "·;,:;;!,. .10844 .02595 .000 .0466 .1703 

___ .... _.,_· .. _K_o_n __ tr_ol_: ......... ·· L, ___ .12781 .02595 ·----.000 - .... -~0660 ----~1896 
r, .. E! :•) -.10844 .02595 .000 -.1703 -.0466 
,,.,_,r. ~......,,..-~-···-- ___ ..,___ ··-···-· .. ··----·--· ---.----· .. ~-~--

' · . Kontrol . · · .01937 .02595 .736 -.0424 .0812 
• .. _- .. ',.. ·_'- .- - '·..,--~ ·-· --- -------------- r ---

Kontroi ~. El ;~, -.12781 .02595 .000 -.1896 -.0660 

·-· ,._ 

E2 

><· '' E2 . t ~-· --.01937 .02595 ·----~736 . - ~0812 - ... . 0424 
*.The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh basil s1g. 0.000. Dengan 

menggunakan taraf signifikansi (a) 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak dan menerima Hl. Artinya terdapat perbedaan peningkatan nilai rata-rata 

kemampuan berpikir kritis antara ketiga kelompok. 

3. Data Hasil Angket 

Angket diedarkan pada siswa setelah pelaksanaan proses pembelajaran 

matematika dengan pendekatan open ended berbantukan geogebra. Angket ini 

dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai respon siswa terhadap 

pembelajaran matematika dengan open ended berbantukan geogebra. Banyaknya 

item yang digunakan dalam angket ini sebanyak 10 item. Adapun data hasil 

angket tersebut disajikan ke dalam bentuk tabel seperti berikut: 
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No. · 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Tabel 4.15 
Data Hasil Angket 

: ~, ~.' .. 
" 

·.· ~ 

i·/'ili' .;{'~"" 

"'' ·, .P~yaan ; ):; .; 

~ 
'l'lss ·'1<1 

'1(1{;, '"'' ' ' 

(o/cf)" •' .:..Jl., :.''!.<i)> 

Saya menyukai pelajaran 
17,65 matematika. 

Pelajaran matematika membantu 
saya memahami pelajaran yang 20,59 
lainnya. 
Penggunaan Pendekatan open 
ended berbantuan geogebra dalam 

14,71 pembelajaran membantu say a 
memahami konsep matematika. 

Bagi say a, matematika adala11 
0 pelajaran yang paling sulit. 

Soal-soal open ended matematika 
membuat say a tertantang untuk 23,53 
menyelesaikannya. 
Dengan mengerjakan soal-soal 
open ended matematika, saya 
terpacu untuk memahami kembali 2,94 
konsep-konsep matematika yang 
telah dipelajari 
Penggunaan open ended 
berbantuan geogebra hanya 0 
membuang-buang waktu. 
Penggunaan pendekatan open 
ended berbantuan geogebra dalam 
pembelajaran semakin membuat 0 
saya sulit dalam memahami konsep 
matematika. 
Pembelajaran dengan 
menggunakan pendekatan open 
ended berbantuan geogebra telah 17,65 
mendorong saya untuk lebih aktif 
dalam belajar. · 
Soal-soal open ended matematika 

14,71 
membuat saya pusing 

55 

' Pen(lat>at ' ..,,;:; ~;:,' 

s rt~ TS ,STS 
(%) ;. - ~%) 7 ;,J<,('Yo) 

68,70 10,71 
I 

2,94 

67,65 11 ,76 0 

79,41 5,88 0 

8,24 35,29 26,47 

61,67 11 ,76 2,94 

88,24 8,82 0 

8,82 70,59 20,59 

11 ,77 55,88 32,35 

76,47 5,88 0 

8,82 35,29 41,18 
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Berdasarkan data hasil jawaban angket di atas, nampak bahwa siswa 

memberikan sikap yang cukup baik terhadap pembelajaran matematika dengan 

menggunakan pendekatan open-ended berbatuan software geogebra. 

B. Pembahasan 

Setelah mengadakan analisis hasil uji coba instrumen, akhirnya penulis 

dapat menentukan bahan tes untuk penelitian dengan materi bangun ruang. 

Adapun langkah selanjutnya penulis mengadakan proses pembelajaran di kelas 

yang dijadikan sampel penelitian yaitu kelompok eksperirnen di kelas VIII-B yang 

mendapat pembelajaran dengan pendekatanopen-ended berbatuan software 

geogebra sedangkan kelompok kontrol yaitu kelas VIII-A yang mendapat 

pembelajaran dengan pendekatan open-ended dan VIII-C yang mendapat 

pembelajaran konvensional. Tetapi sebelum proses pembelajaran berlangsung 

penulis mengadakan tes awal (pretes) terlebih dahulu kepada kedua kelompok 

tersebut yang bertujuan untuk mengetahui kesetaraan kemampuan mereka. 

Berdasarkan data analisis tentang perbedaan peningkatan kemampuan 

spasial matematis sISwa yang memperoleh pembelajarankonvensional, 

pendckatan open-ended, denganpendekatanopen-endedberbantuans<?ftwa re 

geogebra. Setelah akhir pertemuan diadakan tes akhir (pastes) yang bertujuan 

untuk mengetahui apakah terdapat pebedaan kemampuan spasial matematis siswa 

dari ketiga kelompok. Setelah data basil tes awal dan tes akhir dari ketiga 

kelompok tersebut dianalisis akhirnya diperoleh rata-rata tes awal kelornpok 

eksperimen I 44,53 dan tes akhir 77,66 sehingga dari rata-rata tes awal dan tes 
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akhir terdapat kenaikan sebesar 33,12. Adapun rata-rata tes awal kelompok 

eksperirnen 2 45,16 dan tes akhir 72,50 terdapat kenaikan 27 ,34 .Begitu juga rata

rata tes awal kelompok kontrol 42,81 dan tes akhir 71,09 sehingga dari rata-ratates 

awal dan tes akhir terdapat kenaikan sebesar 28,28. Dengan demikian, masing

masing kelompok mengalami perubahan (peningkatan) kemampuan spasial 

matematis siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. 

Berdasarkan data analisis tentang perbedaan pencapaian kemampuan 

spasial matematis siswa yang memperoleh pembelajarankonvensionaL 

pendekatan open-ended, denganpendekatanopen-endedberbantuans~ftwa re 

geogebra. Dari hasil uji hipotesis diperoleh basil sig. 0.590 untuk kelas 

Eksperimen 1 dan 0.967 untuk kelas Eksperimen 2. Dengan menggunakan taraf 

signifikansi (a) 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi dari uji 

hipotesis kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 lebih besar dari taraf 

signifikan. Hal ini menunjukkan bal1wa Ho ditolak dan menerima H l. Artinya 

terdapat perbedaan peningkatan kemampuan spatial matematis antara kelas 

eksperimt;n 1 dan eksperimen 2. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka kemampuan spatial matematis 

perlu dikembangkan dalam pembelajaran. Hoerr, Boggeman, dan Wallach (2010: 

200) menyebutkan bahwa kemampuan spasial dapat dikembangkan dengan cara 

mengintegrasikan kemampuan spasial terhadap kurikulum di sekolah yang 

berlaku dalam kegiatan belajar dan mengajar. Sehingga selama anak bersekolah 

kemampuan ini dapat dipelihara, dikembangkan dan ditingkatkan. Howard 

Gardner (dalam Hoerr et al, 2010:200) menambahkan bal1wa kemampuan spasial 
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dapat dikembangkan dengan cara membe1ikan anak kesempatan untuk 

mengembangkan kemampuannya dan pikirannya dengan memberinya 

permasalahan yang dapat diselesaikan dengan caranya sendiri baik dengan cara 

yang sudah biasa dilakukan ataupun dengan cara modem. 

Kemampuan spasial sangat diperlukan unhtk menyelesaikan berbagai 

macam masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah 

membaca peta, berkendara, memasukkan benda ke dalam kotak, bercermin dan 

lain-lain. Kemampuan ini juga dibutuhkan dalam berbagai macam bidang studi, 

diantaranya adalah: seorang astronom memahami struktur tata surya dan 

pergerakan antar planetnya, seorang engineer memahami hubungan antar 

komponen pada mesin, seorang ahli radiologi yang menginterpretasikan gambar 

sinar X, dan lain sebagainya. 

Kemampuan spasial tidak hanya digunakan dalam berbagai tugas 

matematika sekolah, akan tetapi pada mata pelajaran lainnya dan pada lingkup 

yang lebih luas seperti dunia kerja. Dalam matematika kemampuan spasial lebih 

dikaitkan dengan penyelesaian pennasalahan geometri. 

Selain itu, peningkatan kemampuan spatial dipengaruhi oleh penerapan 

pendekatan Open-Ended dalam pembelajaran matematika. Pendekatan Open

Ended merupakan proses pembelajaran yang didalamnya tujuan dan keinginan 

individu /siswa dibangun dan dicapai secara terbuka. 

Pembelajaran berbasis open rnemberikan rum1g yang cukup bagi peserta 

didik untuk mengekplorasi permasalahan sesuai kemampuan, bakat, dan 

minatnya, sehingga peserta didik yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi 
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dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan matematika, dan peserta didik 

dengan kemampuan lebih rendah masih dapat menikmati kegiatan matematika 

sesuai dengan kemampuannya. 

Pada prinsipnya pendekatan Open-Ended sama dengan pembelajaran 

berbasis masalah yaitu pembelajaran yang masalahnya bersifat terbuka. Artinya 

jawaban-jawaban dari masalah tersebut belum pasti. Setiap siswa, bahkan gum 

dapat mengembangkan kemungkinan jawaban. Dengan demikian pembelajaran 

berbasis masalah memberikan kesempatan pada siswa untuk bereksplorasi 

mengumpulkan dan menganalisis data secara lengkap untuk memacahkan masalah 

yang dihadapai. 

Berdasarkan data analisis tentang perbedaan pencaparnn kemampuan 

berpikir kritis matematis s1swa yang memperoleh pembelajarankonvensional, 

pendekatan open-ended, denganpendekatanopen-endedberbantuansl~ftware 

geogebra. Dari basil uji hipotesis diperoleh basil sig. 0.086 untuk kelas 

Ekspe1imen 1 dan 0.900 untuk kelas Eksperimen 2. Dengan menggunakan taraf 

signifikansi (a) 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi dari uji 

hipotesis kelas eksperimen 1 lebih besar dari kelas eksperimen 2. Hal ini 

menunjukkan bahwa Ho ditolak dan menerima Hl. Artinya terdapat perbedaan 

peningkatan kemampuan berpikir kritis antara kelompok eksperimen 1 dan 

eksperimen 2. 

Berdasarkan data analisis tentang terdapat perbedaan peningkatan 

kemampuan berpikir kritis matematis s1swa yang memperoleh 

pembelajarankonvensional, pendekatan open-ended, denganpendekatanopen-
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endedberbantua.nsoftware geogebra. Hasil kemampuan berpikir kritis matematis 

siswa dari ketiga kelompok diperoleh rata-rata tes awal kelompok eksperimen 1 

44,38 dan tes akhir 77, 16 sehingga dari rata-rata tes awal dan tes akhir terdapat 

kenaikan sebesar 32,78. Adapun rata-rata tes awal kelompok eksperimen 2 44,38 

dan tes akhir 72,18 terdapat kenaikan 27,80 .Begitu juga rata-rata tes awal 

kelompok kontrol 42,81 dan tes akhir 71,41 sehingga dari rata-ratates awal dan tes 

akhir terdapat kenaikan sebesar 28,60. Dengan demikian, masing-masing 

kelompok mengalami perubahan (peningkatan) kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. 

Berdasarkan uji hipotesis ketiga kelas tidak mempunyai perbedaan yang 

signifikan pada kemampuan awal berpikir kritis. Hal ini mungkin disebabkan oleh 

siswa kurang dilatih untuk berpikir kritis dalam memecallkan suatu permasalahan. 

Akibatnya siswa akan mudah ingat dan juga mudah lupa pada suatu konsep yang 

diberikan guru. Slan1eto (2010) mengemukakan bahwa belajar yang bermakna 

seperti berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah akan lebih mudah diingat 

dibandingkan dengan belajar yang menghafal deretan huruf-huruf saja. Oleh 

karena itu, pengetahuan awal siswa mengenai materi sistem gerak manusia pada 

ketiga kelas tidak berbeda. 

Setelah dilakukan pembelajaran dengan pendekatan open-ended, dengan 

pendekatan open-ended berbantuan sojiware geogebra kemampuan berpikir kritis 

siswa mengalami peningkatan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

terdapatnya perbedaan antara hasil pre tes dan post tes yaitu faktor intern dan 

faktor ekstern. Adapun faktor intern yang dapat mempengaruhi terdapatnya 
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perbedaan tersebut adalah faktor jasmaniah dan faktor psikologis seperti 

perhatian, minat, intelegensia, kematangan serta kesiapan sedangkan faktor 

ekstem yang dapat mempengamhi adalah faktor lingkungan sosial dan lingkungan 

sekolah. 

Pada saat proses pembelajaran berlangsung, pada kelas eksperimen, siswa 

sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini didukung 

oleh basil angket siswa yang pada umumnya merasa lebih bersemangat saat 

belajar dengan pendekatan open-ended, dengan pendekatan open-ended 

berbantuan software geogebra. 

Keterampilan berpikir kritis akan memberikan arahan yang lebih tepat 

dalam berpikir, bekerja, dan membantu lebih akurat dalam menentukan 

keterkaitan sesuatu dengan lainnya. Oleh sebab itu keterampilan berpikir kritis 

sangat diperlukan dalam pemecahan masalah atau pencanan solusi. 

Pengembangan keterampilan berpikir kritis merupakan integrasi berbagai 

komponan pengembangan kemampuan, seperti pengamatan (observasi), analisis, 

penalaran, penilaian, pengambilan keputusan, dan persuasi. Semakin baik 

pengembangan keterampilan ini, maka akan semakin baik pula dalam mengatasi 

masalah-masalah. 

Peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa terjadi karena penerapan 

pembelajaran dengan pendekatan open-ended, denganpendekatanopen-ended 

berbantuan software geogebra mampu membuat peserta didik aktif dalam proses 

pembelajaran sehingga siswa dapat berpikir kritis. Menurut Santrock ( dalam 
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Apriyani, 2013: 47), untuk mampu berpikir secara kritis anak harus mengambil 

peran aktif dalam proses pembelajaran. 

Pendekatan Open-Ended memberi kesempatan kepada murid untuk 

berpikir bebas sesuai dengan minat kemampuannya. Dengan demikian 

kemampuan berpikir matematis murid dapat berkembang secara maksimal dan 

kegiatan-kegiatan kreatif murid dapat terkomunikasikan melalui proses 

pembelajaran. 

Adapun beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam mengkonstruksi 

masalah, antara lain sebagai berikut: 

I ) Menyajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata dimana konsep

konsep matematika dapat diamati dan dikaji murid; 

2) Menyajikan soal-soal pembuktian yang dapat diubah sedemikian rupa 

sehingga murid dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel 

dalam persoalan itu; 

3) Menyajikan bentuk-bentuk atau bangun-bangun (geometri) sehingga murid 

dapat membuat suatu konjektur; 

4) Menyajikan urntan bilangan atau tabel sehingga murid dapat menemukan 

aturan matematika; 

5) Memberikan beberapa contoh konkrit dalam beberapa kategori sehingga 

murid bisa mengelaborasi sifat-sifat dari contoh itu untuk menemukan sifat

sifat dari contoh itu untuk rnenemukan sifat-sifat yang umum; 

6) Memberikan beberapa latihan serupa sehingga murid dapat menggeneralisasi 

dari pekerjaannya. 
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Adapun sikap s1swa terhadap pembelajaran matematika dengan 

menggunakan pendekatan open ended berbantuan s~f'tware geogebra dapat dilihat 

dari basil angket. Berdasarkan hasil angket, menunjukkan bahwa hampir seluruh 

siswa merasakan adanya manfaat dalam pembelajaran matematika dengan 

menggunakan pendekatan open ended berbantuan geogebra, artinya sikap siswa 

secara keseluruhan terhadap pembelajaran pendekatan open ended berbantuan 

software geogebra bersikap positif. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis pada keselumhan tahapan penelitian, maka 
kesimpulan yang diperoleh dari penelitian berkaitan dengan kemampuan spasial 
melalui pembelajaran dengan pendekatan open-ended berbantuan software 
geogebra di kelas VIII SMPN 2 Garawangi, yaitu sebagai berikut. 
1. Peningkatan kemampuan spasial siswa SMP yang memperoleh pembelajaran 

dengan pendekatan open-ended berbantuan software geogebra lebih baik 
daripada siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan metode ekspositori. 
Kualitas peningkatan kemampuan spasial siswa pada kelas eksperimen 
tennasuk pada kategori sedang dan pada kelas control tem1asuk pada 
kategori rendal1 . 

2. Peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa SMP yang memperoleh 
pembelajaran dengan pendekatan open-ended berbantuan sojiware geogebra 
lebih baik daripada siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan metode 
ekspositori. Kualitas peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa 
berdasarkan kriteria indeks gain pada kelas eksperimen tennasuk pada 
kategori sedang dan pada kelas control termasuk pada kategori rendah. 

3. T erdapat perbedaan peningkatan kemampuan spasial matematis siswa yang 
memperoleh pembelajaran konvensional, pendekatan open-ended, dengan 
pendekatan open-ended berbantuan sojiware geogebra. 
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4. Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa 

yang memperoleh pembelajaran konvensional, pendekatan open-ended, 

dengan pendekatan open-ended berbantuan so.fiware geogebra 

5. Siswa secara umum menunjukkan sikap positif terhadap pembelajaran 

dengan pendekatan open-ended berbantuan software geogebra. Sikap positif 

yang dimaksud bempa sikap yang menunjukkan persepsi atau sikap baik dan 

memperoleh manfaat dari pembelajaran dengan pendekatan open-ended 

berbantuan so.fiware geogebra dalam peningkatan kemampuan spasial dan 

berfikir kritis siswa. 

B. Saran 

Berdasarkan basil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh terhadap 

pembelajaran dengan pendekatan open-ended berbantuan software geogebra, 

maka direkomendasikan hal berikut. 

1. Pembelajaran dengan pendekatan open-ended berbantuan software 

geogebra dapat dijadikan salah satu altematif model pembelajaran 

matematika untuk materi tertentu dalam meningkatkan kemampuan spasial 

dan berfikir kritis siswa. 

2. Pembelajaran dengan pendekatan open-ended berbantuan software geogebra 

memerlukan waktu yang cukup lama, karena siswa diberikan kesempatan 

seluas-luasnya untuk menyelesaikan masalah dengan berbagai cara dan diberi 

kesempatan untuk memastikan jawaban siswa dengan menggunakan 
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software geogebra sehingga dalam pelaksanaannya tujuan yang diharapakan 

dapat tercapai. 
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Lampiran Program Satuan Pelajaran 

PROGRAM SA TUAN PELAJARAN 

Mata Pelajaran 

Pokok Bahasan 

Satuan Pendidikan 

Ke las/Semester 

Tahun Pelajaran 

Waktu 

A. TU JUAN PEMBELAJARAN 

: Matematika 

: Bangun Ruang Sisi Datar 

:SMP 

: VIII/II 

: 2017/2018 

: 11 Jam Pelajaran 

Siswa dapat menunjukkan bangun ruang dan bagian-bagiannya serta dapat 

menghitung luas permukaan dan volume kubus dan balok. 

B. MATER! PEMBELAJARAN, SUMBER, ALAT DAN 

ALOKASI WAKTU 

No.RP SUB PO KOK BAHASAN SUMBER ALOKASI I 
DANALAT WAKTU I 

I 

1 Bagian-bagian Bangun Ruang Sisi 1. Buku 

Datar paket 2 Jampel 

I a. Bagian-bagian ban gun ruang 2. Bahan ajar 

pada kubus dan balok. 3. Jaring-

b. Gambar ruang. Janng 

I c. Jaring-jaring ruang kubus dan yang 

balok. berbentuk 
~- --

d. Luas selubung kubus dan kubus dan 2 Jampel 

balok. ban gun 

ruang 

kubus dan 

balok 

2. Besaran-besaran pada Bangtm 12 Jampel 
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Ruang 

a. Volume bangun ruang (kubus 

dan balok) 

b. Besaran volwne bangun kubus 3 Jampel 

dan balok jika ukuran rusaknya 

berubah. 

c. Penerapan bangun ruang SlSl 

datar dalam kehidupan nyata. 

Ulangan Harian 2 Jampel 
---------

--~----~-·-- ---------- ' ________ J 
Jumlah Jam Pelajaran 11 Jampel l 

C.RENCANA PEMBELAJARAN (Terlampir) 

D.PENILAIAN POKOK BAHASAN 

1. Penilaian proses dilakukan sebelum berlangsung pelaksanaan 

pembelajar-dll. 

2. Penilaian hasil belajar (individu), dilakukan setelah selesai proses 

pembelaj aran. 

E.Alat Penilaian (terlampir) 

Kuningan, Mei 2018 

Peneliti, 

Sri Wahyuni Utami 
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Lampiran Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN NO.I 

KELOMPOK EKSPERIMEN 

Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Garawangi 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas : VIII (Delapan) 

Semester : 2 (Dua) 

Standar Kompetensi : Memahami sifat-sifat kubus, balok dan bagian

bagiannya, serta menentukan ukllrannya. 

Kompetensi Dasar Menghitung luas permukaan dan volume kubus, 

balok. 

Indikator Menggunakan rwnus untuk menghitung luas 

permukaan kubus dan balok. 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

A. Tujuan Pembelajaran 

./ Peserta didik dapat menggunakan rumus untuk menghitung luas 

permukaan kubus dan balok. 

B. Materi Ajar 

./ Menghitung luas permukaan (sisi) kubus dan balok. 

C. Metode dan Pendekatan 

./ Metode : Tanyajawab, Pembelajaran langsung dan tugas indivdu . 

./ Pendekatan : Open ended 

D. Langkah-langkah Kegiatan 

";> Pendahuluan : 

Berdoa 

Mengabsen kehadiran siswa 
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Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Memotivasi peserta didik dengan memberi penjelasan tentang 

pentingnya mempelajari materi ini. 

'r Kegiatan Inti : 

Pengembangan 1 

Dengan menggunakan metode ceramah dibahas pengertian kubus dan 

balok, sifat-sifat kubus dan balok, kemudian cara menghitung luas 

pennukaan kubus dan balok. 

Pengembangan 2 

Dengan menggunakan metode tanya jawab dibahas luas pennukaan 

kubus dan balok. 

a. Luas pennukaan kubus 

L =6s2 

b. Luas pennukaan balok 

Lp Balok= 2(pl +pt +It) 

Penerapan 

Guru menyuruh siswa untuk menyebutkan benda yang berbentuk kubus 

dan balok yang ada dalam kehidupan sehari-hari. 

Contoh: 

Luas pennukaan sebua11 dadu yang berbentuk kubus adalal1 384 cm2
. 

Hitunglah panjang rusuk kubus itu! 

Penyelesaian: 

Luas pennukaan kubus = 384 cm2
, maka: 

6a1 =384 

a2 =64 

a=8 

Jadi, panjang msuk kubus adalah 8 cm. 

Penutup 

peserta didik membuat rangkuman subbab yang telah dipelajari. 
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peserta didik diberikan pekerjaan rumah (PR) dari soal-soal dalam 

buku paket yang belum terselesaikan/dibahas dikelas. 

E. Sumber Belajar 

Buku paket, yaitu buku metematika SMP Kelas VIII Semester 2 

Buku referensi lain. 

F. Penilaian 

Teknik 

Bentuk Instrumen 

Contoh Instrumen 

: Tugas individu 

: Uraian singkat 

1. Diketahui sebuah balok dengan panjang 8 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 5 

cm. Hitunglah luas pennukaan balok itu! 

Kunci Jawaban: 

1. Diketahui : p = 8 cm 

/=6cm 

t= 5 cm 

Luas permukaan balok = 2(pl +pt+ lt) 

= 2(8x6+8x5+6x6) 

= 236cm 2 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN N0.2 

KELOMPOK EKSPERIMEN 

Nama Sekolah : SMP N 2 Garawangi 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas : VIII (Delapan) 

Semester : 2 (Dua) 

Standar Kompetensi Memahami sifat-sifat kubus, balok dan bagian

bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar Menghitung luas permukaan dan volume kubus, 

balok. 

Indikator : Menggm1akan rumus untuk menentukan diagonal 

serta volume kubus dan balok. 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

A. Tujuan Pembelajaran 

./ Peserta didik dapat menggunakan rumus untuk menentukan diagonal 

serta volume kubus dan balok. 

B. Materi Ajar 

./ Menemukan dan menghitung diagonal serta volume kubus dan balok. 

C. Metode dan Pendekatan 

./ Metode : Tanya jawab, Pembelajaran langsl.lllg dan tugas indivdu . 

./. Pendekatan : Open ended 

D. Langkab-langkah Kegiatan 

? Pendahuluan : 

Berdoa 

Mengabsen kehadiran siswa 

Menyampaikan tujuan pembelajaran 
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Memotivasi peserta didik dengan member penjelasan tentang 

pentingnya mempelajari materi ini. 

,. Kegiatan Inti : 

Pengembangan I 

Dengan menggunakan metode ceramah Siswa dapat mengenal dan 

menyebutkan bidang rusuk, diagonal bidang, bidang diagonal, diagonal 

ruang kubus dan balok, serta dapat menentukan volume kubus dan balok. 

Pengembangan 2 

Dengan menggunakan metode tanya jawab dibahas volume kubus dan 

balok. 

c. Volume kubus 

V=S 3 

d. Volume balok 

V Balok = pxlxt 

Contoh: 

1. Sebuah balok berukuran panjang 1 m, lebar 25 cm, dan tingginya 20 cm. 

Berapa liter volume balok tersebut! 

Diketahui : p = 1m=10 dm 

I= 25 cm = 2,5 dm 

t= 20 cm=2 dm 

Volume balok = p x Ix t 

= (10 x 2,5 x 2)dm3 

= 50 dm3 = 50 liter 

Jadi, volume balok itu adalah 50 liter. 

)- Penutup 

a. peserta didik membuat rangkuman subbab yang telah dipelajari. 

b. Peserta didik dan guru menyimak dan membal1as soal dalam buku 

paket. 

c. Peserta didik dibe1ikan pekerjaan rumah (PR) dari soal-soal dalam 

buku paket yang belum terselesaikan/dibahas dikelas. 
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E. Somber Belajar 

Bulat paket, yaitu buku metematika SMP Kelas VIII Semester 2 

Bulat referensi lain. 

F. Penilaian 

Teknik 

Bentuk Instrumen 

Contoh Instrumen 

: Tugas individu 

: Uraian singkat 

1. Sebuah penampung air berbentuk kubus mempunyai panjang seluruh 

rusuk kubus adalah 120 dm. Hitunglal1 volume kubus itu! 

Misalkan a adalah panjang rusuk, maka 

Panjang seluruh rusuk kubus = 12a 

Volume kubus = a3 

l2a = 120dm 

120dm a=---
12 

a=lOdm 

= (10 dm)3 

= 1000dm3 

= 1000 liter [ 1 dm 3 = lli ter] 

Jadi, volume kubus itu adalah 1000 liter. 

44165

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN NO. 1 

KELOMPOK KONTROL 

Nama Sekolah 

Mata Pelajaran 

Ke las 

Semester 

: SMP N 2 Garawangi 

: Matematika 

: VIII (Delapan) 

: 2 (Dua) 

Standar Kompetensi Memahami sifat-sifat kubus, balok dan bagian

bagiannya, serta menentukan ukuram1ya. 

Menghitung luas permukaan dan volume kubus, 

balok. 

Kompetensi Dasar 

Indikator Menggunakan rumus untuk menghitung luas 

permukaan kubus dan balok. 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

A. Tujuan Pembelajaran 

v' Peserta didik dapat menggunakan rumus untuk menghitlmg luas 

permukaan kubus dan balok. 

B. Materi Ajar 

v' Menghitung luas pennukaan (sisi) kubus dan balok. 

C. Metode dan Pendekatan 

v' Metode : ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas indivdu. 

v' Pendekatan : konvensional 

D. Langkah-langkah Kegiatan 

);;- Pendahuluan : 

Berdoa 

Mengabsen kehadiran siswa 

Menyampaikan tl1juan pembelajaran 

Memotivasi peserta didik dengan memberi penjelasan tentang 

pentingnya mempelajari materi ini. 
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., Kegiatan Inti: 

a. Peserta didik diberikan stimulus bernpa pemberian materi oleh guru 

mengenai cara mengg1makan rumus untuk menghitung luas pennukaan 

kubus dan balok (Bahan: buku paket, yaitu buku Matematika SMP 

Kelas VIII Semester 2 mengenai menghitung luas pennukaan (sisi) 

kubus dan balok. ), kemudian antara peserta didik dan guru 

mendiskusikan materi tersebut. 

b. Peserta didik mengkoml.ll1ikasikan secara lisan atau mempersentasikan 

mengenai cara menggl.lllakan rnmus tmtuk menghitung luas pennukaan 

kubus dan balok. 

c. Peserta didik dan guru bersama-sama membahas contoh dalam buku 

paket mengenai cara menghitung luas permukaan balok dan kubus. 

d. Peserta didik mengerjakan beberapa soal dari dalam buku paket 

mengenai penemuan rumus luas pennukaan (sisi) kubus dan balok. 

e. Peserta didik mengerjakan soal-soal dari dalam buku paket mengenai 

penghitungan Ju.as permukaan (sisi) kubus dan balok. 

f. Peserta didik mengerjakan beberapa soal dalam buku paket. 

g. Peserta didik mengerjakan beberapa soal da1i dalam buku paket 

mengena1 menghitung luas permukaan (sisi) kubus dan balok, 

kemudian peserta didik dan g1m1 secara bersama-sama membahas 

beberapa jawaban soal terse but. 

-, Penutup 

peserta didik membuat rangkuman subbab yang telah dipelajari. 

peserta didik diberikan pekerjaan rumah (PR) dari soal-soal dalam 

buku paket yang belum terselesaikan/dibahas dikelas. 

E. Sumber Belajar 

Buku paket, yaitu buku metematika SMP Kelas VIII Semester 2 

Buku referensi lain. 

F. Penilaian 

Teknik 

Bentuk Instrumen 

: Tugas individu 

: Uraian singkat 
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CONTOH INSTRUMEN 

1. 

A 6 B 

Kunci Jawaban: 

1. Luas ABCD = s x s 

maka, 

=6cmx6cm 

= 36 cm2 

Sebuah kubus ABCDEFGH panjang 

sisinya bernkuran 6 cm. Tentukan 

permukaan kubus ABCD~ 

Luas pennukaan kubus = 6 x Luas ABCD 

=(6x36)cm2 

= 216cm2 

Jadi, luas permukaan kubus adalah 216 cm2
. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN NO. 2 

KELOMPOK KONTROL 

Nama Sekolah 

Mata Pelajaran 

Ke las 

Semester 

: SMP N 2 Garawangi 

: Matematika 

: VIII (Delapan) 

: 2 (Dua) 

Standar Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

Indikator 

Alokasi Waktu 

: Memahami sifat-sifat kubus, balok dan bagian

bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

: Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok. 

: Menggunakan rumus untuk menghitung volume kubus 

dan balok. 

: 2 x 40 menit 

A. Tujuan Pembelajaran 

./ Peserta didik dapat menggunakan rumus untuk menghitung volume 

kubus dan balok. 

B. Materi Ajar 

./ Menemukan dan menghitung volwne kubus dan balok. 

C. Metode dan Pendekatan 

./ Metode : ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas indivdu . 

./ Pendekatan : konvensional 

D. Langkah-langkah Kegiatan 

>-- Pendahuluan : 

Berdoa 

Mengabsen kehadiran siswa 

Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Memotivasi peserta didik dengan member penjelasan tentang 

pentingnya mempelajari materi ini. 
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>- Kegiatan Inti : 

a. Peserta didik diberikan stimulus berupa pemberian materi oleh guru 

mengenai cara menggunakan rumus tmtuk menghitung volume kubus 

dan balok (Bahan: buku paket, yaitu buku Matematika SMP Kelas VIII 

Semester 2 mengenai menemukan volume kubus dan balok.), kemudian 

antara peserta didik dan guru mendiskusikan materi tersebut. 

b. Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempersentasikan 

mengenai cara menggw1akan rumus untuk menghitung volume kubus 

dan balok. 

c. Peserta didik dan guru bersama-sama membahas contoh dalam buku 

paket mengenai cara menghitung volume balok dan kubus. 

d. Peserta didik mengerjakan beberapa soal dari dalam buku paket 

mengenai penemuan nunus volume kubus dan balok. 

e. Peserta didik mengerjakan soal-soal dari dalam buku paket mengenai 

penemuan volume kubus dan balok. 

f. Peserta didik mengerjakan beberapa soal dalam buku paket. 

g. peserta didik mengerjakan beberapa soal dari dalam buku paket 

mengenai penghitung volume kubus dan balok, kemudian peserta didik 

dan guru secara bersama-sama membahas beberapa jawaban soal 

tersebut. 

h. Peserta didik diingatkan untuk mempelajari kembali materi mengenai 

kubus dan balok untuk menghadapi ulangan pada pertemuan 

berikutnya. 

>- Penutup 

a. peserta didik membuat rangkuman subbab yang telah dipelajari. 

b. Peserta didik dan guru menyimak dan membahas soal dalam buku 

paket. 

c. Peserta didik diberikan pekerjaan nuna11 (PR) dari soal-soal dalam 

buku paket yang belum terselesaikan/dibahas dikelas. 

E. Sumber Belajar 

Buku paket, yaitu buku metematika SMP Kelas VIII Semester 2 
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Bulrn referensi lain. 

F. Penilaian 

Teknik 

Bentuk Instrumen 

Contoh Instrumen 

: Tugas individu 

: Uraian singkat 

1. diketahui panjang sebuah balok adalah 7 ,5 cm, lebamya 5 ,25 cm dan 

tingginya 4,5 cm. tentukan volume balok tersebut? 

Kunci jawaban: 

1. diketahui : P = 7 ,5 cm 

L = 5,25 cm 

T =4,5 cm 

Ditanya Volwne balok? 

Jawab: 

V=PxLxT 

V = 7,5 cm x 5,25 cm x 4,5 cm 

= 177,19 cm3 

Jadi volume balok tersebut adalah 177, 19 cm3 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 1 

Satuan Pendidikan 

Kelas/Semester 

Mata Pelajaran 

Materi 

: SMPN 2 Garawangi 

: VIII/2 

: Matematika 

: Kubus dan Balok 

Waktu : 2 x 40 men.it (Pertemuan ke-1) 

A. Kompetensi Inti 

KI 3 Memahami dan menerapkan pengetahuan ( faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI 4 Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Penca1>aian Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

3.9 Menentukan luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. 

Indikator 

1. Menyatakan situasi, gambar, diagram atau benda nyata yang 

berhubungan dengan sifat-sifat dan unsur-unsur kubus dan balok ke dalam 

bahasa, simbol, ide atau model matematik. 

2. Menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika yang berhubungan dengan 

sifat-sifat dan unsur-unsur kubus dan balok secara lisan dan tulisan. 

C. Tujuan Pembelajaran 

l. Siswa dapat menyebutkan benda-benda yang berbentuk kubus. 

2. Siswa dapat mendiskusikan unsur-unsur kubus. 

3. Siswa dapat menyebutkan titik sudut, rusuk-rusuk, bidang sisi, diagonal 
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bidang, diagonal mang, bidang diagonal, tinggi, kl.1bus dan balok. 

4. Siswa dapat menentukan ukuran salah satu atau beberapa unsur kubus dan 

balok. 

D. Materi 

(T erlampir) 

E. Pendekatan /Model /Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran 

Metode 

: Open-ended berbatuan software geogebra 

Diskusi 

Pendekatan Pembelajaran Pendekatan Saint!flk 

F. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan 

Pendahuluan 

Kegiatan 

Deskripsi Kegiatan 

- Guru memberi salam, mengabsen siswa. 

- Siswa diingatkan kembali mengenai materi 

yang telah dipelajari sebelumnya. 

- Gum menyampaikan indikator yang hendak 

dicapai dalam proses pembelajaran beserta 

tujuan pembelajaran. 

- Gum memotivasi siswa dengan menyampaikan 

pentingnya materi tersebut untuk dipelajari. 

- Siswa dibagi dalam kelompok yang terdiri dari 

empat atau lima per kelompok 

Mengamati 

Guru meminta siswa untuk membuka LKT 

(Lembar Kerja Tugas) yang sebelumnya sudah 

dikerjakan sebagai tugas di luar kelas. 

Alokasi 

Waktu 

10 

menit 

60 

Inti a. Siswa membaca materi mengenai unsur- menit 

unsur kubus dan balok di berbagai sumber. 

b. Siswa dapat mengumpulkan infonnasi 

untuk LKT yang dikerjakannya. (aksi) 
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Menanya 

Bersama dengan teman kelompoknya s1swa 

membahas/mendiskusikan LKT yang telah 

dikerjakan. Guru memberikan stimulus kepada 

peserta didik untuk memunculkan pertanyaan 

yang berhubungan dengan materi yang telah 

dikerjakan 

Menganalisis 

Guru memberikan LKD (Lembar Kerja 

Diskusi) kepada seluruh kelompok 

Siswa mendiskusikan dan menyelesaikan 

pennasalahan dalam LKD dengan teman 

kelompoknya. (proses) 

Mengkomunikasikan 

Setela11 selesai menyelesaikan LKD, gum 

meminta perwakilan siswa dari sala11 satu 

kelompok untuk menyajikan basil diskusi di 

depan kelas. 

a. Siswa mampu menjelaskan cara-cara 

menyelesaikan permasalahan dalam LKD. 

(objek) 

b. Siswa dari kelompok lain diberi 

kesempatan oleh gum untuk menanggapi 

basil jawaban dari yang disampaikan oleh 

penyaJI. 

c. Gum memberi koreksi tambahan atau 

penguatan untuk meluruskan pemahaman 

peserta didik. 

Guru memberikan beberapa latihan soal pada 

tiap individu untuk mengetahui pema11aman 

siswa. (skema) 
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Penutup 

Mengasosiasi 10 

Guru membimbing peserta didik membuat menit 

kesimpulan hasil pembelajaran. 

Guru dan peserta didik melakukan refleksi, peserta 

didik dipersilahkan untuk menanyakan mengenai 

hal-hal yang belum dipahami 

Guru meminta kepada seluruh kelompok untuk 

mengumpulkan LKT dan LKD masing-masing. 

Guru membagikan LKT yang berkaitan dengan 

materi yang akan dibahas pada pertemuan 

selanjutnya. 

Peserta didik ditugaskan untuk mengidentifikasi 

dan mengerjakan beberapa soal dalam LKT di luar 

waktu pembelajaran di kelas. 

Guru menutup pelajaran dengan doa bersama dan 

mengucapkan salam. 
~----- ----------------- --------------- ---~-------------· 

G. Media Pembelajaran, Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Media/Alat 

Papan Tulis, Spidol 

2. Bahan 

LKTdanLKD 

3. Sumber Pembelajaran 

• BSE (Buku Sekolah Elektronik) Ra11aju, E.B., Sulaiman, R., Eko S, 

T. Y., Budiarto, M.T. & Kusrini. (2008). Contextual Teaching and 

Leaming Matematika SMP1MTs Kelas VIII Edisi 4. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Depdiknas 

• Buku PR Matematika untuk Sr-.1/MTS Kelas VIII Semester 2, Intan 

Pariwara. 
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H. Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian dilakukan selama kegiatan pembelajaran yaitu penilaian 

sikap, pengetahuan dan keterampilan. Instrumen penilaian sikap, pengetahuan 

dan keterampilan. 

Penilaian Sikap 

Aspek 

Sikap 

Indikator Penilaian: 

a. Terlibat aktif dalam pembelajaran 

b. Bekerja sama dalam kegiatan 

kelompok 

c. Toleran dalam perbedaan 

pendapat berpikir dalam memilih 

dan menerapkan pendapat dalam 

menyelesaikan masalah. 

d. Jujur dan disiplin dalam 

mengerjakan tu gas belajar 

matematika 

Penilaian Pengetahuan 

Indikator pencapaian kompetensi 

3.9 Menentukan luas permukaan 

volume kubus, balok, prisma, 

Ii.mas. 

L_ 

Penilaian Keterampilan 

Aspek 

Teknik W aktu Penilaian 

Penilaian 

Pengamatan Selama kegiatan 

pembela jaran 

:oerlangsung 

T eknik Penilaian Instrumen 

dan Tes tertulis 

dan Bentuk uraian 

I Teknik 
Penilaian 

LKT 

LICD 

Waktu Penilaian I 
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Keterampilan Pengamatan Menyelesaikan 

Indikator Terampil dalam penskoran tugas kelompok 

menjelaskan ide, situasi, dan relasi saat diskusi. 

matematika yang berhubungan 

dengan sifat-sifat dan unsur-unsur 

kubus dan balok secara lisan dan 

tulisan. 
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LAMP IRAN 

UNSUR-UNSUR KUBUS 

a. Mengenal Kobus 

Gambar 1 Gambar2 

Kubus adalah ban.gun ruang yang dibatasi oleh enam bidang persegi yang kongruen. 

b. Unsur-unsur kubus 

Gambar3 

Bidang/Sisi 

Gambar4 Gambar 5 Gambar 6 

Kubus terdiri atas enam daerah persegi yang kongruen. Keenam daerah 

persegi itu dinamakan bidang atau sisi kubus. Pada Gambar 3 bidang (sisi) 

ABCD dinamakan bidang alas atau dasar. Bidang (sisi) ini berpasangan dan 

kongruen dengan bidang (sisi) EFGH. Bidang (sisi) EFGH dinamakan 

bidang atas atau tutup kubus. Bidang (sisi) yang lainnya dinamakan bidang 

(sisi) tegak yaitu bidang (sisi) BCEH, ABHG, ADFG, dan CDFE. 

RusukKubus 

Pertemuan dua bidang (sisi) berupa mas garis dalam suatu kubus dinamakan 

rusuk kubus. Sebagai contoh pada Gambar 3, pertemuan antara sisi ABCD 

dan sisi ABHG adalah rusuk AB, pertemuan antara sisi BCEH dan sisi 

EFGH adalah rusuk HE, dan sebagainya. Sebuah kubus memiliki 12 rusuk. 
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TitikSudut 

Pertemuan tiga rusuk dalam suatu kubus dinamakan titik sudut Sebagai 

contoh pada Gambar 3, pertemuan antara rusuk AB, AD, dan AG adalah 

titik sudut A, pertemuan antara rusuk AD, DF, dan DC adalah titik sudut D, 

dan sebagainya. Sebuah kubus memiliki 8 titik sudut. 

ail. Diagonal Bidang/ Diagonal Sisi 

Pada sisi kubus, garis yang menghubungkan dua titik sudut yang 

berhadapan dinamakan diagonal bidang (diagonal sisi). Perhatikan sisi 

BCEH pada Gambar 3, garis-garis CH dan BE dinamakan diagonal bidang 

BCEH. Sebuah kubus memiliki 12 diagonal bidang (diagonal sisi). 

Diagonal Ruang 

Dalam kubus, garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan 

dinamakan diagonal ruang kubus. Diagonal ruang kubus pada Gambar 5 

adalah AE, BF, GC, dan FB. Sebuah kubus memiliki 4 diagonal ruang 

kubus. 

Bidang Diagonal 

Bidang diagonal suatu kubus adalah bidang yang melalui dua buah rusuk 

yang berhadapan dalam kubus. Pada gambar 6, perhatikan rusuk AF dan BE. 

Dalam kubus ABCD.EFGH kedua rusuk ini saling berhadapan. Apabila 

melalui kedua rusuk tersebut dibuat sebuah bidang, maka akan terbentuk 

bidang ABEF. Bidang diagonal kubus lainnya adalah bidang GDCH, bidang 

EHAD, dan bidang FGBC. Bidang-bidang diagonal kubus merupakan 

persegi panjang yang kongruen. 
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UNSUR-UNSUR BALOK 

a. Mengenal Balok 

Gambarll Gambar 12 

Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh enam bidang persegi panjang, 

dimana setiap pasangan bidangnya sejajar dan kongruen (sama dan sebangun). 

b. Unsur-unsur balok 

Gambar 13 Gambar 14 Gambar 15 Gambar 16 

Bidang (sisi) 

Balok terdiri atas tiga pasang persegi panjang yang kongruen. Ketiga 

pasang persegi panjang itu dinamakan bidang (sisi) balok. Pada Gambar 

11 bidang (sisi) ABCD dinamakan bidang alas atau dasar. Bidang (sisi) ini 

berpasangan dan kongruen dengan bidang (sisi) EFGH Bidang EFGH 

dinamakan bidang atas atau tntup. Dua pasang bidang (sisi) yang lainnya 

adalah: 

1) Bidang (sisi) ABHG berpasangan dengan bidang (sisi) CDFE 

2) Bidang (sisi) ADFG berpasangan dengan bidang (sisi) CBHE 

~ Rusuk balok 

Pertemuan dua bidang (sisi) balok dinamakan rusuk: balok. Rusuk tersebut 

berupa ruas garis. Balok memiliki 12 rusuk, yaitu rusuk AB, BC, CD, DA, 

AG, HB, EC, FD, GH, EH, EF, FG. 

~ Titik sudut 
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Pertemuan tiga rusuk balok dinamakan titik sudut. Balok memiliki 8 titik 

sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. 

J.- Diagonal bidang/ Diagonal sisi 

Pada sisi balok, garis yang menghubungkan dua titik sudut yang 

berhadapan dinamakan diagonal bi dang atau diagonal sisi. Contohnya 

pada sisi ABCD, garis AC dan BD dinamakan diagonal bidang ABCD . 

. ..._ Diagonal ruang 

Garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam balok 

dinamakan diagonal ruang balok. Banyaknya diagonal ruang yang dirniliki 

sebuah balok ada 4 buah. Keempat diagonal ruang itu adalah GC, HD, FB, 

EA 

._ Bidang diagonal 

Bidang diagonal suatu balok adalah bidang yang melalui dua buah rusuk 

yang berhadapan dalam kubus. Pada Gambar 14 pada balok ABCD.EFGH 

rusuk BC dan EH saling berhadapan dan membentuk bidang diagonal 

ABEF. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 1 

Satuan Pendidikan 

Kelas/Semester 

Mata Pelajaran 

Materi 

Waktu 

A. Kompetensi Inti 

: SMPN 2 Garawangi 

: VIII/2 

: Matematika 

: Kubus dan Balok 

: 2 x 40 menit (Pertemuan ke-2) 

Kl 3 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahm1ya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

Kl 4 Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitmlg, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

3.9 Menentukan luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. 

Indikator 

1. Menyatakan situasi, gambar, diagram atau benda nyata yang 

berhubungan dengan jaring-jaring kubus dan balok ke dalam bahasa, 

simbol, ide atau model matematik. 

2. Menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika yang berhubungan dengan 

jaring-jaring kubus dan balok secara lisan dan tulisan. 

C. Tujuan Pem belajaran 

1. Siswa dapat membuat jaring-jaring kubus dan balok. 

2. Siswa dapat menentukan cara yang harus dilakukan untuk megubah posisi 

bidang/sisi kubus dan balok yang ditentukan. 
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D. Materi 

JARING-JARING KUBUS 

Untuk mengetahuijaring-jaring kubus lakukan kegiatan berikut: 
a) Siapkan tiga buah dus yang berbentuk kubus, gunting dan spidol. 
b) Ambil salah satu dus. Beri nama setiap sudutnya, misalnya 

ABCD.EFGH. kemudian irislah beberapa rusuknya mengikuti alur 
berikut. 

c) Rebahkan dus yang telah diiris tadi. Bagaimana bentuknya? 

d) Lakukan hal yang sama pada dua dus yang tersisa. Kali ini buatlah alur 
yang berbeda, kemudian rebahkan. Bagaimana bentuknya? 

Jika kamu melakukan kegiatan 8.1 dengan benar, pada dus pertama 
akan diperoleh bentuk berikut. 

GMnlliMl.1; ),,,"'-:·1g ?" ·~·) U!:>.l". lo!'!'~ 

o·'\,:~·*";>j.,,,r· 111.!"'"..:-~t~"!_s 1 

,, 
' 

basil rebahan dus makanan pada gambar 8.8 disebut jaring-jaring 
kubus, jaring-jaring kunus adalah rangkaian sisi-sisi suatu kubus 
yang jika dipadukan akan membentuk suatu kubus. Terdapat 
berbagai bentuk jaring-jaring kubus . diantaranya: 
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- _ii . 

JARING-JARING BALOK 

Gambar 15 Gambar 16 

( b 'i 

Untuk mengetahui jaring-jari.ng balok pada Gambar 15, lakukanlah langkah

langkah berikut ini. 

Irislah pada Gambar 15 balok ABCD.EFGH sepanjang rusuk-rusuk GC, 

FB, FG, GH, DH, EA, EF. 

Rebahkan di atas bidang datar, sehingga diperoleh bangun datar seperti 

Gambar 16. Bangun .datar itulah yang merupakan ·jaring-jaring balok 

ABCD.EFGH. 

Untuk memperoleh jaring-jaring balok yang lainnya, irislah · balok itu sepanjang 

rusuk-rusuk yang berbeda dengan rusuk-rusuk yang telah diiris sebelumnya. 

E. Pendekatan /Model /Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran 

Metode 

: open-ended berbantuan software geogebra 

: Diskusi 
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Pendekatan Pembelajaran Pendekatan Saintifik 

F. Kegiatan Pembelajaran 

K
. i 

egmt 

an 
Deskripsi Kegiatan 

I 1. Guru memberi salam, mengabsen siswa. 

'i 2. Siswa diingatkan kembali mengenai materi yang telah 

i dipelajari sebelumnya. 
I I 3. Guru menyampaikan indikator yang hendak dicapai 

Pendah I 
I dalarn proses pembelajaran beserta tujuan pembelajaran. 

uluan i 
1 4. Guru memotivasi s1swa dengan menyampaikan 
I 

[ pentingnya materi tersebut untuk dipelajari. 

I 5. Siswa dibagi dalam kelompok yang terdiri dari empat 

I atau lima per kelompok 
I 

~--r---------------~---~-----~--·------

j Mengamati 
! 

I 6. Guru meminta siswa untuk membuka LKT (Lembar 

I Kerja Tugas) yang sebelumnya sudah dikerjakan sebagai 
I 

tugas di luar kelas. 

a. Siswa membaca rnateri mengenai jaring-jaring kubus 

dan balok di berbagai sumber. 

Alo 

kasi 

Wa 

ktu 

10 

men 

it 

I Kegiat 

an Inti 

b. Siswa dapat mengumpulkan infonnasi untuk LKT 60 

yang dikerjakannya. (aksi) men 

Menanya 

7. Bersarna dengan teman kelompoknya s1swa 

membahas/mendiskusikan LKT yang telah dikerjakan 

a. 

uru memberikan stimulus kepada peserta didik untuk 

memunculkan pertanyaan yang berhubungan dengan 

materi yang telah dikerjakan 

it 
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Menganalisis 

! 8. Gum memberikan LKD (Lembar Kerja Diskusi) kepada 
I 
i 

I 
seluruh kelompok 

[ 9. Siswa mendiskusikan dan menyelesaikan permasalahan 
I 
I 

dalam LKD dengan teman kelompoknya. (proses) 

Mengkomunikasikan 

10. Setelah selesai rnenyelesaikan LKD, guru meminta 

perwakilan siswa dari salah satu kelompok untuk 

menyajikan basil diskusi di depan kelas. 

a. Siswa mampu rnenjelaskan cara-cara rnenyelesaikan 

permasalahan dalam LKD. (objek) 

b. Siswa dari kelornpok lain diberi kesempatan oleh 

guru untuk menanggapi hasil jawaban dari yang 

disampaikan oleh penyaji. 

c. Guru memberi koreksi tambahan atau penguatan 

untuk meluruskan pemaliaman peserta didik. 

11. Guru memberikan beberapa latihan soal pada tiap 

individu untuk mengetahui pemahaman siswa. (skema) 
~--·-~----------------------------+---

! Mengasosiasi 

\ Guru membimbing peserta didik membuat kesimpulan hasil 
I 
I pembelajaran. 

\ Gum dan peserta didik melakukan refleksi, peserta didik 
: 
I dipersilahkan untuk menanyakan mengenai hal-hal yang 

I belum dipahami 
Penutu 'I Gum meminta kepada seluruh kelompok untuk 

p [ mengumpulkan LKT dan LKD masing-masing. 

I Gum membagikan LKT yang berkaitan dengan materi yang 

I akan dibahas pad.a pertemuan selanjutnya. 

I Peserta didik ditugaskan untuk mengidentifikasi dan 
I 

! mengerjakan beberapa soal dalam LKT di luar waktu 
I 
', 

i pembelajaran di kelas. 

10 

men 

it 
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I Guru menutup pelajaran dengan doa bersama dan 
i 
I mengucapkan salam. 
i 

G. Media Pembelajaran, Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Media/Alat 

Papan Tulis, Spidol 

2. Bahan 

LKT danLKD 

3. Sumber Pembelajaran 

• BSE (Buku Sekolah Elektronik) Rahaju, E.B., Sulaiman, R., Eko S, 

T. Y., Budiarto, M. T. & Kusrini. (2008). Contextual Teaching and 

Leaming AJatematika SMP/MTs Ke/as VJJI Edisi 4. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Depdiknas 

• Buku PR Matematika untuk SM/MTS Kelas VIII Semester 2, Intan 

Pariwara. 

H. Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian dilakukan selama kegiatan pembelajaran yaitu penilaian 

sikap, pengetahuan dan keterampilan. lnstmmen penilaian sikap, pengetahuan 

dan keterampilan. 

Penilaian Sikap 

Aspek Teknik W aktu Penilaian 

Penilaian 
-----· ··------

Sikap Pengamatan Se lama kegiatan 

Indikator Penilaian: pembelajaran 

a. Terlibat aktif dalam oerlangsung 

pembelajaran 

b. Bekerja sama dalam kegiatan 

kelompok 

c. Toleran dalam perbedaan 
I 
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pendapat berpikir dalam 

memilih dan menerapkan 

pendapat dalam menyelesaikan 

masalah. 

d. Jujur dan disiplin dalam 

mengerj akan tu gas be la jar 

matematika 

Penilaian Pengetahuan 

Indikator pencapaian kompetensi Teknik Penilaian In strum en 
- -------·---

3.9 Menentukan luas permukaan dan Tes tertulis LKT 

volume kubus, balok, prisma, dan Bentuk uraian LKD 

limas. 

Penilaian Keterampilan 

Aspek Teknik Waktu Penilaian 

Penilaian 

Keterampilan Pengamatan Menyelesaikan 

Indikator Terampil dalam penskoran tu gas kelompok 

menjelaskan ide, situasi, dan relasi saat diskusi. 

matematika yang berhubungan 

dengan 
. . . . 

kubus dan Janng-Janng 

balok ke dalam bahasa, simbol, ide 

atau model matematika. 
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Lampiran Instrumen Kemampuan Spatial Matematis 

Pekerjaan: 

1. Buatlah beberapa jaring-jaring kubus dengan menggunakan software geogebra! 

2. Buatlah beberapa jaring-jaring balok dengan menggunakan software geogebra! 

3. Buatlah gambar kubus ! 

.... ~------ ·-

-~..:._:~.~---::-,"'".~,~~.:~.;d~_~·~_.~ •. -~~,·~!~ ..... ·.~· ... ·i,~.~~f~~·~-- ~ .. - ·-~ .. 'r--.;;· ., -- -··- --- ·---· - .. --- -- --- -- ·L:::. .fil - ''rj.. ~ .. 6-• ' • -~ • • 

-ll·M - -· --_.. .. --· ~-~ ·--··--.......... . .......... ' ·~ 
• ......... . >J 

!~·~ 

=~~ - -· _ .. 
:=.:: 
:;:: 
=:~ ....... - -· • ....-t·• . ........ 

:=:: . .......... . ........ , 
• -J~ - c . -.-. -~ 

: :::! 
: ::..~! ........ 
: = :: ·--· • °"POI• • ..;;-__,. 

..j 

4. Buatlah gambar balok ! 
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Rubrik Penilaian 

Aspekyang Penilaian ! 
dinilai 1 2 3 I 4 

Proses Tidak Ada Tidakmampu Mampu Mampu 
pembuatan Jawaban membuat membuat membuat 

sendiri dengan sendiri 
bantuan guru 

Hasil akhir Tidak Ada Tidakmampu Mampu Mampu 
Jawaban membuat membuat membuat 

sendiri dengan sendiri 
bantuan guru 
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Lampiran lnstrumen Berpikir Kritis Matematis 

Mata Pelajaran : Matematika 

Pokok Bahasan : Bangun Ruang Sisi Tegak 

Sub Pokok Bahasan : Kubus dan Balok 

Kelas/Semester : VIJV2 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

Petunjuk Umum 

1. Tulis nama, nomor absen, dan kelas pada lembar jawabanmu. 

2. Bacalah soal dengan teliti. 

3. Kerjakan terlebih dahulu soal-soal yang dianggap mudah. 

4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada gum. 

I. Sebuah dadu mempunyai panjang rusuk 3 cm. Hitunglah luas permukaan dadu 
tersebut. 

2. Volume sebual1 kotak perhiasan berbentuk kubus adalah 512 cm3
. Hitunglah 

panjang diagonal mangnya. 

3. Sebuah kardus yang berbentuk kubus dengan jumlah panjang msuk-msuknya 
108 cm. Tentukan volume kardus tersebutl 

4. Kotak handphone Rani berbentuk kubus dengan luas permukaan 486 cm2
. 

Hitunglah volume kotak handphone Rani. 

5. Ayah memiliki sebuah kardus yang berbentuk 

balok seperti pada gambar di samping yang 

terbuat dari lembaran karton. Jika panjang kardus 

6 dm, lebar 0,5 m, dan tingginya 3 drn. Hitunglah 

Iuas permukaan lcmbaran karton berbentuk balok 

yang dibutuhkan oleh ayah (dalam satuan cL""Jl)? 

(1-----------Q ~ dm 

6dm ' 

6. Sebuah kotak kapur berbentuk balok bemkuran panjang 10 cm, lebar 7cm, dan 
tinggi 5 cm. Hitunglah panjang diagonal ruang kotak kapur. 
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7. Sebuah kotak kado berbentuk kubus mempunyai panjang salah satu diagonal 

ruangnya adalah Ms cm. Hitunglah luas permukaan kotak kado tersebut! 
8. Sebuah kardus berbentuk kubus merniliki volume 125 liter. Hitunglah panjang 

rusuk kardus pembungkus kado yang berbentuk kubus tersebut! 
9. Sebuah bak tempat penampungan ari berbentuk balok dengan ukuran 1,5 cm x 

0,9 m x 2 m jika % dari bak terisi air, maka hitunglah volume air dalam bak 
tersebut? 

10. Kayla mempunyai sebuah puzzle berbentuk kubus yang ukuran panJang 
msuknya 40 cm. Jika panjang msuk puzzle Kayla bertambah 10 cm, hitunglah 
pembahan volwne puzzle yang dimiliki Kayla! 
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1. Diketahui : s = 3 cm 

Ditanya : LP = ? 

Jawab: 

LP= 6x sx .s 

LP= 6 xs:l 

LP= 6x 32 

LP= :;4cm~ 

2. Diketahui: V = 512 cm3 

KUN CI JAW ABAN 

Misalkan kotak perhiasan = kubus ABCD.EFGH 

Diagonal ruang PDR 

Jawab: 

512 = s:: 

s=8 

Jadis adalah 8 cm 

AG 2 = AC 2 + CG 2 

AG 2 = (Ji28)+ 82 

AG= Jl92. 

PDR - • .tG 

.4C2 = AE2 liC2 

_4cz =8z + 31 

.<IC - \ 1:.20 

Jadi panjang diagonal ruang adalah /l 92 ::-:-n 

3. Diketahui : L :s - 108 :.:;r. 

Ditanya : V = ? 

Jawab: 

r.t;'= 17.T> 

1tlH=1/. t• .. 

10~ 

Li. 

.; - 9 

(T =._.a 

v = 'l:J 

V=77..q 

jadi volumenya adalah 729 cm3 
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4. Diketahui : LP = 486 cm2 

Ditanya : V = ? 

Jawab: 

LP = 6 x s x s V = s~ = ~3 

486 = 6 x s2 V=729 

4-86 g2 -
6 

jadi, volume adalah 729 cm3 

81 = s2 

.:; = 9 

5. Diketahui : panjang balok =6dm 

lebar balok =0,5m 

tinggi balok =3dm 

Ditanyakan : luas permukaan balok? 

l=0,5 m=5 dm 

Luas permukaan balok = 2(pl x pt x It) 

= 2(6x 5 +6x3+ 5 x3)dm2 

= 2(30+18+15) dm 2 

=2(63)dm2 

6. Diketahui : Panjang 

Le bar 

Tinggi 

= 126 dm2 

=lOcm 

=7cm 

=5cm 

Panjang Diagonal Ruang (Panjang Ake G) = ... ? 

AC2 = AB2 + BC2 

= 42 + 72 

= 16 +49 

=25 

AC= J25 
=5 cm 

AG2 
= AC2 + CG2 

A 10 cm B 

G 

5 cm 

c 
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= 52 + 52 

= 25 + 25 

=50 

AG= .J50 

=5.Jicm 

7. Diketahui panjang diagonal kubus = .Ji08 cm 

Ditanya luas pennukaan kubus = ... ? 

Misal sisi kubus = s 

AG2 = AC2 + BC2 

(Ms )2 = AC2 + s2 

108 = AC2 + s2 

AC2 = 108- s2 

AC2 = AB2 + AC2 

108-s=s2 +s2 

108 =3s2 

108 2 
- =S 

3 

36 =S
2 

s =56 
=6cm 

E 

8. Diketahui : volume kubus = 125 Liter =125 dm3 

Ditanyakan : panjang rusuk kubus = a = .... 

B 

Unhlk menentukan panjang rusuk kubus (a) dapat mensubtitusikan ke dalam 

volume kubus, yaitu dengan mengalikan panjang-panjang rusaknya sebanyak 

tiga kali (V= ax ax a). 
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Volume kubus = ax ax a 

125 = a 3 

a =Ws 

a=W 

a=5dm 

Akan dicek apakah panjang rusuk kubus 5 dm mempunyai volume kubus 

125 Liter. 

Volumekubus =ax ax a 

9. Diketahui : 

Ditanyakan 

Jawab: 

=a3 

=125liter 

=125dm3 [terbukti] 

p = 1,5 m; l = 0,9 m; t = 2 m; Vair=% bak 

v =iv 
"'' 4 bait 

=i(pxlxt) 
4 

= i(l,5 m x 0,9 m x 2 m) 
4 

= i(2,1 m 3
) 

4 

= 2,025 m3 

= 2,025x1000 dm 3 

= 2025 dm 3 [I dm 3 = l liter] 

= 2025 liter 

10. Diketahui : panjang rusuk =a= 4 cm 

panjang rusuk bertambah 1 cm, maka a+ 10 = 40 + 10 = 50 cm 

Ditanyakan : perubahan volume (flV)= .... ? 

44165

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Dicari dahulu volume kubus sebelum perpanjangan rusuk dengan rumus ~ = a3 
, 

kemudian mencari volume kubus setelah ditambah rusaknya, menjadi V2 = (a+ h )3
. 

Setelah itu barn dicari perubahan volumenya LlV = V2 - V,. 

V -a3 ,-
= 403 cm 3 

= 64000cm 3 

V2 =(a+ h) 3 

= (40+10)3 cm 3 

= 50 3 cm3 

= 125000cm 3 

Maka: 

LlV =V2 -~ 

= (125000-64000) cm3 

=61000cm3 

Akan dicek apakah perubahan volume kubus = 61000 cm3
, mempunyai Vi (volume 

sebelum rusaknya bertambah) adalah 64000 cm3 dengan 

Vi= 125000 cm3
. 

61000=125000-v; 

125000-61000 = ~ 

64000 = v; 
~ = 64000 cm3 [terbukti] 
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SIKAP SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN MA TEMATIKA 

DENGAN PENDEKATAN OPEN-ENDED BERBATUAN SOFTWARE 

GEOGEBRA 

Petunjuk 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda eek (..J ) pada kolom yang 

telah disediakan! 

Keterangan 

SS 

s 

TS 

STS 

1. 

2. 

3. 

4. 

I s. 

6. 

: Sangat setuju 

: Setuju 

: Tidak setuju 

: Sangat Tidak Setuju 

Say a menyukai pelajaran 
matematika. 
Pelajaran matematika membantu 
saya memahami pelajaran yang 
lainnya. 
Penggunaan Pendekatan open 
ended berbanuan geogebra dalam 
pembelajaran membantu saya 
memahami konse matematika. 

Bagi saya, . matematika adalah 
pelajaran yang paling sulit. 

Soal-soal open ended matematika 
membuat saya· tertantang untuk 
menyelesaikannya. 
Dengan mengerjakan soal.:soal 
open ended matematika, saya 
terpacu untuk memahami kembali 
konsep-konsep matematika yang 
telah di elajari 
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Penggunaan open ended 
7. berbantuan geogebra hanya 

membuang-buang waktu. i 

Penggunaan pendekatan open i 

ended berbantuan geogebra dalam 

I 
8. pembelajaran semakin membuat ! 

saya sulit dalam memahami konsep 
matematika. i 

Pembelajaran dengan 
menggunakan pendekatan open 

9. ended berbantuan geogebra telah 
mendorong saya untuk lebih aktif 
dalam belajar. 

10. 
Soal-soal open ended matematika 
membuat saya pusing 
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Lampiran Basil Penelitian Kemampuan Spatial 

Data Basil Penelitian Kelompok Eksperimen 1 

Kelompok Eksperimen 1 

No. Pretes Postes NGain Kriteria 
1 35 75 0.62 Sedang 
2 45 75 0.55 Sedang 
3 40 80 0.67 Sedang 
4 40 75 0.58 Sedang 
5 30 75 0.64 Sedang 
6 60 90 0.75 Tinggi 
7 40 70 0.50 Sedang 
8 60 90 0.75 Tinggi 
9 55 90 0.78 Tinggi 
10 45 80 0.64 Sedang 
11 40 85 0.75 Tinggj 
12 30 75 I 0.64 Sedang 
13 25 65 0.53 Sedang 
14 50 85 0.70 Tinggi 
15 55 85 0.67 Sedang 
16 40 

I 
70 0.50 Sedang 

17 50 80 0.60 Sedang 
18 40 70 0.50 Sedang 
19 55 85 0.67 Sedang 
20 55 80 0.55 Sedang 
21 45 65 0.36 Sedang 
22 60 85 0.63 Sedang 
23 35 70 0.54 Sedang 
24 55 70 0.33 Sedang 
25 40 70 0.50 Sedang 
26 35 75 0.62 Sedang 
27 40 80 0.67 Sedang 
28 45 75 0.55 Sedang 
29 40 70 0.50 Sedang 
30 50 80 0.60 Sedang 
31 60 90 0.75 Tinggi 
32 30 75 0.64 Sedang 

Rata-rata 44.53 77.66 0.60 Sedang 

44165

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Data Hasil Penelitian Kelompok Eksperimen 2 

I No. I 
Kelompok Eksperimen 2 

Pretes Post es NGain Kriteria 
1 30 65 0.50 Sedang 
2 40 75 0.58 Sedang 
,.., 

55 90 0.78 Tinggi -' 

4 60 85 0.63 Sedang 
5 45 75 0.55 Sedang 
6 45 75 0.55 Sedang 
7 50 80 0.60 Sedang 
8 45 75 0.54 Sedang 
9 45 70 0.45 Sedang 
10 30 60 0.43 Sedang 
11 45 75 0.55 Se dang 
12 50 80 0.60 Sedang 
13 65 80 0.43 Sedang 
14 40 80 0.67 Sedang 
15 30 75 0.64 Sedang 
16 30 50 0.29 Rendah 
17 25 40 0.20 Rendah 
18 50 80 0.60 Se dang 
19 50 75 0.50 Se dang 
20 50 70 0.40 Sedang 
21 45 80 0.64 Se dang 
22 50 75 0.50 Sedang 
23 65 80 0.43 Se dang 
24 40 80 0.67 Sedang 
25 45 75 0.55 Se dang 
26 30 50 0.29 Rendah 
27 25 40 0.20 Rendah 
28 60 85 0.63 Sedang 
29 50 75 0.50 Se dang 
30 50 70 0.40 Sedang 
31 55 80 0.55 Sedang 
32 50 80 0.6 Sedang 

I Rata-rata I 45.16 72.50 0.6 Sedang __J 
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Data Hasil Penelitian Kelompok Kontrol 

No. 
Kelompok Kontrol 

Pretes Postes NGain Kriteria 
1 45 75 0.55 Sedang 
2 50 80 0.60 Sedang 
3 65 85 0.57 Sedang 
4 40 70 0.50 Sedang 
5 45 70 0.45 Sedang 
6 30 55 0.36 Sedang 
7 35 70 0.54 Sedang 
8 40 65 0.42 Sedang 
9 40 65 0.42 Sedang 
10 35 60 0.38 Sedang 
11 50 80 0.60 Sedang 
12 35 70 0.54 Sedang 
13 20 45 0.31 Sedang 
14 40 75 0.58 Sedang I 
15 55 75 0.44 Sedang 
16 45 65 0.36 Sedang 
17 40 70 0.50 Sedang 
18 55 85 0.67 Sedang 
19 50 70 0.40 Sedang 

20 60 85 0.63 Sedang 

21 30 75 0.64 Sedang 
22 35 70 0.54 Sedang 

23 60 85 0.63 Sedang 
24 50 75 0.50 Sedang 

25 25 65 0.53 Sedang 

26 50 80 0.60 Sedang 

27 35 70 0.54 Sedang 

28 20 45 0.31 Sedang 

29 40 75 0.58 Sedang 

30 55 75 0.44 Sedang 

31 50 75 0.50 Sedang 

0.45 
I 

32 45 70 Sedang I 
Rata-rata 42.81 71.09 0.50 Sedang 
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Lampiran Basil Penelitian Berpikir Kritis 

Data Basil Penelitian Kelompok Eksperimen 1 

Kelompok Eksperimen 1 

No. Pretes Postes NGain Kriteria 
1 25 65 0.53 Sedang 
2 50 85 0.70 Tinggi 
3 55 85 0.67 Se dang 
4 40 70 0.50 Se dang 
5 50 80 0.60 Sedang 
6 40 75 0.58 Se dang 
7 55 85 0.67 Sedang 
8 55 90 0.78 Tinggi 
9 45 85 0.73 Tirnrn:i 
10 45 80 0.64 Se dang 
11 65 90 0.71 Tinggi 
12 55 85 0.67 Sedang 
13 40 78 0.63 Sedang 
14 40 80 0.67 Sedang 
15 40 80 0.67 Sedang 
16 45 75 0.55 Sedang 
17 30 75 0.64 Se dang 
18 60 85 0.63 Sedang 
19 60 90 0.75 Tinggi 
20 30 75 0.64 Sedang 
21 55 80 0.56 Sedang 
22 45 75 0.55 Sedang 
23 40 80 0.67 Sedang 
24 40 75 0.58 Se dang 
25 30 65 0.50 Sedang 
26 

I 
50 90 0.80 Timnri 

27 40 70 0.50 Sedang 
28 45 70 0.45 Sedang 
29 35 75 0.62 Sedang 
30 45 80 0.64 ! Sedang 
31 40 85 0.75 ~ggi 
32 30 75 0.64 Sedang 

Rata-rata 44.375 79.15625 0.63 I Sedang 
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Data Basil Penelitian Kelompok Eksperimen 2 

No. Kelompok Eksperimen 2 

Pretes Post es NGain Kriteria 
1 30 40 0.14 Rendah 
2 35 60 0.38 Se dang 
3 60 85 0.63 Sedang 
4 50 80 0.60 Sedang 
5 25 65 0.53 Sedang 
6 45 75 0.55 Sedang 
7 50 70 0.40 Sedang 
8 65 85 0.57 Sedang 
9 45 80 0.64 Sedang 
IO 40 70 0.50 Sedang 
11 30 60 0.43 Sedang 
12 40 75 0.58 Sedang 
13 55 90 0.78 Tinggi 
14 60 85 0.63 Sedang 
15 45 75 0.55 Sedang 
16 45 75 0.55 Sedang 
17 50 80 0.60 Sedang 
18 45 75 0.54 Se dang 
19 45 70 0.45 Se dang 
20 30 60 0.43 Sedang 
21 45 75 0.55 Sedang 
22 50 80 0.60 Sedang 
23 65 80 0.43 Sedang 
24 40 80 0.67 Sedang 
25 30 75 0.64 Sedang 
26 30 60 0.43 Rendah 
27 25 40 0.20 Rendah 
28 50 80 0.60 Sedang 
29 50 75 0.50 Sedang 
30 50 80 0.6 Sedang 
31 45 75 0.55 Se dang 
32 50 75 0.50 Se dang 

Rata-rata 44.375 72.8125 0.528 Sedang 
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Data Hasil Penelitian Kelompok Kontrol 

No. Kelompok Kontrol 

Pretes Postes NGain Kriteria 
1 45 65 0.36 Sedang 
2 20 60 0.50 Sedang 
.., 

55 85 0.67 Sedang .) 

4 50 70 0.40 Sedang 
5 50 70 0.4 Sedang 
6 45 75 0.55 Sedang 
7 35 60 0.38 Sedang 
8 60 85 0.63 Sedang 
9 50 75 0.50 Sedang 
10 25 65 0.53 Sedang 
11 30 60 0.43 Sedang 
12 40 75 0.58 Sedang 
13 55 80 0.55 Sedang 
14 60 85 0.63 Sedang 
15 45 75 0.55 Sedang 
16 45 75 0.55 Sedang 
17 50 80 0.60 Sedang 
18 65 85 0.57 Sedang 
19 50 80 0.6 Sedang 
20 45 70 0.45 Sedang 
21 30 55 0.36 Sedang 
22 35 70 0.54 Sedang 
23 40 65 0.42 Sedang 
24 40 70 0.5 Sedang 
25 35 60 0.38 Sedang 
26 40 70 0.5 Sedang 

--

27 35 70 0.54 Sedang 
28 20 45 0.31 Sedang 
29 40 75 0.58 Sedang 
30 45 70 0.45 Sedang 
31 50 75 0.50 Sedang 
32 35 75 0.62 Rendah 

Rata-rata 42.65625 71.09375 0.498 Sedang 
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studi S2 di Universitas Terbuka Program Pascasarjana Pendidikan Matematika 

dengan tesis yang berjudul "Penerapan Pendekatan Open-Ended Berbantuan 

Software Geogebra · untuk Meningkatkan Kemampuan Spasial Matematis dan 

Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa SMP". 

Pada tahun 2008 mengajar di SDN 3 Lengkong kemudian 2010 sampai dengan 

saat ini mengajar di SMPN 2 Garawangi. 
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