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~MOTTO~ 

 

 

“Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah 

kami memohon pertolongan.”  

(Q.S Al-Fatihah : 5) 

 

"Dan Tuhanmu berfirman, 'Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan 

Kuperkenankan bagimu,” 

(QS. Al-Mukmin: 60) 

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka 

mengubah diri mereka sendiri,”  

(QS. Ar-Ra'd: 11) 

 

“Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung 

pada murka orang tua.” 

(H.R. At-Tirmidzi: 1899) 

 

“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan 

mudahkan baginya jalan menuju surga.” 

 ( H.R Muslim) 

 

“Allah Ta’ala berfirman: Aku sesuai persangkaan hamba-Ku. Aku bersamanya 

ketika ia mengingat-Ku. Jika ia mengingat-Ku saat bersendirian, Aku akan 

mengingatnya dalam diri-Ku. Jika ia mengingat-Ku di suatu kumpulan, Aku 

akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik dari pada itu  

(kumpulan malaikat).”  

(Muttafaqun ‘alaih) [HR. Bukhari, no. 6970 dan Muslim, no. 2675] 

 

 

“Niatkan setiap nafas, pergerakan dan apapun yang kau lakukan semuanya 

didunia adalah semata mata hanya untuk mencari ridho Allah 

Subhanahuwata’ala” 
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ABSTRAK 

Efrilda, (2020) : Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Improve 

Berbasis daring Internet terhadap Kemampuan Koneksi 

Matematis Siswa Sekolah Menengah Pertama. 

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki ada tidaknya perbedaan 

kemampuan koneksi matematis antara siswa yang diajar menggunakan model 

pembelajaran improve berbasis daring internet, dengan siswa yang diajar 

menggunakan pembelajaran konvensional (discovery) berbasis daring internet. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, dan desain yang digunakan 

adalah quasi experimental. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

VIII SMP Negeri 25 Pekanbaru, dengan sampel penelitian adalah kelas VIII.7 

sebanyak 20 siswa dan kelas VIII.8 sebanyak 20 siswa. Teknik sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik dan instrumen 

pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik tes berupa soal pretest dan 

posttest kemampuan koneksi matematis, teknik observasi berupa pengamatan 

terhadap umpan balik yang dihasilkan dari perlakuan dengan pengamatan jarak 

jauh melalui daring internet. Analisis data yang digunakan adalah uji t. 

Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa: 1) Terdapat 

perbedaan kemampuan koneksi matematis antara siswa yang diajar menggunakan 

model pembelajaran improve berbasis daring internet, dengan siswa yang diajar 

menggunakan model pembelajaran konvensional (discovery) berbasis daring 

internet, 2) Terdapat ukuran pengaruh (effect size) yang besar dari penerapan 

model pembelajaran improve berbasis daring internet terhadap kemampua  

koneksi matematis siswa sekolah menengah pertama.  

Kata kunci: Model Pembelajaran Improve Berbasis daring Internet, 

Kemampuan Koneksi Matematis. 
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ABSTRACT 

Efrilda, (2020): The Effect of Improve Learning Model Based on 

Internet Online to Student Mathematic Connection 

Ability at Junior High School 

This research aimed at knowing whether there was or not the difference 

between students mathematic connection ability learned by using Improve 

learning model based on internet online and students learned by conventional 

learning (discovery) based on internet online. This research was an experimental 

research using quasi-experimental design. The populations of this research were 

all VIII grade students at state junior high school 25 Pekanbaru. The samples of 

this research were 20 students from VIII-7 and 20 students from VIII-8 and 

Purposive sampling was used. Test such Pretest and posttest were used for 

knowing the mathematic connection ability and observation technique was the 

monitoring feedback that was resulted from treatment by remote observation 

through the internet online.  T-test was used for analyzing the data. Based on data 

analysis, it could be concluded that 1) the difference between students mathematic 

connection ability learned by using Improve learning model based on internet 

online and students learned by conventional learning (discovery) based on internet 

online, 2) There was the big effect size from implementing improve learning 

model based on Internet online to student mathematic connection ability at junior 

high school. 

Keywords: Improve Learning Model Based on Internet Online, Mathematic 

Connection Ability   
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 ملّخص

(: أثر تطبيق نموذج تعليم التحسين القائم على اإلنترنت في قدرات ٢٠٢٠إفريلدا، )

 التالميذ على االتصال الرياضي بالمدرسة المتوسطة الحكومية

الفرق في القدرات على  االتصال الرياضي بين هذا البحث يهدف إلى معرفة 

الذين يتعلمون بنموذج تعليم التحسين القائم على اإلنترنتوالتالميذ الذين يتعلمون التالميذ 

وهذا البحث هو بحث تجريبي والتصميم  .بنموذج تعليم التقليدي القائم على اإلنترنت 

المسخدم فيه شبه بحث تجريبي.  ومجتمعه جميع تالميذ الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة 

شخصا وتالميذ الفصل  ٢٠" بعدد ٧وعينته تالميذ الفصل الثامن " بكنبارو، ٢٥الحكومية 

شخصا أيضا. وأسلوب أخذ العينة هو أسلوب العينة الهادفة. وأساليب  ٢٠" بعدد ٨الثامن "

جمع البيانات هي االختبار القبلي والبعدي للقدرات على االتصال الرياضي، والمالحظة 

. وبناء على نتيجة tأسلوب تحليل البيانات هو اختبار لنتائج التجربة عن بعد عبر اإلنترنت. و

فرق في القدرات على  االتصال الرياضي بين التالميذ ( هناك ١تحليل البيانات استنتج أن: 

الذين يتعلمون بنموذج تعليم التحسين القائم على اإلنترنتوالتالميذ الذين يتعلمون بنموذج 

( هناك مدى األثر األعلى من تطبيق نموذج تعليم ٢التعليم التقليدي القائم على اإلنترنت 

التحسين القائم على اإلنترنت في قدرات التالميذ على االتصال الرياضي بالمدرسة المتوسطة 

 الحكومية.

نموذج تعليم التحسين القائم على اإلنترنت، قدرات التالميذ على الكلمات األساسية: 

 .االتصال الرياضي
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BAB I 

PENDAULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hal pokok yang berkaitan dengan pendidikan di sekolah adalah 

belajar. Belajar merupakan bentuk perubahan tingkah laku dari suatu 

keadaan tertentu kepada keadaan yang lebih baik dari keadaan 

sebelumnya. Salah satu disiplin ilmu yang menuntut akan sebuah 

perubahan positif dari hasil belajar adalah matematika. 

Matematika merupakan disiplin ilmu yang sangat penting dalam 

pendidikan. Banyak disiplin ilmu lainnya yang juga merupakan turunan 

dari  ilmu matematika. Sehingga menjadikan matematika sebagai salah 

satu pokok ilmu penting dari sekian banyak ilmu dalam dunia pendidikan. 

Pembelajaran matematika sendiri bertujuan untuk melatih cara berfikir 

serta cara bernalar siswa dalam menarik suatu kesimpulan, seperti dalam 

kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen serta mengkoneksikan, yang 

mana kegiatan tersebut dapat membantu siswa dalam menarik kesimpulan 

dari suatu permasalahan yang dihadapinya.  

NCTM (National Council of Teacher of Mathematics) 

menyebutkan bahwa standar proses dalam pembelajaran matematika 

adalah “Kemampuan pemecahan masalah (problem solving), kemampuan 

penalaran (reasoning), kemampuan komunikasi (communication), 

kemampuan koneksi (connection), dan kemampuan representasi 



2 
 

 
 

(representation)”.1 Kemudian dalam Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 

tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 

Tsanawiyah, tercantum salah satu tujuan pembelajaran matematika di 

sekolah, yaitu “memahami konsep matematika, merupakan kompetensi 

dalam menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan menggunakan konsep 

maupun algoritma secara luwes, akurat, efisien dan tepat, dalam 

pemecahan masalah”.2  

 Berdasarkan penjelasan tersebut, ternyata kemampuan koneksi 

matematis masuk ke dalam standar dan tujuan pembelajaran matematika, 

sehingga dapat diketahui bahwa kemampuan koneksi matematis siswa 

adalah kemampuan yang penting dan juga dibutuhkan dalam proses 

pembelajaran matematika. Pentingnya kemampuan koneksi matematis 

bagi siswa ini, menunjukkan bahwa perlu adanya perhatian yang khusus 

juga terhadapnya. 

Kemampuan koneksi matematis merupakan kemampuan untuk 

mengaitkan antar konsep matematika baik dalam satu materi yang sama 

maupun dalam materi yang berbeda, mengaitkan dengan disiplin ilmu 

lainnya serta mengaitkannya dengan kehidupan nyata sehari-hari.3 Artinya 

dalam koneksi matematis, siswa dituntut untuk melihat keterkaitan antara 

apa yang ia pelajari dengan hal-hal lain diluar dari padanya. Kemampuan 

koneksi matematis juga membantu untuk menyadarkan siswa tentang 

                                                             
1 National Council of Teachers of Mathematics, ed., Principles and Standards for School 

Mathematics (Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics, 2000), hlm. 256-280. 
2 “Permendikbud-No-58-Tahun-2014-Tentang-Kurikulum-SMP/MTS.pdf.,” t.t. 
3 Heris Hendriana, Euis Eti Rohaeti, dan Utari Sumarmo, Hard Skills dan Soft Skills 

Matematik Ssiswa (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 84. 
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makna pembelajaran matematika. Hal ini menunjukkan pentingnya 

kemampuan koneksi matematis bagi siswa. 

 Namun sayangnya, berdasarkan beberapa sumber serta hasil 

observasi pengamatan peneliti sendiri, didapati masih banyak siswa yang 

belum memiliki kemampuan koneksi matematis yang baik. Sebagaimana 

hasil penelusuran yang ditemukan, yaitu dari penelitian yang dilakukan 

oleh Lutfia, Nurhaqiqi, dan Devi dalam penelitian mereka ditemukan 

bahwa tingkat kemampuan koneksi matematik siswa SMP masih 

tergolong rendah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di 

kelas IX di SMP Negeri 01 Cipongkor tahun ajaran 2017/2018, diperoleh 

data sebagai berikut:4 Kemampuan koneksi matematika pada indikator 

koneksi antar konsep matematika dari 27 siswa, sebanyak 36,04% 

memiliki kemampuan tersebut. Adapun indikator kemampuan koneksi 

matematika dengan kehidupan sehari-hari dan disiplin ilmu lain memiliki 

persentase sama yaitu 46,67%. Rendahnya kemampuan koneksi 

matematis siswa ini terlihat dari kesalahan yang siswa lakukan dalam 

penyelesaian soal, dimana siswa sebenarnya sudah memahami soal 

dengan cukup baik seperti dapat menyebutkan unsur-unsur yang diketahui 

dan ditanyakan. Akan tetapi, siswa kurang teliti mengenai bagaimana 

keterkaitan antara data yang diketahui dan yang ditanyakan. Sehingga 

siswa salah dalam memilih strategi yang tepat dalam penyelesaiannya. Di 

samping itu, hal ini juga dipengaruhi oleh ketidakpahaman siswa dalam 

                                                             
4 Lutfia Nursaniah dan Devi Nurul Yuspriyati, “Analisis Kemampuan Koneksi Matematik 

Siswa SMP pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar” 1, no. 5 (2018), hlm. 857-862. 



4 
 

 
 

penerapan rumus. Kesalahan-kesalahan tersebut disebabkan oleh beberapa 

faktor, diantaranya siswa kurang paham mengenai materi serta siswa tidak 

mampu mentransformasikan persoalan yang diajukan ke dalam 

pengetahuan yang dimilikinya.5 

 Berdasarkan penelitian yang juga dilakukan oleh Ratna, Euis, dan 

Ratni dalam penelitian mereka diperoleh bahwa berdasarkan hasil skor 

presentase tiap indikator diperoleh bahwa kemampuan koneksi matematis 

siswa kelas IX SMP Negeri 2 Ngamprah dalam menyelesaikan soal 

bangun ruang sisi datar ditinjau dari kemampuan dasar, yaitu: kelompok 

atas dengan rata-rata 69% lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-

rata nilai ulangan pada materi bangun ruang sisi datar yaitu sebesar 80%, 

kelompok menengah dengan rata-rata 67% lebih rendah dibandingkan 

dengan nilai rata-rata nilai ulangan pada materi bangun ruang sisi datar 

yaitu sebesar 77%, dan kelompok bawah dengan rata-rata 57% lebih 

rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata nilai ulangan pada materi 

bangun ruang sisi datar yaitu 75%.6 

Selain itu berdasarkan hasil observasi dan tes peneliti di SMP 

Negeri 25 Pekanbaru pada tanggal 19 oktober 2019, diperoleh pula hasil 

bahwa dari 40 siswa kelas IX.9 yang menggunakan model pembelajaran 

discovery learning sebagai pembelajaran konvensional yang biasa 

diterapkan, hanya 55% yang memenuhi indikator keterkaitan antar konsep 

                                                             
5   Ibid. 
6 Ratna Septia Lestari, Euis Eti Rohaeti, dan Ratni Purwasih, “Profil Kemampuan 

Koneksi Matematis Siswa SMP dalam Menyelesaikan Soal Bangun Ruang Sisi Datar Ditinjau dari 

Kemampuan Dasar” JIPMat 3, no. 1 (6 Juni 2018), hlm. 51-58. 
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dan antar topik materi matematika. Kemudian hanya 25% yang memenuhi 

indikator keterkaitan antar bidang studi dan kehidupan sehari-hari. Hal ini 

memberikan gambaran bahwa sebagian besar siswa memiliki kemampuan 

koneksi matematis yang masih relatif rendah. Rendahnya kemampuan 

koneksi matematis siswa ini juga terlihat pada saat diberikan soal koneksi 

matematis, siswa tidak dapat menjawab soal tersebut dengan tepat. Hal ini 

dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

Gambar I.1 Lembar Jawaban Siswa Indikator Koneksi Matematis 

Antar Konsep dan Antar Materi 
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Gambar I.2 Lembar Jawaban Siswa Indikator Koneksi Matematis 

Antar Bidang Studi dan Antar Matematika dengan Sehari-Hari 

 

Pada Gambar I.1 adalah soal dengan indikator koneksi matematis 

antar konsep dan antar topik, topik materinya adalah segitiga dan sistem 

persamaan linier dua variabel (SPLDV). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa siswa tidak dapat menjawab soal koneksi matematis yang 

diberikan, terlihat dari jawaban yang dituliskan, ia tidak melanjutkan 

jawaban yang dikerjakannya. Hal ini menunjukkan bahwa siswa 

kebingungan dalam mengaitkan materi segitiga dengan materi sistem 

persamaan linier dua variabel (SPLDV). 

Pada Gambar I.2 adalah soal dengan indikator koneksi matematis 

antara topik materi matematika dengan topik materi fisika, serta dengan 

aplikasi kehidupan sehari-hari. dapat dilihat bahwa siswa tidak dapat 
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menentukan langkah apa yang harus digunakan untuk selanjutnya, hal ini 

menunjukkan siswa tidak dapat mengaitkan materi matematika dengan 

materi fisika. 

Berdasarkan kenyataan yang ditemukan tersebut, dapat diketahui 

ternyata memang masih banyak didapati siswa yang belum memiliki 

kemampuan koneksi matematis yang baik. Hal ini tentu harus menjadi 

perhatian khusus, serta dibutuhkan peran guru yang mana untuk 

membantu siswa dalam menggali kemampuan koneksi matematisnya. 

Guru dapat membantu menggali kemampuan koneksi matematis siswa 

dengan berbagai usaha, salah satunya adalah  dengan menerapkan metode 

atau model pembelajaran yang tepat untuk diterapkan kepada siswa, yang  

disesuaikan dengan masalah yang dihadapi. Salah satu model 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk masalah yang telah dipaparkan, 

yaitu dengan menerapkan model pembelajaran improve.  

Pembelajaran improve merupakan singkatan dari tahapan-tahapan 

pembelajaran yaitu introducing the new concept, metakognitive 

quetioning, practicing, reviewing and reducting difficulties, obtaining 

mastery, verification and enrichment.7 Model pembelajaran improve ini 

adalah model pembelajaran yang berbentuk pengenalan konsep baru 

dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan  yang bersifat metkognitif, 

latihan, tinjauan terhadap kesulitan-kesulitan, perbaikan, pemeriksaan, 

serta pengayaan. Dalam tahapan-tahapan model pembelajaran improve 

                                                             
7 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, Penelitian Pendidikan 

Matematika (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 60. 
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terdapat salah satu  tahapan pemberian pertanyaan metakognitif, yang 

mana pertanyaan-pertanyaan metakognitif itu salah satu jenis 

pertanyaannya adalah pertanyaan yang bersifat koneksi. 

Pertanyaan koneksi adalah pertanyaan yang mendorong siswa 

untuk melihat persamaan dan perbedaan suatu konsep atau permasalahan.8 

Dari pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa siswa didorong untuk 

melihat hubungan antar konsep dalam pembelajarannya. Pemberian 

pertanyaan-pertanyaan koneksi dalam proses pembelajaran ini dapat 

melatih dan mengasah kemampuan koneksi matematis siswa. Sehingga 

model pembelajaran improve memiliki kesesuaian untuk dapat 

dihadapkan pada permasalahan tersebut. dan dapat diterapkan untuk 

membentuk kemampuan koneksi matematis siswa. 

Namun dalam beberapa kasus proses penerapan model 

pembelajaran, masih ditemukan berbagai hambatan dalam penerapannya, 

yang mana menjadikan proses penerapan model pembelajaran menjadi 

tidak berjalan dengan baik, atau bahkan tidak dapat diterapkan secara 

nyata sesuai teori yang ada. Seperti beberapa hambatan yang pernah 

terjadi, yang mana hambatan berupa kebijakan libur oleh pemerintah  

akibat bencana alam yang menghambat jalannya proses pembelajaran, 

sehingga guru-guru yang telah merancang berbagai model pembelajaran 

yang dirasa efektif untuk proses pembelajaran terhambat dan tidak dapat 

terealisasikan. Guru biasanya hanya memberikan tugas berupa soal tanpa 

                                                             
8 Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2017), hlm. 255. 
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memberikan bimbingan serta pengarahan, sehingga siswa kebingungan 

untuk memulai memahami pelajaran. Sehingga menyebabkan siswa 

mengalami ketertinggalan pemahaman materi pembelajaran.  

Dari permasalahan tersebut peneliti berusaha mencari cara yang 

sekiranya dapat memberikan solusi agar siswa tetap dapat mendapatkan 

bimbingan dan arahan dari guru, walaupun dari jarak yang jauh. Dari 

beberapa informasi yang peneliti dapati bahwa banyak institusi 

pendidikan terutama lembaga perguruan tinggi yang menggunakan 

pembelajaran daring internet sebagai media pembelajaran jarak jauh.  

Daring internet merupakan akronim dari “dalam jaringan“. Jadi 

pembelajaran daring adalah salah satu metode pembelajaran online atau 

dilakukan melalui jaringan internet.9 Hal ini memberikan inspirasi kepada 

peneliti untuk mencoba menerapkannya pada proses pembelajaran 

tingkatan sekolah menengah pertama, dengan harapan agar ketika suatu 

saat terjadi kembali bencana atau sesuatu yang menghambat proses 

pembelajaran, akan dapat diambil jalan keluar masalah dengan 

pembelajaran berbasis daring internet ini. Yaitu dalam menerapkan suatu 

model pembelajaran tertentu dalam hal ini adalah model pembelajaran 

improve yang diterapkan dengan basis daring internet, untuk melihat 

bagaimana pengaruhnya terhadap kemampuan koneksi matematis siswa 

yang juga menjadi salah satu indikator penting dalam pendidikan. 

                                                             
9 Mokhamad Iklil Mustofa dkk., “Formulasi Model Perkuliahan Daring Sebagai Upaya 

Menekan Disparitas Kualitas Perguruan Tinggi,” Walisongo Journal of Information Technology 1, 

no. 2 (20 Desember 2019), hlm. 151-160. 
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Oleh sebab itu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

eksperimen, yang mana berjudul “Pengaruh Penerapan Model 

Pembelajaran Improve Berbasis daring Internet terhadap Kemampuan 

Koneksi Matematis Siswa Sekolah Menengah Pertama”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakan masalah diatas, maka dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Sebagian besar siswa kurang mampu mengaitkan antar berbagai 

konsep atau prosedur dalam topik materi matematika. 

2. Sebagian besar siswa kurang mampu mengaitkan antar berbagai topik 

materi matematika. 

3. Sebagian besar siswa kurang mampu mengaitkan topik materi 

matematika dengan topik materi pada bidang studi lain. 

4. Sebagian besar siswa kurang mampu mengaitkan topik materi 

matematika dengan kehidupan nyata sehari-hari. 

5. Penerapan model pembelajaran yang biasa diterapkan belum mampu 

meningkatkan kemampuan koneski matematis siswa dengan baik. 

6. Proses pembelajaran yang terhambat akibat kebijakan libur yang 

disebabkan oleh bencana alam mengakibatkan tidak terealisasikannya 

model pembelajaran dengan baik. 
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C. Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada permasalahan pengaruh penerapan 

model pembelajaran improve berbasis daring internet dan kemampuan 

koneksi matematis siswa sekolah menengah pertama (SMP). 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka didapat rumusan 

masalahnya adalah. 

1. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran improve berbasis 

daring internet terhadap kemampuan koneksi matematis siswa? 

2. Seberapa besar ukuran pengaruh penerapan model pembelajaran 

improve berbasis daring internet terhadap kemampuan koneksi 

matematis siswa? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah. 

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari penerapan model 

pembelajaran improve berbasis daring internet terhadap kemampuan 

koneksi matematis siswa. 

2. Untuk mengetahui ukuran besaran pengaruh dari penerapan model 

pembelajaran improve berbasis daring internet terhadap kemampuan 

koneksi matematis siswa. 
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F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil yang akan didapat, penelitian ini diharapkan 

dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan digunakan sebagai 

pedoman untuk peneliti dalam melaksanakan pembelajaran dimasa 

yang akan datang. 

2. Bagi guru, dapat digunakannya model pembelajaran improve berbasis 

daring internet ini sebagai salah satu alternatif dalam penerapan model  

pembelajaran matematika. 

3. Bagi siswa, dapat meningkatkan kemampuan koneksi matematisnya 

dalam pembelajaran matematika. 

4. Bagi sekolah, sebagai bahan pemikiran untuk upaya meningkatkan 

kualitas pembelajaran matematika disekolah. 

5. Bagi peneliti lain, sebagai inspirasi dalam melakukan kajian yang 

berkaitan dengan penerapan model pembelajaran matematika. 

 

G. Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda tentang judul penelitian, 

maka peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah dalam judul penelitian ini: 

1. Kemampuan Koneksi Matematis 

Kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan untuk 

mengaitkan konsep atau aturan matematika yang satu dengan yang 
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lainnya, dengan bidang studi lain, atau dengan aplikasi pada dunia 

nyata.10 

2. Model Pembelajaran Improve Berbasis Daring Internet 

Model pembelajaran improve adalah singkatan dari introducing the 

new concept, metakognitive quetioning, practicing, reviewing and 

reducting difficulties, obtaining mastery, verification and 

enrichment.11 Merupakan singkatan dari tahapan 

pembelajarannya,yaitu pengenalan konsep baru, pemberian pertanyaan 

metakognitif, latihan, tinjauan dan usaha pengurangan terhadap 

kesulitan-kesulitan, mendapatkan penguasaan, verifikasi dan 

pengayaan.  

Basis menurut KBBI adalah dasar.12 Sedangkan, Istilah daring 

merupakan akronim dari “dalam jaringan“.13 Yang mana jaringan 

berhubungan dengan internet, internet adalah singkatan  dari 

interconected networking, adalah rangkaian komputer yang terhubung 

didalam beberapa rangkaian komputer lainnya secara global atau 

mendunia.14 sehingga yang dimaksud dengan basis daring internet 

adalah sesuatu yang didasari oleh penggunaan sistem jaringan 

rangkaian yang berasal dari beberapa komputer yang terhubung antara 

satu sama lain secara global. 

                                                             
10 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, Op.Cit., hlm. 82. 
11 Ibid, hlm. 60. 
12 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI, “ KBBI Daring,”, 

diakses 15 Mai 2020, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/basis. 
13Mokhamad Iklil Mustofa,.dkk, Op.Cit., hlm. 153. 
14 Wisya Yugaswara Juniagraha, Internet Teman Belajarku (Banten: Talenta Pustaka 

Indonesia, 2009), hlm. 1. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Kemampuan Koneksi Matematis 

a. Pengertian Kemampuan Koneksi Matematis 

Kemampuan koneksi matematis merupakan salah satu 

kemampuan kognitif matematis yang perlu dimiliki dan 

dikembangkan pada siswa. Menurut Karunia, kemampuan koneksi 

matematis adalah kemampuan untuk mengaitkan konsep atau 

aturan matematika yang satu dengan yang lainnya, dengan bidang 

studi lain, atau dengan aplikasi pada dunia nyata.1 

Menurut Heris, kemampuan koneksi matematis yaitu 

kemampuan untuk mengaitkan antara ide, konsep, prinsip, proses, 

konten, dan teorema matematis, dan keterkaitan konten matematika 

dengan konten bidang studi lain atau masalah sehari-hari.2 menurut 

NCTM kemampuan koneksi matematis adalah siswa dapat 

menghubungkan ide-ide matematika dan pemahaman mereka lebih 

dalam dan lebih tahan lama. Mereka dapat melihat koneksi 

matematika pada interaksi yang kaya di antara topik-topik 

matematika, dalam konteks yang berhubungan dengan matematika 

                                                             
1 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, Penelitian Pendidikan 

Matematika (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 82. 
2 Heris Hendriana, Euis Eti Rohaeti, dan Utari Sumarmo, Hard Skills dan Soft Skills 

Matematik Ssiswa (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 84. 
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untuk mata pelajaran lain, dan untuk minat dan pengalaman 

mereka sendiri.3 

Sehinga dapat dimaknai bahwa kemampuan koneksi 

matematis yaitu kemampuan yang berkaitan dengan kegiatan 

mengaitkan suatu fokus materi tertentu dengan hal-hal lain yang 

bersifat matematis berkaitan dengan materi tersebut. Baik itu 

dengan materi lain, bidang studi lain, maupun dengan sesuatu 

peristiwa pada dunia nyata yang ditemukan pada kehidupan sehari-

hari siswa. Makna koneksi matematis semakin terlihat ketika 

matematika dipandang sebagai disiplin ilmu pengetahuan yang 

bersifat saling keterkaitan, ketika siswa mempelajari suatu materi 

dalam bidang ilmu matematika, siswa harus mempelajari dan 

menguasai juga sebelumnya mengenai materi prasyarat dari materi 

yang hendak ia pelajari. Untuk mengkoneksikan pemahaman siswa 

tentang materi tersebut, agar pemikirannya berjalan bertahap sesuai 

tahapan tingkat materi pembelajarannya.  

Contohnya seperti pada materi bangun ruang, untuk 

mempelajarinya, siswa harus memiliki pengetahuan awal terlebih 

dahulu mengenai materi bangun datar. Agar dalam mempelajari 

materi bangun ruang, siswa dapat memahami dan menemukan 

kaitan materi sebelumnya dengan materi yang akan atau sedang ia 

pelajari. Sehingga siswa dapat dengan mudah memahami materi 

                                                             
3 National Council of Teachers of Mathematics, ed., Principles and Standards for School 

Mathematics (Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics, 2000), hlm. 64. 
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tujuan yang dipelajarinya, sehingga terciptalah kemampuan 

mengkoneksikan materi matematika oleh siswa tersebut. 

Koneksi matematika juga dapat terlihat pada fungsi 

matematika sebagai ilmu bantu yang mana menunjukkan bahwa 

konsep-konsep pada matematika banyak digunakan untuk 

mengembangkan materi lain, bidang studi lain bahkan dalam 

membantu penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Sehingga tampak disana bentuk koneksi atau keterkaitan 

didalamnya. Disinilah siswa perlu mengembangkan kemampuan  

koneksi matematisnya yang mana juga membantunya dalam 

mencari penyelesaian masalah, baik dalam pembelajaran 

matematika, maupun persoalan pada kehidupan sehari-harinya 

yang membutuhkan teori matematis. Beberapa contoh tersebut 

dapat menjelaskan tentang pengertian dan makna dari kemampuan 

koneksi matematis siswa.  

 

b. Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Koneksi Matematis 

Kegiatan pembelajaran, pendekatan, dan strategi yang 

digunakan guru menjadi faktor pendukung munculnya kemampuan 

koneksi matematis siswa.4 Faktor siswa kesulitan dalam 

mengembangakan kemampuan koneksi matematis siswa adalah 

faktor internal yaitu faktor kemampuan dasar dan pembawaan dari 

                                                             
4 Muhammad Fendrik, Pengembangan Kemampuan Koneksi Matematis dan Habits of 

Mind pada Siswa (Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 57. 
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siswa itu sendiri dan faktor eksternal yaitu faktor kemampuan guru 

dalam mengemas pembelajaran di dalam kelas.5 

Berdasarkan pemamparan tersebut, penulis menganalisa bahwa 

faktor yang mempengaruhi kemampuan koneksi matematis siswa 

pada dasarnya hampir sama dengan kemampuan siswa lainnya 

dalam hal pembelajaran. Yaitu faktor internal maupun faktor 

eksternal, faktor internal yaitu terletak pada diri siswa itu sendiri, 

sedangkan faktor eksternal yaitu terletak pada lingkungan siswa 

tersebut, dalam hal ini terkait pembelajarannya yang 

mempengaruhi kemampuan koneksi matematisnya seperti gurunya, 

sarana prasarana yang mendukung, serta proses pembelajaran yang 

dialami oleh siswa itu sendiri. berikut rincian penjabarannya: 

1) Siswa 

Siswa adalah salah satu komponen yang sangat mempengaruhi 

dalam koneksi matematis, karena subjek utama yang menjadi 

tujuannya adalah siswa itu sendiri. Hal-hal yang terkait dengan 

siswa seperti, minat, motivasi, pemahaman, penalaran, serta 

keterampilan,  yang dimiliki oleh siswa sangat mempengaruhi 

kemampuannya dalam mengkoneksikan matematika. Terutama 

tingkat pemahamannya terhadap materi, karena untuk 

mengkoneksikan konsep atau prosdur matematika, siswa perlu 

                                                             
5 Muhammad Fendrik, Op.Cit., hlm. 69. 
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memiliki bekal pemahaman terhadap materi yang akan 

dikoneksikannya tersebut. 

2) Guru 

Guru juga sangat berpengaruh dalam membentuk kemampuan 

koneksi matematis siswa. yang mana pengetahuan, wawasan 

serta keterampilan guru yang baik dalam merancang suatu 

pembelajaran dapat mengarahkan siswa pada kemampuan 

koneksi matematisnya. Seperti sikap dalam menghadapi siswa, 

pendekatan, model, metode, serta strategi pembelajaran yang 

digunakannya dalam pembelajaran.  

3) Sarana prasarana 

Sarana prasarana yang mendukung juga mempengaruhi 

pembentukan kemampuan koneksi matematis siswa, yang mana 

dengan kelengkapan media pembelajaran dan alat-alat 

perlengkapan pembelajaran lainnya, seperti proyektor, dan alat-

alat peraga, akan membantu siswa dalam memahami materi, 

memahami keterkaitan antar materi, serta memahami aplikasi 

matematika itu sendiri. Sehingga mendukung proses 

pembelajaran siswa dan dapat membantu dalam membentuk 

kemampuan koeksi matematisnya. 

4) Proses pembelajaran 

Dengan proses pembelajaran yang efektif dan terealisasikan 

dengan baik, artinya berjalan sesuai rancangan pembelajaran, 
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maka akan mempengaruhi dalam pembentukan kemampuan 

koneksi matematis siswa. Yang mana semakin baik proses 

pembelajaran yang dilaksanakan maka akan semakin baik pula 

hasil pembentukan kemampuan koneksi matematis siswa. 

 

c. Komponen Kemampuan Koneksi Matematis 

Menurut haris, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam 

mengembangkan koneksi matematis siswa, yaitu: memperdalam 

pemahaman siswa, melihat hubungan antar konten matematika, 

antar matematika dengan konten bidang studi lain dan masalah 

sehari-hari.6 

Sehingga dapat diketahui bahwa komponen kemampuan 

koneksi matematis siswa adalah: 

1) Pemahaman siswa 

Pemahaman siswa adalah salah satu komponen penting 

dalam kemampuan koneksi matematis siswa. Untuk dapat 

mengkoneksikan konsep matematika, siswa dituntut untuk 

harus terlebih dahulu memiliki pemahaman mengenai konten 

matematika yang dipelajarinya. 

2) Keterhubungan antar konten matematika 

Matematika adalah disiplin ilmu yang memiliki banyak 

teori, konsep dan prosedur dalam pembelajarannya. 

                                                             
6 Heris Hendriana,.dkk, Loc.Cit. 
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Mempelajari disiplin ilmu matematika harus dilakukan 

bertahap, sesuai tingkatan teori, konsep dan prosedur yang 

telah ditetapkan. Misalnya untuk mempelajari bangun ruang, 

siswa perlu mempelajari bangun datar terlebih dahulu untuk 

memahami materi bangun ruang, karena dalam materi bangun 

ruang terdapat teori, konsep dan prosedur materi bangun datar 

didalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

keterhubungan diantara konten matematika itu sendiri.  

3) Keterhubunga konten matematika dengan bidang studi lain 

Teori matematika merupakan teori dasar yang banyak 

digunakan dalam pengembangan teori disiplin ilmu lain.  

Banyak disiplin ilmu lain yang menggunakan konsep dan 

prosedur matematika dalam menjelaskan teorinya. Misalnya 

seperti disiplin ilmu fisika, sebagian besar teori ilmu fisika 

banyak menggunakan konsep dan prosedur matematika 

didalamnya seperti dalam mengukur kecepatan dan hitung-

hitungan lainnya. 

4) Keterhubungan konten matematika dengan kehidupan sehari-

hari 

Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang 

bermanfaat dalam kehidupan nyata manusia. Matematika 

merupakan disiplin ilmu yang sangat bermanfaat terhadap 

berbagai bidang dan aspek kehidupan manusia, seperti dalam 
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bidang perniagaaan yaitu membutuhkan perhitungan baik itu 

keuntungan, kerugian, bidang sosial yaitu alokasi jumlah 

peningkatan dan penurunan statistik kependudukan, dan dalam 

banyak lagi manfaat dalam bidang dan aspek kehidupan 

lainnya. sehingga dalam hal ini dibutuhkan pemahaman siswa 

terhadap manfaat atau aplikasi dari konten matematika yang 

dipelajarinya. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antar 

konten matematika dengan kehidupan nyata sehari-hari 

manusia. 

 

d. Indikator Kemampuan Koneksi Matematis 

Dalam rangka mengembangkan kemampuan koneksi 

matematis siswa, perlu pula diperhatikan indikator yang menjadi 

acuan siswa dikatakan memiliki kemampuan koneksi matematis. 

Suherman mengemukakan bahwa indikator kemampuan koneksi 

matematis meliputi: mencari hubungan, memahami hubungan, 

menerapkan matematik, representasi ekuivalen, membuat peta 

konsep, keterkaitan berbagai algoritma, dan operasi hitung, serta 

membuat alasan tiap langkah pengerjaan matematik.7 

Sejalan dengan hal tersebut, Sumarno juga mengemukakan 

indikator dari kemampuan koneksi matematis yaitu:8 

1) Mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur. 

                                                             
7 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, Op.Cit., hlm. 83. 
8 Ibid. 
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2) Memahami hubungan diantara topik matematika. 

3) Menerapkan matematika dalam bidang studi lain atau 

kehidupan sehari-hari. 

4) Memahami representasi ekuivalen suatu konsep. 

5) Mencari hubungan satu prosedur dengan prosedur lain dalam 

representasi yang ekuivalen. 

6) Menerapkan hubungan antar topik matematika, dan antar topik 

matematika dengan topik diluar matematika. 

Eko WhyuAndrechiana Supriyadi juga mengemukakan 

indikator kemampuan koneksi matematis yaitu sebagai beikut:9 

1) Siswa dapat mengkoneksikan konsep dan prosedur dalam satu 

materi matematika. 

2) Siswa dapat membuat hubungan antar topik matematika. 

3) Siswa dapat mengkoneksikan antar materi matematika dengan 

ilmu selain matematika. 

4) Siswa dapat mengkoneksikan antar matematika dengan 

kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan beberapa pemaparan tersebut, dapat dilihat 

bahwa ada beberapa point yang mengarah pada maksud yang sama 

tetapi disajikan dalam kalimat yang berbeda, sehingga peneliti 

berusaha mengambil kesimpulan untuk indikator kemampuan 

koneksi matematis adalah sebagai berikut : 

                                                             
9 Eko Wahyu Andrechiana Supriyadi, “Analisis Kemampuan Koneksi Matematis 

Berdasarkan NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) Siswa SMK Kelas XI Jurusan 

Multimedia pada Pokok Bahasan Hubungan antar Garis” 8, no. 1 (2017): hlm. 128-138. 
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1) Memahami hubungan antar konsep atau prosedur dalam suatu 

materi topik matematika yang sama. 

2) Memahami hubungan antara materi dalam topik matematika 

tertentu dengan materi dalam topik matematika lainnya. 

3) Memahami hubungan antara materi matematika dengan materi 

ilmu lain selain matematika. 

4) Memahami hubungan materi matematika dengan kehidupan 

sehari-hari. 

       Penelitian ini tidak hanya membutuhkan indikator kemampuan 

koneksi matematis, tetapi juga membutuhkan rubrik penskoran 

sebagai pedoman menentukan tingkat kemampuan koneksi matematis  

siswa. Rubrik penskoran yang dibuat oleh peneliti dapat dilihat pada 

tabel II.1. 

TABEL II.1 

RUBRIK PENSKORAN 

KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

Aspek yang dinilai Respon siswa terhadap soal 
Skor 

1. Siswa mampu memahami hubungan antar 

konsep atau prosedur dalam suatu materi topik 

matematika yang sama 

2. Siswa mampu memahami hubungan antara 

materi dalam topik matematika tertentu 

dengan materi dalam topik matematika 

lainnya 

3. Siswa mampu memahami hubungan antara 

materi matematika dengan materi ilmu lain 

selain matematika. 

4. Siswa mampu memahami hubungan materi 

matematika dengan kehidupan sehari-hari 

Tidak ada jawaban 
0 

Belum dapat mengkoneksikan, dan 

penyelesaian tidak tepat 
1 

Sudah dapat mengkoneksikan, namun 

penyelesaiannya tidak tepat 
2 

Sudah dapat mengkoneksikan, namun 

penyelesaiannya kurang tepat 
3 

Sudah dapat mengkoneksikan, dan 

penyelesaiannya tepat. 
4 

(Sumber: Heris Hendriana,.dkk.) 
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2. Model Pembelajaran Improve Berbasis Daring Internet 

a. Pengertia Model Pembelajaran Improve 

Model Pembelajaran improve merupakan singkatan dari 

introducing the new concept, metakognitive quetioning,  

practicing, reviewing and reducting difficulties, obtaining mastery, 

verification and enrichment.10 Pada referensi lain juga dijelaskan 

bahwa kata Improve sendiri merupakan akronim yang 

mempersentasikan semua tahapan dalam strateginya, yaitu 

introducing the new concept, metakognitive quetioning,  

practicing, reviewing and reducting difficulties, obtaining mastery, 

verification and enrichment.11  Model pembelajaran improve ini 

adalah singkatan dari tahapan-tahapan pembelajarannya yaitu, 

model pembelajaran yang berbentuk pengenalan konsep baru, 

dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat 

metkognitif, latihan, tinjauan dan pengurangan terhadap kesulitan-

kesulitan, perbaikan, penguasaan, pemeriksaan serta pengayaan. 

 

 

 

 

 

                                                             
10  Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, Op.Cit, hlm. 60. 
11 Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2017), hlm. 255. 
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b. Faktor yang Mempengaruhi Model Pembelajaran Improve 

Salah satu strategi pembelajaran yang didasarkan pada teori 

kognisi dan metakognisi sosial adalah strategi improve.12 Dalam 

proses pembelajaran peserta didik berperan aktif sehingga tidak 

hanya berpusat pada guru (Teacher Oriented).13 Guru memberikan 

konsep baru melalui pertanyaan-pertanyaan yang membangun 

pengetahuan siswa, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan 

metakognitif kepada siswa terkait materi, guru memberikan review 

terhadap kesalahan-kesalahan yang dihadapi siswa pada saat 

latihan.14 

Beradasarkan pemaparan-pemamparan tersebut, penulis 

menganalisa bahwa dapat diketahui faktor yang mempengaruhi 

model pembelajaran improve yaitu: 

1) Kemampuan metakognitif siswa 

Model pembelajaran improve merupakan model 

pembelajaran yang didasari oleh teori metakognitif, sehingga 

kemampuan metakognitif yang dimiliki oleh siswa sangat 

mempengaruhi dalam penerapan model pembelajaran improve. 

Ketika siswa-siswa yang diberikan penerapan model 

pembelajaran improve memiliki kemampuan metakognitif yang 

baik, maka tahapan model pembelajaran improve akan berjalan 

                                                             
12  Ibid., hlm. 254. 
13 Hera Noviolita, “Pengaruh Metode Pembelajaran Improve Berbantu Media Permainan 

Matematika Maju Mundur Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Kelas II MIN 6 

Bandar Lampung” (2017), hlm. 13. 
14 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, Loc.Cit. 
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dengan baik pula, sehingga dapat mendukung tercapainya 

tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 

2) Kemampuan pemahaman siswa 

Selain teori metakognitif, model pembelajaran improve 

juga didasari oleh teori kognitif, yang mana membantu proses 

tiap tahapan pembelajaran siswa. Oleh sebab itu kemampuan 

pemahaman juga sangat berpengaruh pada penerapan model 

pembelajaran improve. karena untuk melewati tiap tahapan 

pembelajaran improve, siswa dituntut untuk memiliki 

kemampuan dalam memahami proses pembelajaran yang 

sedang dialami atau dijalaninya. 

3) Keaktifan siswa 

Model pembelajaran improve merupakan model 

pembelajaran yang banyak membutuhkan interaksi antar subjek 

di dalamnya. Tahapan-tahapan pembelajarannya menuntut 

terjadinya interaksi umpan balik, baik antara guru dengan siswa 

maupun antara siswa dengan siswa, seperti aktifitas tanya 

jawab, diskusi dan bentuk interaksi lainnya, sehingga keaktifan 

siswa sangat mempengaruhi dalam penerapan model 

pembelajaran improve. 

4) Keterampilan guru 

Keterampilan guru sangat berpengaruh dalam mengatur 

jalannya pembelajaran, karena guru merupakan kunci utama 
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dalam mengarahkan alur pembelajaran siswa. Guru yang 

merancang jalannya tahapan pembelajaran sehingga peran guru 

sangan berpengaruh, terutama kemampuan dan keterampilan 

yang dimiliki guru dalam mengatur dan mensukseskan 

rancangan pembelajaran, agar dapat berjalan sesuai tujuan yang 

diharapkan.. 

 

c. Komponen Model Pembelajaran Improve 

Model pembelajaran improve merupakan model 

pembelajaran yang didasarkan pada teori kognisi dan metakognisi 

sosial. Metode ini memiliki tiga komponen utama, yaitu aktivitas 

metakognitif, interaksi dengan teman sebaya, dan kegiatan 

sistematik dari umpan balik, perbaikan dan pegayaan. Aktifitas 

metakognitif menurut haller, child, dan walberrg, mencakup 

kesadaran (mengenal salah satu informasi secara implisit dan 

eksplisit), monitoring (mempertanyakan diri sediri dan 

menguraikannya dengan kata-kata sendiri), dan regulasi 

(membandingkan dan membedakan solusi yang lebih 

memungkinkan pemecahan masalah.15 

Berdasarkan pememparan tersebut, dapat diketahui bahwa 

komponen model pembelajaran improve adalah: 

1) Aktivitas metakognitif 

                                                             
15 Miftahul Huda, Op.Cit., hlm. 255. 
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aspek metakognitif terlihat ketika guru memberikan 

pertanyaan-pertanyaan yang bersifat metakognitif terhadap 

siswa terkait materi. Artinya guru berusaha memancing siswa 

dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong siswa untuk 

menemukan kesadaran akan kemampuan dan pengetahuannya 

sendiri terkait materi tersebut. 

2) Interaksi dengan teman sebaya 

Interaksi terhadap teman sebaya terjadi ketika guru 

memberikan pertanyaan-pertanyaan lalu siswa menjawab, 

kemudian siswa yang lainpun mendengar jawaban siswa yang 

menjawab pertanyaan guru, dan menanggapi persoalan yang 

dibahas sehingga terjadilah interaksi antara siswa-siwa dalam 

membahas pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

3) Kegiatan sistematik dari umpan balik, perbaikan, dan 

pengayaan. 

Kegiatan sistematik umpan balik yaitu seperti latihan, 

tinjauan terhadap kesulitan-kesulitan, perbaikan, pemeriksaan, 

serta pengayaan. Yang mana untuk mengevaluasi pembelajaran 

siswa. 
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d. Langkah-Langkah Pelaksanaan Model Pembelajaran Improve 

Langkah-langkah atau tahap-tahap pelaksanaan model 

pembelajaran improve di paparkan pada tabel berikut.16 

TABEL II.2 

TAHAP-TAHAP PELAKSANAAN MODEL 

PEMBELAJARAN IMPROVE 

Fase Deskripsi 

Introducting The 

New    

Concept 

Guru memberikan konsep baru melalui pertanyaan-

pertanyaan yang membangun pengetahuan siswa. 

Metakognitive 

Questioning 

Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan metakognitif 

kepada siswa terkait materi. 

Practicing 
Siswa berlatih menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan guru. 

Reviewing and 

Reducing 

Difficulties 

Guru memberikan review terhadap kesalahan-kesalahan 

yang dihadapi sswa pada saat latihan. 

Obtaining 

Mastery 

Melakukan tes pada pertemuan berikutnyauntuk 

mengetahui penguasaan materi siswa. 

Verification 

Melakukan verifikasi untuk mengetahui siswa mana yang 

mencapai batas kelulusan dan siswa mana yang belum 

mencapai batas kelulusan. 

Enrichment 
Pengayaan terhadap siswa yang belum mencapai batas 

kelulusan. 

(Sumber: Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan) 

Berdasarkan tabel II.1 dapat dilihat bahwa langkah-langkah 

atau tahapan-tahapan pelaksanaan model pembelajaran improve 

terdiri dari 7 tahapan yang mana masing-masingnya sangat penting 

dalam pelaksanaannya, dan memiliki tujuan atau memiliki maksud 

tersendiri pada tiap tahapannya. Untuk memahami masing-masing 

                                                             
16 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, Op.Cit., hlm. 62. 
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tahapan pelaksanaan model pembelajaran improve, berikut 

dijabarkan menurut pandangan Miftahul Huda: 

1) Introducing New Concept (Memperkenalkan Konsep Baru) 

 Pengenal konsep baru berorientasi pada pengetahuan awal 

peserta didik. Dalam mengenal konsep baru, peserta didik di 

fasilitasi dengan contoh masalah dengan memberi pertanyaan 

metakognisi dalam kelompok heterogen. Selama proses belajar, 

jika peserta didik mengalami kesulitan dalam menjelaskan 

pertanyaan metakognisi dicontoh masalah, guru harus dapat 

mengarahkan agar peserta didik memahami pertanyaan 

metakognisi. 

2) Metacognitive Questioning, Practing (Latihan yang disertai 

dengan pertanyaan metakognisi) 

 Pada tahap ini peserta didik menyelesaikan contoh masalah 

yang telah diberikan dengan batuan pertanyaan metakognisi. 

Dari contoh soal yang dibahas, peserta didik dipancing agar 

dapat mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan metakognitif yang 

apabila tidak dapat dijawaboleh peserta didik lainnya, maka 

guru harus dapat menjelaskan dan memberikan pemahaman 

agar peserta didik dapat berfikir secara metakognitif. 

3) Review and reducing difficulties, Obtaining mastery (Meninjau 

ulang, mengurangi kesulitan dan memperoleh pengetahuan) 
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Pada tahap ini dilakukan tinjau ulang terhadap jawaban 

peserta didik serta mengalami kekuatan dan kelemahan kinerja 

peserta didik dalam kerja sama kelompok. Pada tahap ini pula 

seharusnya sudah dapat terlihat apakah peserta didik telah 

menguasai materi secara menyeluruh atau belum. 

4) Verification (Verifikasi) 

Verifikasi di lakukan untuk mengidentifikasi peserta didik 

yang dikategorikan sudah mencapai kriteria dan yang belum 

mencapai kriteria keahlian. Hasil yang dipakai sebagai bahan 

orientasi pemberian pengayaan dan kegiatan perbaikan tahap 

berikutnya. 

5) Enrichment (Pengayaan) 

Tahap pengayaan mencakup dua jenis kegiatan, yaitu 

kegiatan perbaikan dan pengayaan. Kegiatan perbaikan 

diberikan kepada peserta didik yang teridentifikasi belum 

mencapai kriteria keahlian, sedangkan kegiatan pengayaan 

diberikan kepada peserta didik yang sudah mencapai kriteria 

keahlian. 
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e. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Improve17 

1) Kelebihan  

a) Dalam proses pembelajaran peserta didik berperan aktif 

sehingga tidak hanya berpusat pada guru (Teacher 

Oriented). 

b) Peserta didik lebih berminat diajak dalm proses berfikir. 

c) Pembelajaran tidak monoton. 

d) Peserta didik lebih semangat dalam proses pembelajaran. 

e) Melatih kerjasama dan sosialisasi 

2) Kelemahan  

a) Dalam proses pembelajaran memakan waktu yang lebih 

lama. 

b) Sebagai peserta didik cenderung mengandalkan teman. 

 

f. Pengertian Basis Daring Internet 

Basis menurut KBBI adalah dasar.18 Sedangkan, Istilah 

daring merupakan akronim dari “dalam jaringan“.19 Yang mana 

jaringan berhubungan dengan internet, internet adalah singkatan  

dari interconected networking, adalah rangkaian komputer yang 

terhubung didalam beberapa rangkaian komputer lainnya secara 

                                                             
17 Hera Noviolita, Loc.Cit. 
18 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI, “ KBBI Daring,”, 

diakses 15 Mai 2020, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/basis. 
19 Mokhamad Iklil Mustofa dkk., “Formulasi Model Perkuliahan Daring Sebagai Upaya 

Menekan Disparitas Kualitas Perguruan Tinggi,” Walisongo Journal of Information Technology 1, 

no. 2 (20 Desember 2019), hlm. 153. 
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global atau mendunia.20 sehingga yang dimaksud dengan basis 

daring internet adalah sesuatu yang didasari oleh penggunaan 

sistem jaringan rangkaian yang berasal dari beberapa komputer 

yang terhubung antara satu sama lain secara global. 

Daring internet ini merupakan sistem jaringan yang 

digunakan sebagai media penyalur informasi, dimana orang-orang 

dapat bertukar informasi didalamnya, baik berupa informasi fiksi 

ataupun nonfiksi, ilmiah ataupun non ilmiah. Semua informasi 

yang ada didalamnya dapat memudahkan pekerjaan manusia dalam 

kehidupan nyata sesuai keperluan yang diperlukannya. Informasi 

didalamnya tidak hanya berupa hal-hal mengenai pekerjaan, mode, 

ataupun beita-berita terkini saja, bahkan informasi mengenai ilmu 

pengetahuan dan pembelajaran pun dapat ditemukan dan dilakukan 

melalui daring internet.  

Pembelajaran daring internet dapat dilakukan dengan 

berbagai media aplikasi bantu, yaitu seperti aplikasi zoom meeting, 

google meeting, google form, google class room, live board,  

whatsapp, facebook, instagram, youtube, quiziz, dan lainnya, 

disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Kelebihan dari 

pembelajaran daring internet ini adalah dapat dilakukan dengan 

jarak yang jauh, sehingga tiap individu tidak perlu bertemu atau 

tatap muka secara langsung. Sedangkan kekuragannya adalah 

                                                             
20 Wisya Yugaswara Juniagraha, Internet Teman Belajarku (Banten: Talenta Pustaka 

Indonesia, 2009), hlm. 1. 
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membutuhkan media elektronik seperti handphone, laptop, 

notebook, atau komputer dalam pengaplikasiannya, juga 

dibutuhkan akses internet, baik dengan pembelian kuota atau 

penggunaan wifi, juga jaringan yang mendukung. 

 

g. Pengertian Model Pembelajaran Improve Berbasis Daring 

Internet 

Sebagaimana pengertian model pembelajaran improve dan 

basis daring internet yang telah dipaparkan sebelumnya, sehingga 

dapat dipahami bahawa pengertian model pembelajaran improve 

berbasis daring internet merupakan model pembelajaran yang 

didasari oleh sistem jaringan internet dalam proses aplikasi model 

pembelajaran improve. Artinya guru menggunakan sistem jaringan 

internet sebagai media untuk membantu mengaplikasikan 

rancangan model pembelajaran improve kepada siswanya.  

Pengaplikasian model pembelajaran improve, tetap 

disesuaikan dengan tahapanan aslinya, hanya saja dilakukan dari 

jarak jauh menggunakan sistem jaringan internet, yang mana para 

siswa dan guru melakukan interaksi melalui jaringan internet 

tersebut.  

 

 



35 
 

 
 

3. Hubungan Antara Kemampuan Koneksi Matematis dengan Model 

Pembelajaran Improve 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kurunia pada pembahasan 

kemampuan koneksi matematis sebelumnya, bahwa kemampuan 

koneksi matematis adalah kemampuan untuk mengaitkan konsep atau 

aturan matematika yang satu dengan yang lainnya, dengan bidang studi 

lain, atau dengan aplikasi pada dunia nyata. Yaitu dimana siswa 

diharapkan dapat mengkoneksikan atau mengaitkan konsep atau aturan 

antara materi matematika satu dengan materi matematika lainnya, 

dengan bidang studi lain, atau dengan peristiwa pada dunia nyata 

sehari-hari pada siswa tersebut.21 Sebagaimana yang dijelaskan juga 

oleh Heris dalam bukunya mengemukakan pengertian istilah koneksi 

matematis yaitu adanya keterkaitan antar ide, konsep, prinsip, proses, 

konten, dan teorema matematis, dan keterkaitan konten matematika 

dengan konten bidang studi lain atau masalah sehari-hari.22 

Sedangkan model pembelajaran improve adalah model 

pembelajaran yang aplikasi atau pelaksanaannya terdiri dari beberapa 

tahapan. Yaitu pengenalan konsep baru, pemberian pertanyaan-

pertanyaan yang bersifat metakognisi kepada siswa, latihan untuk 

menyelesaikan masalah, tinjauan terhadap kesulitan-kesulitan yang 

ditemukan pada saat latihan, melakukan tes untuk melihat  perbaikan 

atas kesalahan-kesalahan sebelumnya, pemeriksaan ketuntasan, 

                                                             
21  Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, Op.Cit., hlm. 82. 
22  Haris Hendriana, Loc.Cit. 
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pengayaan terhadap siswa-siswa yang belum tuntas. Model 

pembelajaran improve didasari oleh teori kognitif dan metakognitif, 

yang mana dalam pelaksanaannya diberikan pertanyaan-pertanyaan 

yang bersifat metakognitif, yaitu merangsang siswa dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang menyadarkan nya kepada kemampuan 

berfikir, kemampuan pemahaman serata kemampuan memecahkan 

masalah yang ada pada dirinya.23  

Menurut Miftahul, pertanyaan-pertanyaan metakognitif tersebut 

dapat meliputi antara lain:24 

a. Pertanyaan pemahaman 

Yaitu pertanyaan yang mendorong siswa membaca soal, 

menggambarkan sebuah konsep dengan kata-kata sendiri dan 

mencoba memahami makna sebuah konsep. Contoh: “secara 

keseluruhan, masalah ini sebenarnya tentang apa?” 

b. Pertanyaan strategi 

Pertanyaan yang didesain untuk mendorong siswa agar 

mempertimbangkan strategi yang cocok dalam memecahkan 

masalah yang diberikan, serta memberikan alasan pemilihan 

strategi. Contoh: “strategi, taktik, atau prinsip apa yang sesuai 

untuk memecahkan masalah tersebut? Mengapa?” 

c. Pertanyaan koneksi 

                                                             
23  Miftahul Huda, Loc.Cit. 
24  Ibid. 
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Pertanyaan yang mendorong siswa untuk melihat persamaan dan 

perbedaan suatu konsep atau permasalahan. Contoh: “apa 

persamaan dan perbedaan antara permasalahan saat ini dengan 

permasalahan yang telah saya pecahkan pada waktu lalu? 

Mengapa?” 

d. Pertanyaan refleksi 

Pertanyaan yang mendorong siswa memfokuskan diri pada proses 

penyelesaian dan bertanya pada dirinya sendiri. Contoh: “apa yang 

salah dari yang telah saya kerjakan di sini?”, “apakah 

penyelesaiannya masuk akal?” 

Jadi, pada salah satu permasalahan dalam pembelajaran 

matematika adalah tingkat kemampuan koneksi matematik siswa SMP 

masih tergolong rendah, sebagaimana hasil penelitian oleh Lutfia, 

Nurhaqiqi, Devi.25 Penelitian oleh Ratna, Euis, dan Ratni  juga  

menunjukkan rendahnya kemampuan koneksi matematis siswa SMP.26 

Sehingga perlu solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Model 

pembelajaran improve adalah model pembelajaran yang dirasa cocok 

untuk mengatasi masalah koneksi matematis pada siswa. Yang mana 

didasari oleh teori kognitif dan metakognitif. Yaitu guru memberikan 

pertanyaan-pertanyaan yang bersifat metakognitif kepada siswa. 

Pertanyaan-pertanyaan metakognitif  itu salah satunya memberikan 

                                                             
25 Lutfia Nursaniah dan Devi Nurul Yuspriyati, “Analisis Kemampuan Koneksi 

Matematik Siswa SMP pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar” 1, no. 5 (2018), hlm. 857-862. 
26 Ratna Septia Lestari, Euis Eti Rohaeti, dan Ratni Purwasih, “Profil Kemampuan 

Koneksi Matematis Siswa SMP dalam Menyelesaikan Soal Bangun Ruang Sisi Datar Ditinjau dari 

Kemampuan Dasar” JIPMat 3, no. 1 (6 Juni 2018), hlm. 51-58. 
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pertanyaan koneksi, yang mendorong siswa untuk mengaitkan antar 

konsep dalam matematika. Seperti menurut pendapat Miftahul 

sebelumnya, kegiatan mengaitkan konsep yaitu mendorong siswa 

untuk melihat persamaan serta perbedaan antar konsep matematika.27 

Sehingga dengan menerapkan pemberian pertanyaan yang merangsang 

rasa ingin tau siswa mengenai keterkaitan konsep tersebut, diharapkan 

siswa dapat terlatih kedepannya untuk mengaitkan konsep-konsep 

dalam pembelajaran matematika. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Berikut ini adalah penelitian yang relevan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Delima Sukma Epa, yang berjudul 

“Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Improve Terhadap 

Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa Kelas IX SMPN 14 Kota 

Jambi”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kemampuan 

komunikasi matematika siswa yang dipengaruhi oleh penerapan model 

pembelajaran improve lebih baik daripada kemampuan komunikasi 

yang memperoleh model pembelajaran langsung. Perbedaan 

kemampuan komunikasi tersebut dipengaruhi oleh penerapan model 

pembelajaran yang berbeda, sehingga kemampuan komunikasi 

                                                             
27   Miftahul Huda, Loc.Cit. 



39 
 

 
 

matematika siswa dipengaruhi oleh model pembelajaran improve.28 

Berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, bahwa model 

pembelajaran improve akan digunakan untuk melihat perbedaan 

kemampuan koneksi matematis siswa. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hera Noviolita yang berjudul 

“Pengaruh Metode Pembelajaran Improve Berbantu Media Permainan 

Matematika Maju Mundur Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis Kelas II MIN 6 Bandar Lampung”. Hasil penelitiannya 

menyimpulkan bahwa  metode pembelajaran improve berbantu media 

permainan matematika maju mundur terdapat pengaruh terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik kelas II MIN 

6 Bandar Lampung.29 Sehingga kemampuan pemecahan masalah siswa 

yang dipengaruhi oleh metode pembelajaran improve lebih baik dari 

pada kemampuan pemecahan masalah siswa yang hanya menggunakan 

metode pembelajaran langsung. Perbedaan kemampuan tersebut 

dipengaruhi oleh model pembelajaran berbeda yang diterapkan, 

sehingga kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

dipengaruhi oleh metode pembelajaran improve. Berbeda dengan 

penelitian yang peneliti lakukan, bahwa model pembelajaran improve 

akan digunakan untuk melihat perbedaan kemampuan koneksi 

matematis siswa. 

                                                             
28 Delima Sukma Epa, “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Improve Terhadap 

Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa Kelas IX  SMPN 14 Kota Jambi”, (2017), hlm. 104. 
29  Hera Noviolita, “Pengaruh Metode Pembelajaran Improve Berbantu Media Permainan 

Matematika Maju Mundur Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Kelas II MIN 6 

Bandar Lampung” (2017), hlm. 64. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Gusmilawati yang berjudul “Pengaruh 

Penerapan Pendekatan Brain Based Learning (BBL) Terhadap 

Kemampuan Koneksi Matematis Berdasarkan Kemampuan Awal 

Siswa  Sekolah Menengah Pertama Pekanbaru”.30 Dalam penelitiannya 

membahas tentang kemampuan koneksi matematis siswa, menurutnya 

kemampuan koneksi matematis merupakan salah satu kemampuan 

berpikir tingkat tinggi yang sangat penting dan harus dikembangkan, 

karena dalam pembelajaran matematika setiap konsep berkaitan satu 

sama lain dengan konsep lainnya. Sebagai solusi untuk 

mengembangkan kemampuan koneksi matematis siswa, ia 

menggunaka sebuah pendekatan dalam pembelajarannya. Berbeda 

dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, bahwa solusi yang 

digunakan adalah dengan menerapkan  sebuah model dalam 

pembelajaran. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Delvita Sari yang berjudul “Pengaruh 

Penerapan  Model Learning Cycle 5E Terhadap Kemampuan Koneksi 

Matematis Ditinjau Dari Kemampuan Awal Matematika Siswa 

Sekolah Menengah Pertama Pekanbaru”.31 Dalam penelitiannya 

membahas tentang kemampuan koneksi matematis siswa, menurutnya 

kemampuan koneksi matematis merupakan kemampuan yang sangat 

                                                             
30Gusmilawati, “Pengaruh Penerapan Pendekatan Brain Based Learning (BBL) Terhadap 

Kemampuan Koneksi Matematis Berdasarkan Kemampuan Awal Siswa Sekolah Menengah 

Pertama Pekanbaru”, (2018), hlm. 6. 
31Delvita Sari, “Pengaruh Penerapan Model Learning Cycle 5E Terhadap Kemampuan 

Koneksi Matematis Ditinjau Dari Kemampuan Awal Matematika Siswa Sekolah Menengah 

Pertama Pekanbaru”, (2018), hlm. 2-4. 
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penting bagi peserta didik dan juga merupakan syarat kemampuan 

matematis yang harus dimiliki peserta didik. Solusi yang ia gunakan 

untuk menyelesaikan permasalahan yaang dialami peserta didik dalam 

meningkatkan kemampuan koneksi matematis adalah dengan 

menerapkan model pembelajaran learning cycle 5e  yang diharapkan 

dapat meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. Berbeda 

dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, bahwa solusi yang 

digunakan adalah dengan menerapkan model pembelajaran improve 

berbasis daring internet. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwi Mulyani yang berjudul 

“Pengaruh Pembelajaran Berbasis E-Learning Terhadap Hasil Belajar 

Siswa pada Konsep Impuls dan Momentum”.32 Dalam penelitiannya 

membahas tentang pembelajaran berbasis internet, Hasil penelitiannya 

menyimpulkan bahwa pembelajaran berbasis e-learning terdapat 

pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Sehingga hasil belajar siswa 

yang dipengaruhi oleh pembelajaran berbasis e-learning lebih baik dari 

pada hasil belajar siswa yang hanya menggunakan metode 

pembelajaran konvensional. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti, bahwa pembelajaran berbasis internet digunakan sebagai 

solusi dari keterbatasan penerapan  model pembelajaran improve, yang 

bertujuan untuk melihat pengaruhnya terhadap kemampuan koneksi 

matematis siswa. 

                                                             
32 Wiwi Mulyani, “Pengaruh Pembelajaran Berbasis E-Learning Terhadap Hasil Belajar 

Siswa pada Konsep Impuls dan Momentum”, (2013), hlm. 61. 



42 
 

 
 

Penelitian ini meneliti variabel kemampuan koneksi matematis, 

dan variabel model pembelajaran improve, yang mana proses 

pelaksanaan model pembelajaran improve tersebut dilakukan dengan 

basis daring internet. Sehingga penelitian yang diteliti adalah 

“pengaruh penerapan model pembelajaran improve berbasis daring 

internet terhadap kemampuan koneksi matematis siswa sekolah 

menengah pertama”. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Dalam kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan oleh banyak 

permasalahan-permasalahan, yang menghambat dalam mencapai suatu 

tujuan yang ingin dicapainya. Begitu pula dalam dunia kependidikan, 

setiap waktunya selalu ditemukan permasalahan-permasalahan atau 

hambatan yang menghambat tercapainya tujuan pendidikan. Banyak 

faktor-faktor ataupun penyebab yang melatarbelakangi terjadinya 

permasalahan-permasalahan tersebut. Sebagai manusia yang diberikan 

akal dan pikiran oleh Allah tuhan yang Maha Esa, tentunya dalam 

menghadapi dan menyikapi banyaknya permasalahan tersebut, perlu 

adanya suatu usaha untuk mencari jalan keluar atau solusi dari 

permasalahan yang dihadapi tersebut.  

Dalam dunia pendidikan, subjek atau manusia yang berperan 

didalamnya yaitu seperti guru, siswa, kepala sekolah, dan pegawai lainnya, 

bahkan wali murid pun juga berperan didalamnya. Subjek-subjek yang 



43 
 

 
 

berperan ini bertanggung jawab dalam mencari solusi dari permasalahan-

permasalahan yang dihadapi dalam kependidikan. Terutama seorang guru 

yang menjadi subjek utama dalam proses kependidikan atau pembelajaran. 

Walaupun sebenarnya itu adalah tanggung jawab semua subjek yang telah 

disebutkan sebelumnya, namun gurulah yang lebih sering berkecimpung 

dalam kegiatan pembelajaran secara langsung. Yang mana dalam kegiatan-

kegiatannya dan pengalamannya dalam mendidik dan mengajar, tentu 

mendapati banyak permasalahan-permasalahan yang menghambat 

tercapainya tujuan pembelajaran.  

Dari sekian banyak permasalahan yang peneliti temukan dalam 

pengalaman peneliti, seperti yang peneliti temukan saat berstatus sebagai 

pelajar, dan juga dari interaksi dengan guru-guru yang berpengalaman. 

Peneliti ingin mengangkat permasalahan mengenai kebermaknaan suatu 

teori matematika dalam kehidupan nyata siswa. Yang mana permasalahan 

ini berkaitan dengan manfaat atau kegunaan dari teori yang dipelajari oleh 

peserta didik tersebut. Membahas mengenai manfaat, dalam suatu disiplin 

ilmu tentu berhubungan dengan dampak yang diberikan terhadap hal-hal 

lain diluar fokus teori yang dipelajari pada materi tersebut. keterkaitan 

materi yang di pelajari dengan dampaknya terhadap hal-hal lain inilah 

yang disebut dengan koneksi atau keterkaitan. 

Pada siswa perlu adanya suatu kemampuan mengkoneksikan teori 

matematika yang dipelajarinya dengan hal-hal lain diluar fokus materi 

tersebut. seperti kaitannya dengan konsep materi matematika lain, 
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kaitannya dengan bidang studi lain, dan kaitannya dengan kehidupan nyata 

sehari-hari mereka. banyak dari siswa yang masih memiliki kemampuan 

koneksi matematis yang relatif rendah. Seperti pemaparan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Lutfia, Nurhaqiqi, dan Devi, juga dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Ratna, Euis, dan Ratni yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya. Dan dari penelitian yang peneliti lakukan 

sendiri di SMPN 25 Pekanbaru. Ditemukan bahwa kemampuan koneksi 

matematis siswa ternyata masih tergolong rendah. Hal ini perlu 

diperhatikan karena pembelajaran matematika siswa akan lebih bermakna 

sekiranya siswa memiliki kemampuan mengkoneksikan pengetahuan 

matematisnya.  

Untuk itu peneliti berusaha mencoba mencari solusi dari bentuk 

permasalahan tersebut. dan kemudian peneliti menemukan sebuah solusi 

yang mana peneliti berfikir bahwa permasalahan ini tidak jauh dari ranah 

lingkup guru. Guru berperan dalam mengarahkan peserta didiknya. 

Sehingga untuk membentuk kemampuan koneksi matematis siswa, perlu 

adanya perubahan dalam hal pengajaran oleh guru, yaitu dibutuhkan suatu 

model pembelajaran baru yang berbeda dari model pembelajaran yang 

biasa diterapkan dalam hal ini sesuai kurikulum 2013 yaitu model 

pembelajaran discovery learning, untuk dapat meningkatkan kemampuan 

koneksi matemaris siswa. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang 

telah di temukan sebelumnya seperti penelitian oleh Lutfia, Nurhaqiqi, dan 

Devi, juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Ratna, Euis, dan Ratni 
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yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, ataupun penelitian yang 

peneliti lakukan sendiri di SMPN 25 Pekanbaru, diketahui bahwa model 

pembelajaran yang biasa dilakukan yaitu discovery learning, belum 

mampu meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. Adapun 

model pembelajaran yang berbeda dari biasanya yaitu seperti model 

pembelajaran improve. Model pembelajaran improve menerapkan kegiatan 

yang bersifat metakognitif yang mana salah satu kegiatanya terdapat 

pemberian pertanyaan koneksi. Pemberian pertanyaan koneksi yang 

diberikan secara terus menerus memungkinkan siswa untuk terlatih 

mengkoneksikan pembelajaran matematikanya. Sehingga diharapkan 

dengan menerapkan model pembelajaran yang baru siswa dapat 

meningkatkan kemampuan koneksi matematisnya. Sedangkan pada model 

pembelajaran discovery learning, hanya mengarahkan siswa untuk 

menemukan konsep teori matematika, guru lebih memberikan kesempatan 

untuk siswa bertanya dan mengembangkan diri, namun kurang dalam 

melatih kemampuan siswa dalam bentuk dorongan atau tuntutan nyatanya. 

Dalam kenyataannya banyak siswa yang tidak memiliki kesadaran untuk 

mengembangkan diri atau enggan untuk bertanya terlebih dahulu kepada 

guru, sehingga guru perlu memancing keaktifan siswa terlebih dahulu 

dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat koneksi yang 

ada pada tahap model pembelajaran improve. Hal ini menunjukkan bahwa 

model pembelajaran improve dapat lebih meningkatkan kemampuan 
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koneksi matematis siswa dari pada model pembelajaran discovery 

learning. 

Setelah didapati solusi yang dirasa cocok untuk permasalahan 

tersebut, namun ternyata masih didapati kembali permasalahan selanjutnya 

dalam pelaksanaan solusi tersebut, didapati kembali hambatan dalam 

proses penerapannya, yang mana terhambat oleh faktor lain diluar hal 

pembelajaran dan pendidikan, seperti bencana alam, asap, pandemi, 

kebijakan libur oleh pemerintah dan lainnya yang peneliti dapati 

menghambat jalannya proses penerapannya, sehingga diperlukan cara atau 

solusi tambahan untuk mengatasi masalah hambatan tersebut. Salah satu 

cara yang peneliti dapat adalah dengan menerapkan pembelajaran berbasis 

daring internet, yang mana tiap individu terkait, tidak perlu melakukan 

pembelajaran secara langsung, dapat dilakukan dari jarak jauh, sehingga 

hambatan bencana alam ataupun kebijakan yang menghambat berjalannya 

rancangan model pembelajaran tersebut tetap dapat dilaksanakan. 

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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Gambar II.1 

Skema Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran yang biasa diterapkan belum mampu 

meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa, didapati 

siswa masih kurang mampu dalam mengaitkan atau 

mengkoneksikan teori matematika dengan aspek lain diluar 

fokus teori matematika. 

 

Pelaksanaan pembelajaran terhalang kebijakan libur akibat 

bencana 

Langkah-langkah 

pelaksanaan Model 

Pembelajaran Improve 

Berbasis Daring Internet 

(sama dengan langkah 

model pembelajaran 

improve yang asli, hanya 

saja prosesnya melalui 

daring internet) 

Model Pembelajaran Improve Berbasis Daring Internet 

 

Tujuan penerapan Model 

Pembelajaran Improve 

Berbasis Daring Internet 

(membentuk/meningkatkan 

kemampuan koneksi 

matematis siswa tanpa 

terhalang kebijakan libur). 

Kemampuan Koneksi Matematis Siswa 

Model Pembelajaran Improve 
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D. Konsep Operasional 

Konsep yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah konsep 

model pembelajaran improve berbasis daring internet dan kemampuan 

koneksi matematis siswa. 

1. Model Pembelajaran Improve Berbasis Daring Internet 

Model pembelajaran improve berbasis daring internet merupakan 

variabel bebas yang mempengaruhi kemampuan koneksi matematis 

siswa. Model pembelajaran improve berbasis daring internet ini 

didasari oleh teori metakognitif pada model pembelajaran improve, 

yang mana diberikan pengetahuan-pengetahuan baru, serta pertanyaan-

pertanyaan yang mendorong siswa untuk mempertanyakan kaitan antar 

konsep matematika yang dipelajarinya, kaitan kegunaan dengan 

kehidupan nyata sehari-harinya ataupun kaitan dengan konsep teori 

bidang ilmu lain. Kemudian dilakukan latihan,tinjauan dan tes-tes 

secara sistematis yang dilakukan melalui basis daring internet, untuk 

mengetahui perkembangan kemampuan koneksi matematis siswa. 

Adapun langkah-langkah model pembelajaran improveberbasis daring 

internet yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Introducting The New Concept 

Guru memberikan konsep materi baru dengan memberikan video 

pembelajaran yang berisi konsep materi baru yang akan di pelajari 

oleh siswa. Guru mengirimkan video pembelajaran tersebut 

melalui aplikasi google calss room.  
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b. Metacognitive Questioning 

Guru menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat  

metakognitif kepada siswa terkait materi melalui lembar kerja 

siswa yang dikirim ke aplikasi google class room, serta 

menginformasikan juga lewat aplikasi grup whatsapp, untuk 

memastikan semua siswa dapat megaksesnya. Lembar kerja siswa 

tersebut dirancang sedemikian rupa disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran yaitu untuk membangun kemampuan koneksi 

matematis siswa. 

c. Practicing 

Guru memberikan latihan kepada siswa melalui lembar kerja siswa 

berupa pertanyaan yang sejenis dengan sajian metacognitive 

questioning, namun dengan soal yang berbeda, dan siswa berlatih 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru tersebut 

melalui aplikasi pembelajaran. 

d. Reviewing and Reducing Difficulties 

Guru melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa pada 

hasil lembar kerjanya, kemudian membahas kesulitan-kesulitan 

yang dihadapi oleh siswa melalui aplikasi pembelajaran. 

e. Obtaining Mastery 

Melakukan tes diakhir pertemuan untuk mengetahui penguasaan 

materi siswa, melalui aplikasi pembelajaran. 
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f. Verification 

Melakukan pemeriksaan terhadap hasil lembar kerja siswa, untuk 

mengetahui siswa mana yang mencapai batas kelulusan dan siswa 

mana yang belum mencapai batas kelulusan. 

g. Enrichment 

Perbaikan terhadap siswa yang belum mencapai batas kelulusan, 

dan pengayaan tehadap siswa yang sudah mencapai batas 

kelulusan. 

2. Kemampuan Koneksi Matematis Siswa 

Kemampuan koneksi matematis siswa merupakan variabel terikat 

yang dipengaruhi oleh variabel model pembelajaran improve berbasis 

daring internet. Kemampuan koneksi matematis ini adalah kemampuan 

untuk mengaitkan konsep atau aturan matematika yang satu dengan 

yang lainnya, dengan bidang studi lain atau dengan aplikasi pada dunia 

nyata. Kemampuan koneksi matematis siswa ini dapat diukur melalui: 

a. Kemampuan mengaitkan antar berbagai konsep atau prosedur 

dalam sebuah topik materi matematika. 

b. Kemampuan mengaitkan antar berbagai topik materi matematika. 

c. Kemampuan mengaitkan topik materi matematika dengan topik 

materi pada bidang studi lain. 

d. Kemampuan mengaitkan topik materi matematika dengan 

kehidupan nyata sehari-hari. 
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E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah jawaban sementara dari 

rumusan masalah yang akan diujikan kebenarannya. Hipotesis dari 

penelitian ini diambil berdasarkan rumusan masalah pertama. Adapun 

untuk rumusan masalah kedua, memberikan hasil berupa ukuran dengan 

tiga kemungkin hasil, yaitu kecil, sedang, dan besar, sehingga tidak dapat 

diperkirakan jawaban sementara untuknya. Jawaban hanya akan didapati 

setelah melakukan uji hipotesis pertama, dengan ketentuan hasil bahwa Ho 

diolak, maka barulah dapat ditentukan jawaban ukuran untuk rumusan 

masalah kedua dengan menggunakan uji effect size. Adapun hipotesis dari 

rumusan masalah pertama adalah sebagai berikut : 

Ho : Tidak terdapat perbedaan kemampuan koneksi matematis antara 

siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran improve 

berbasis daring internet dengan siswa yang diajar menggunakan 

model pembelajaran discovery learning berbasis daring internet. 

Ha :  Terdapat perbedaan kemampuan koneksi matematis antara siswa 

yang diajar menggunakan model pembelajaran improve berbasis 

daring internet dengan siswa yang diajar menggunakan model 

pembelajaran discovery learning berbasis daring internet. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk meneliti 

dan melihat pengaruh penerapan model pembelajaran improve berbasis 

daring internet terhadap kemampuan koneksi matematis siswa sekolah 

menengah pertama. Oleh karena itu jenis penelitian yang digunakan adalah 

jenis penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu perlakuan 

(treatment) atau variabel bebas (variabel x) terhadap variabel terikat 

(variabel y). Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh 

variabel bebas dari suatu perlakuan tertentu terhadap variabel terikat atau 

gejala sesuatu kelompok tertentu dibanding dengan kelompok lain dengan 

menggunakan perlakuan yang berbeda.1 

Kelompok tersebut adalah kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. Pada penelitian ini perlakuan akan diberikan pada kelompok 

eksperimen sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan guna 

untuk dijadikan pembanding bagaimana pengaruh diantara keduanya. 

Peneliti memilih jenis penelitian eksperimen, karena kesimpulan yang di 

hasilkan dari jenis penelitian ini adalah bersifat kongkrit, sudah ada dan 

                                                             
1 Hartono, Metodologi Penelitian : Dilengkapi Analisis Regresi dan Path Analysis dengan 

IBM SPSS Statistic Versi 25 (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2019), hlm. 52. 
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jelas ketetapannya. Sehingga mudah untuk di ambil suatu kesimpulan 

darinya, serta tidak memberikan banyak penafsiran dalam kesimpulannya. 

Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian quasi 

experimental, penelitian ini juga disebut penelitian semu. Penelitian ini 

merupakan pengembangan dari penelitian true experimental. Alasan 

peneliti menggunakan desain penelitian quasi experimental karena  

penelitian tidak dapat digunakan dengan desain penelitian true 

experimental, karena penelitian true experimental harus mengontrol semua 

variable luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen, sedangkan desain 

penelitian quasi experimental memiliki kelompok kontrol, tetapi tidak 

digunakan sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.2 Variable luar tersebut misalnya  

waktu belajar dirumah, kesehatan, fasilitas belajar, dan variable lainnya. 

Variabel yang dapat dikontrol dalam penelitian ini hanyalah model 

pembelajaran discovery learning, karena pada sekolah tempat lokasi 

penelitian ini, model pembelajaran konvensional yang diterapkan pada 

biasanya di sekolah tersebut adalah model pembelajaran discovery 

learning. Oleh karena itu peneliti menggunakan quasi experimental 

sebagai desain penelitian.   

Bentuk desain ini yaitu nonequivalent pretest-posttest only control 

group design. Pada desain ini terdapat dua kelompok, kelompok pertama 

diberi perlakuan (X) dan kelompok kedua tidak diberi perlakuan X. 

                                                             
2 Ibid. 
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Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan 

kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Kedua 

kelompok ini sebelumnya akan diberi tes awal (pretest) untuk mengetahui 

dan memastikan kedua kelompok sampel memiliki karakteristik yang 

sama (homogeny) dan diakhir penelitian akan diberi tes akhir (posttest). 

TABEL III.1 

RANCANGAN PENELITIAN 

Pretest Perlakuan Posttest 

O1 X O3 

O2 Y O4 

(Sumber: Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara) 

Keterangan : 

X  = Perlakuan pada kelas eksperimen 

Y = Tidak diberi perlakuan pada kelas kontrol 

O1 = Pretest kelas eksperimen 

O2 = Pretest kelas kontrol 

O3 = Posttest kelas eksperimen 

O4 = Posttest kelas kontrol 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2019/2020. Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 25 Pekanbaru, yang 

beralamat di Jalan Kartama, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan 

Damai, Kota Pekanbaru. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 12 Maret  
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sampai 17 April 2020.  Adapun pelaksanaan penelitian disajikan pada 

tabel III.2 berikut: 

TABEL III.2 

WAKTU PENELITIAN 

Waktu Keterangan 

September 2019 
Mengurus izin Pra Riset 

Memvalidasi soal pra riset kepada pembimbing 

19 Oktober 2019 Memberikan soal pra riset kemampuan koneksi matematis ke siswa. 

November 2019 

Bimbingan Proposal 

Mempersiapkan perangkat pembelajaran. 

Menyusun dan mempersiapkan seluruh instrument pengumpul data 

30 Desember 2019 Seminar proposal 

Januari-Februari 

2020 

Bimbingan perangkat pembelajaran dan instrument penelitian 

kepada pembimbing 

Mengurus izin riset 

9,13 Maret 2020 

Memberikan soal Pretest kemampuan koneksi matematis kepada 

siswa secara tatap muka dikelas eksperimen dan kontrol sebelum 

kebijakan libur oleh pemerintah. 

23 Maret- 11April 
2020 

Melakukan penelitian melalui daring internet pada kelas 
eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran improve dan 

di kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional (discovery). 

17 April 2020 

Memberikan soal  Posttest kemampuan koneksi matematis melalui 

daring internet di kelas eksperimen dan kontrol dalam waktu yang 

sama dengan aplikasi google class room. 

Mai 2020 Pengolahan data dan Analisis data 

Mai-Juni 2020 Bimbingan Skripsi 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dapat didefinisikan sebagai sejumlah kasus yang 

memenuhi seperangkat kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti. 

Kasus-kasus ini bisa berbentuk peristiwa-peristiwa, manusia, hewan, 

tumbuhan dan sebagainya.3 Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil 

                                                             
3 I. Putu Ade Andre Payadnya dan I. Gusti Agung Ngurah Trisna Jayantika, Panduan 

Penelitian Eksperimen Beserta Analisis Statistik dengan SPSS (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 

hlm. 20. 
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dari populasi yang diteliti karena tidak memungkinkan mengambil 

populasi secara keseluruhan .4 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII 

SMPN 25 Pekanbaru, tahun ajaran 2019/2020 berjumlah 296 siswa. Dan 

sampel pada penelitian ini diambil menggunakan teknik Purposive 

Sampling, karena keterbatasan  penelitian yang  tidak dapat dilakukan 

dengan teknik pengacakan, hal ini disebabkan karena jumlah popolasi 

siswa ataupun jumlah kelompok kelas siswa yang terlalu banyak yaitu 

berjumlah 9 kelas dengan jumlah masing-masing kelas sebanyak 31-34 

siswa, juga keterbatasan izin waktu yang peneliti dapatkan dari sekolah 

tempat penelitian tidaklah banyak, ditambah surat izin yang diberikan dari 

sekolah hanya diberikan kepada salah satu guru pemangku mata pelajaran 

matematika saja, yang mana hanya memegang 3 kelas dalam angkatan 

kelas VIII. sehingga penentuan sampelnya tidak dapat diambil secara acak 

tetapi diambil dengan suatu pertimbangan tertentu, yaitu berdasarkan 

pemilihan kelas yang memiliki kemampuan koneksi matematis relatif 

rendah, dilihat dari rata-rata kelas nilai ulangan terakhir siswa yang 

diambil dari data sekolah SMPN 25 Pekanbaru, yang juga didasari pada 

kurikulum 2013 yang memiliki salah satu indikator capaian kemampuan 

koneksi matematis. Peneliti mengambil sampel dari dua kelompok kelas, 

yang mana kelompok kelas pertama yaitu kelas VIII.7 akan dijadikan 

                                                             
4 Ibid. 
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sebagai kelompok kelas eksperimen, dan kelompok kelas kedua yaitu 

kelas VIII.8 akan dijadikan kelompok kelas kontrol.  

Peneliti berusaha memastikan tingkat kehomogenan karateristik 

kedua kelompok kelas tersebut kembali, dengan dilakukannya uji 

normalitas dan uji homogenitas serta menguji kesamaan rata-rata dengan 

uji-t menggunakan nilai hasil pretest siswa. 

 

D. Variabel Penelitian 

Variabel adalah konsep yang dapat diukur dan hasil 

pengukurannya bervariasi.5 Dalam pengertian lain variabel juga 

merupakan pengelompokan secara logis dari dua atau lebih atribut dari 

objek yang diteliti.6 Penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat. 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas merupakan sebab yang diperkirakan dari beberapa 

perubahan dalam variabel terikat.7 Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah Model Pembelajaran Improve berbasis daring internet. Variabel 

bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat atau 

yang menjadi penyebab terhadap perubahan yang terjadi pada variabel 

terikat. 

 

                                                             
5  Sarmanu, Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan Statistika (Surabaya: 

Airlangga University Press, 2017), hlm. 6. 
6 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah 

(Prenada Media, 2017), hlm. 47. 
7  Juliansyah Noor, Op.Cit., hlm. 48. 
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2. Variabel Terikat  

Variabel terikat merupakan faktor utama yang ingin dijelaskan atau 

yang diprediksi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, biasa.8 

Dalam penelitian ini adalah kemampuan koneksi matematis siswa. 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

bebas atau sebagai akibat dari adanya variabel bebas.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah tes dan observasi. 

1. Tes 

Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk 

mengetahui atau mengukur sesuatu dalam susasana, dengan cara dan 

aturan-aturan yang sudah ditentukan.9 Tes dalam penelitian ini yakni 

tes yang berkaitan dengan pendidikan. Artinya alat bantu atau prosedur 

yang biasa berupa soal atau pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan 

untuk mengetahui atau mengukur kemampuan koneksi matematis 

siswa.  Pada penelitian ini digunakan dua tes, yaitu pretest dan posttest. 

a. Pretest 

Pretest adalah tes yang diberikan sebelum dilakukan 

perlakuan eksperimen. Pretest berfungsi untuk melihat gambaran 

pengetahuan awal siswa sebelum penelitian dilakukan atau 

                                                             
8  Juliansyah Noor,Op.Cit., hlm. 49. 
9 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar evaluasi pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 

hlm. 15. 
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sebelum diberikan perlakuan eksperimen, serta untuk memastikan 

tingkat kehomogenan karateristik kedua kelompok kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

b. Posttest 

Posttest adalah tes yang diberikan setelah dilakukan perlakuan 

eksperimen. Posttest berfungsi untuk melihat gambaran hasil akhir 

kemampuan siswa setelah penelitian dilakukan atau setelah 

diberikan perlakuan. 

2. Observasi 

Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data 

dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

terjadi atau sedang berlangsung.10 Hal ini dilakukan oleh peneliti dan 

juga observer yang berperan sebagai pengamat jalannya proses 

pembelajaran. Hal yang diamati pada penelitian ini yaitu, berupa 

situasi dan kondisi yang terjadi selama proses penelitian, respon atau 

umpan balik siswa terhadap perlakuan eksperimen yang diberikan, 

apakah terjadi perubahan atau tidak, dan hal-hal lain yang diamati 

berkaitan dengan penelitian, namun dalam hal ini dilakukan dari jarak 

yang jauh dan diamati melalui daring internet, yaitu melalui aplikasi 

grup whatsapp dan google class room.  

 

 

                                                             
10 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode penelitian pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2006), hlm. 220. 
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F. Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu 

peneliti dalam mengumpulkan data pada penelitian. 

1. Instrumen Pembelajaran 

Instrumen pembelajaran merupakan alat bantu penunjang yang 

berperan dalam pengumpulan data penelitian. Adapun instrumen 

pembelajaran yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Silabus  

Silabus adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang 

kegiatan pembelajaran, pengolaan kelas, dan penilaian hasil belajar 

yang disusun secara sistematis. Silabus merupakan penjabaran dari 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang bertujuan agar 

peneliti memiliki acuan yang jelas dalam melakukan penelitian, 

karena disusun berdasarkan prinsip yang berorientasi pada 

pencapaian kompetensi11  silabus dalam penelitian ini mencakup 

satuan pendidikan, mata pelajaran, keterangan tingkatan kelas, 

standar kompetensi, indikator pencaaian, materi pokok 

pembelajaran, penilaian, sumber belajar, dan alokasi waktu. 

b. Rancana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu 

merupakan gambaran tentang prosedur dan pengorganisasian 

pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang 

                                                             
11 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, Penelitian Pendidikan 

Matematika, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 177. 
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ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus.12 RPP 

dapat membantu peneliti dalam mengarahkan jalannya proses 

pembelajaran supaya dapat terlaksana dengan baik. Komponen 

RPP yaitu seperti: identitas sekolah, identitas mata pelajaran, 

identitas kelas, materi pokok, alokasi waktu, kopetensi inti, 

kopetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran, model atau pendekatan atau 

strategi atau metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. 

c. Bahan Ajar 

Bahan ajar yaitu berupa segala macam yang dibutuhkan dan 

digunakan guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di 

dalam kelas. Seperti materi ajar, kompetensi pencapaian, petunjuk 

pengajaran, latihan, tugas, lembar kerja siswa, serta penilaian. 

 

2. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data ini merupakan instrumen utama yang 

berperan dalam memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan peneliti atau rumusan masalah dalam 

penelitian. instrumen pembelajaran yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

 

                                                             
12 Ibid. 
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a. Tes Kemampuan Koneksi Matematis Siswa 

Penelitian ini menerapkan pretest dan postest, yang mana 

sebelumnya dilakukan uji coba terhadap soal yang akan dites, 

dengan soal sebanyak 8 soal yang diujikan kepada kelas XII.9 

SMPN 25 Pekanbaru. Soal tersebut dijadikan dua paket, yaitu 

paket A dengan 4 soal yang masing-masingnya mewakili satu 

indikator kemampuan koneksi matematis, dan paket B juga 

dengan 4 soal yang masing-masingnya mewakili satu indikator 

kemampuan koneksi matematis. Paket B ini dibuat sebagai soal 

cadangan pengganti soal pada paket A apabila terdapat soal dari 

paket A yg tidak valid. Tujuan menjadikannya dua paket adalah 

untuk menyesuaikannya dengan jumlah soal dan waktu pengerjaan 

yang diusahakan sepersis mungkin sama penerapannya dengan 

penerapa soal pretest dan posttest yang akan diterapkan, yaitu 4 

soal tes dengan waktu pengerjaan 40 menit. Sehingga siswa kelas 

IX.9 yang berjumlah 40 dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok 

pertama mengerjakan soal paket A, dan kelompok kedua 

mengerjakan soal paket B. Pretest akan dilakukan sebelum 

diberikan perlakuan eksperimen, di berikan baik kepada kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol, guna mengetahui kemampuan 

awal siswa pada kedua kelas tersebut, lalu diberikan posttest 

setelah diberikan perlakuan eksperimen, juga diberlakukan baik 
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pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol, guna melihat letak 

perbedaan dan perubahan yang terjadi. 

Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tes subjektif. Yaitu merupakan tes yang berbentuk soal uraian 

(essay). Yang mana bertujuan untuk melihat bagaimana cara siswa 

untuk menyusun jawaban secara terurai, atau melihat bagaimana 

siswa menjelaskan keterkaitan teori matematika baik dengan teori 

matematika lainnya, dengan bidang studi lain, ataupun dengan 

aplikasi dunia nyata sehari-hari mereka. 

Instrumen tes ini akan diuji dulu sebelum diberikan kepada 

siswa untuk dikerjakan. Adapun bentuk pengujiannya adalah: 

1) Pengujian validitas 

Yaitu pengujian untuk mengukur tingkat ketepatan suatu 

instrumen dalam penelitian. pengujian kevalidan instrumen 

sangat penting dalam penelitian, karena peneliti harus yakin 

terlebih dahulu bahwa instrumen tersebut valid. Makin tinggi 

validitas instrumen tersebut, maka semakin baik instrumen 

tersebut digunakan. 

 Untuk mengukur tinggi rendahnya validitas instrumen 

penelitian maka dapat ditentukan dengan melihat koefisien 

korelasi yang diperoleh melalui perhitungan. Cara yang 

digunakan untuk mencari koefisien korelasi validitas instrumen 

pada penelitian ini adalah dengan koefisien korelasi pruduct 
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moment pearson. Koefisien ini digunakan untuk data yang 

memiliki skala pengukuran minimal interval.13 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁. ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑁. ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2][𝑁. ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
 

 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦 = Koefisien korelasi antara skor butir soal (X) dan 

  total skor (Y) 

𝑋 = Skor butir soal atau skor item pertanyaan 

𝑌 = Skor total 

𝑁 = Banyak subjek 

 

 Lalu kemudian dihitung dengan rumus uji 𝑡 untuk 

memperoleh harga 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 , yaitu:14 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑟√𝑁 − 2

√1 − 𝑟2
 

Keterangan: 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  = Nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  

r = Koefisien korelasi hasil r hitung 

N = Banyak subjek 

 

                                                             
13 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, Op.Cit., hlm. 193. 
14 Ibid. 
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 Untuk menentukan validitas butir soal dengan cara 

membandingkan antara nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ,  dengan 

menggunakan 𝑑𝑓=𝑁−2 dan taraf signifikan 5%,  maka kaidah 

keputusannya yaitu:15  

Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   maka butir valid. 

Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka butir tidak valid. 

 

 

TABEL III.3 

HASIL KOEFISIEN KORELASI 

VALIDITAS INSTRUMEN 

No.  

Instrumen  

Soal 

𝒓𝒙𝒚 
Harga

𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 
Harga

𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 
Keputusan 

1A 0,02 0,0849 1,73961 Tidak Valid 

2A 0,84 6,5682 1,73961 Valid 

3A 0,79 5,4667 1,73961 Valid 

4A 0,89 8,2813 1,73961 Valid 

1B 0,42 1,9082 1,73961 Valid 

2B 0,69 3,9305 1,73961 Valid 

3B 0,84 6,3831 1,73961 Valid 

4B 0,66 3,6222 1,73961 Valid 
  

“Berdasarkan perhitungan Tabel III.3 dapat diketahui 

bahwa semua soal valid kecuali soal nomor 1A, maka selain soal 

nomor 1A, soal tersebut dapat digunakan sebagai instrumen 

penelitian. Perhitungan validitas selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran F.5 

 

                                                             
15  Ibid. 
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2) Pengujian Reliabilitas 

Reliabelitas suatu instrumen adalah keajegan atau 

kekonsistenan instrumen bila diberikan pada subjek yang sama 

meskipun oleh orang yang berbeda, waktu yang berbeda, atau 

tempat yang berbeda, maka akan memberikan hasil yang sama 

atau relatif sama. 

Tinggi rendahnya derajat reliabilitas instrumen ditentukan 

oleh nilai koefisien korelasi antara butir soal dalam instrumen 

tersebut. berikut ini adalah cara yang digunakan untuk 

menentukan reliabilitas instrumen tes tipe subjektif. Yaitu 

dengan rumus Alpha Cronbach. 

𝑟 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

𝛴𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
2

) 

Rumus untuk mencari varian: 

𝑠𝑖
2 =  

𝛴𝑋𝑖
2 −

(𝛴𝑋𝑖)2

𝑁

𝑁
 

𝑠𝑡
2 =  

𝛴𝑌2 −
(𝛴𝑌)2

𝑁

𝑁
 

Keterangan: 

𝑟 = Koefisien reliabilitas 

𝑛 = Banyaknyabutirsoal 

𝑠𝑖
2 = Varian skor butir soal ke-i 

𝑠𝑡
2 = Varian skor total 

𝑋𝑖 = Skor butir ke-𝑖 
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𝑋𝑡 = Skor total 

𝑁 = Jumlah siswa 

 Lalu berikutnya membandingkan 𝑟 hitung dengan nilai 𝑟 

tabel, dengan menggunakan 𝑑𝑓 = 𝑁 − 2 dan taraf signifikan 

5%, maka kaidah keputusannya adalah sebagai berikut:16 

Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, berarti reliabel. 

Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, berarti tidak reliabel. 

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel 

dengan menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 0,3783.“Adapun Interpretasi terhadap koefisien 

reliabilitas yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel III.4 

berikut: 

TABEL III.4 

HASIL KRITERIA KOEFISIEN KORELASI  

RELIABILITAS INSTRUMEN 

Paket Soal Koefisien Korelasi Kriteria  

A 0,4472 > 0,3783 Reliabel  

B 0,6960 > 0,3783 Reliabel  

 

Berdasarkan perhitungan diperoleh koefisien reliabilitas 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 paket soal A sebesar 0,4472 > 0,3783, dan paket soal 

B sebesar 0,6960 > 0,3783 maka kedua paket soal 

kemampuan koneksi matematis yang telah diujikan kepada 

siswa memiliki kriteria yang reliabel. Untuk perhitungan 

lengkapnya, dipaparkan lebih lanjut pada Lampiran F.6 

                                                             
16 Hartono, Op.Cit., hlm. 109. 
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3) Daya Pembeda 

Daya pembeda dari butir soal menyatakan seberapa jauh 

kemampuan butir soal tersebut membedakan antara siswa yang 

dapat menjawab soal dengan baik dan siswa yang tidak dapat 

menjawab dengan baik.17 Untuk menghitung daya pembeda 

soal dapat menggunakan rumus:18 

𝐷𝑃 =
�̅�𝐴 + �̅�𝐵

𝑆𝑀𝐼
 

Keterangan: 

𝐷𝑃 = Daya pembeda 

�̅�𝐴  = Rata-rata skor kelompok atas  

�̅�𝐵 = Rata-rata skor kelompok bawah 

𝑆𝑀𝐼 = Skor maksimum 

Tabel untuk membandingkan daya pembeda,yaitu dengan 

kriteria seperti berikut:19 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, Op.Cit., hlm. 217. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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TABEL III.5 

KRITERIA DAYA PEMBEDA 

Harga DayaPembeda Keterangan 

0,70 <𝐷𝑃 ≤ 1,00 Sangat baik 

0,40 < 𝐷𝑃 ≤ 0,70 Baik 

0,20 < 𝐷𝑃 ≤ 0,40 Cukup 

0,00 < 𝐷𝑃 ≤ 0,20 Buruk 

DP ≤ 0,00 Sangat Buruk 

 (Sumber: Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Y) 

TABEL III.6 

HASIL KRITERIA DAYA PEMBEDA 

Nomor 

Soal 
𝑫𝑷 Harga daya Pembeda Keterangan 

1A 0 0,00 < 𝐷𝑃 ≤ 0,20 Buruk 

2A 0,3 0,20 < 𝐷𝑃 ≤ 0,40 Cukup 

3A 0,35 0,20 < 𝐷𝑃 ≤ 0,40 Cukup 

4A 0,6 0,40 < 𝐷𝑃 ≤ 0,70 Baik 

1B 0,2 0,20 < 𝐷𝑃 ≤ 0,40 Cukup 

2B 0,275 0,20 < 𝐷𝑃 ≤ 0,40 Cukup 

3B 0,275 0,20 < 𝐷𝑃 ≤ 0,40 Cukup 

4B 0,225 0,20 < 𝐷𝑃 ≤ 0,40 Cukup 

 

“Berdasarkan perhitungan diperoleh daya pembeda soal uji 

coba yang terdiri atas kategori sangat buruk, buruk, cukup, baik 

sampai kategori sangat baik. Sebagaimana menurut karunia bahwa 

butir soal dengan kategori cukup, dapat membedakan siswa 

berdasarkan tingkat kemampuan matematisnya, namun dengan 

perbaikan sehingga dapat digunakan sebagai instrument 

penelitian.20 maka soal dengan kategori cukup diperbaiki sehingga 

setelah diperbaiki maka soal yang dapat digunakan sebagai 

                                                             
20Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, Op. Cit, halaman 220 
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instrumen adalah nomor 2A, nomor 3A, nomor 4A, nomor 1B, 

nomor 2B, nomor 3B, dan nomor 4B. Untuk perhitungan 

lengkapnya, dipaparkan lebih lanjut pada Lampiran F.7 

 

4) Indeks Kesukaran 

Indeks Kesukaran adalah suatu bilangan yang menyatakan 

derajat kesukaran suatu butir soal. Indeks kesukaran erat 

kaitannya dengan daya pembeda, jika soal terlalu sulit atau 

terlalu mudah, maka daya pembeda soal tersebut menjadi 

buruk. Suatu butir soal dikatakan memiliki indeks kesukaran 

yang baik jika soal tersebut tidak terlalu sukar dan tidak terlalu 

mudah.21 

Rumus yang digunakan untuk menentukan indeks 

kesukaran instrumen tes tipe objektif yaitu: 

𝐼𝐾 =
𝑛𝐴 + 𝑛𝐵

𝑁𝐴 + 𝑁𝐵
 

Keterangan: 

𝐼𝐾 = Indeks Kesukaran. 

𝑛𝐴 = Banyak siswa kelompok atas yangmenjawab soal 

dengan benar.  

𝑛𝐵 = Banyak siswa kelompok bawah yangmenjawab 

  Soal dengan benar. 

𝑁𝐴  = Banyak siswa kelompok atas. 

                                                             
21 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, Op.Cit., hlm. 224. 
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𝑁𝐴 =Banyak siswa kelompok bawah. 

 

Berikut tabel untuk melihat indeks kesukaran suatu 

soal,yaitudengan kriteria seperti berikut: 

 

TABEL III.7 

KRITERIA INDEKS KESUKARAN INSTRUMEN 

IK Keterangan 

 

IK = 0,00 
Terlalu Sukar 

0,00 < 𝐼𝐾 ≤ 0,30 Sukar  

0,30 < 𝐼𝐾 ≤ 0,70 Sedang  

0,70 < 𝐼𝐾 ≤ 1,00 Mudah 

𝐼𝐾 = 1,00 Terlalu Mudah 

 (Sumber: Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Y) 

TABEL III.8 

HASIL KRITERIA INDEKS KESUKARAN 

Nomor 

soal 
𝑻𝑲 Indeks Kesukaran Kriteria 

1A 0,975 0,70 < 𝐼𝐾 ≤ 1,00 Mudah 

2A 0,65 0,30 < 𝐼𝐾 ≤ 0,70 Sedang  

3A 0,675 0,30 < 𝐼𝐾 ≤ 0,70 Sedang  

4A 0,625 0,30 < 𝐼𝐾 ≤ 0,70 Sedang 

1B 0,4 0,30 < 𝐼𝐾 ≤ 0,70 Sedang 

2B 0,5625 0,30 < 𝐼𝐾 ≤ 0,70 Sedang  

3B 0,8125 0,70 < 𝐼𝐾 ≤ 1,00 Mudah   

4B 0,8375 0,70 < 𝐼𝐾 ≤ 1,00 Mudah  

 

“Berdasarkan perhitungan diperoleh bahwa semua soal uji 

coba mempunyai tingkat kesukaran yang berada dalam rentang 

0,4 ≤ 𝑇𝐾 ≤ 0,975 yang artinya soal dapat digunakan semua, 

kecuali soal uji coba nomor 1A yang berada dalam rentang hampir 

mendekati 𝐼𝐾 = 1,00, dan juga sebelumnya telah diketahui bahwa 
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soal ni 1A tidak valid, sehingga tidak dapat digunakan, atau harus 

diperbaiki. Untuk perhitungan lengkapnya, dipaparkan lebih lanjut 

pada Lampiran F.8 

Adapun untuk lebih jelasnya, rekapitulasi uji soal posttest 

dapat dilihat pada tabel III.9 berikut: 

TABEL III.9 

REKAPITULASI HASIL UJI COBA SOAL  

No 

Soal 
Validitas Reliabilitas 

Daya 

Pembeda 

Tingkat 

Kesukaran 
Keterangan 

1A 
Tidak 

Valid 

Reliabel 

Buruk Mudah 
Tidak 

Digunakan 

2A Valid Cukup Sedang  Digunakan 

3A Valid Cukup Sedang  Digunakan 

4A Valid Baik Sedang Digunakan 

1B Valid 

Reliabel 

Cukup Sedang Digunakan 

2B Valid Cukup Sedang  Digunakan 

3B Valid Cukup Mudah   Digunakan 

4B Valid Cukup Mudah  Digunakan 

 

  Berdasarkan tabel III.9, terdapat 1 soal yang tidak dapat 

digunakan,  kerena pada soal uji coba nomor 1A memiliki validitas 

yang tidak valid. dan daya pembeda yang buruk sehingga tidak 

dapat digunakan. Tiap nomor mewakili satu indikator kemampuan 

koneksi matematis, Sehingga butir soal uji coba yang dapat 

digunakan, dan dipilih untuk dijadikan sebagai instrumen dalam 

penelitian ini adalah soal nomor 1B, nomor 2B,  nomor 3A, dan 

nomor 4A. 
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b. Rekam Jejak Aktivitas Kegiatan dan Percakapan Daring 

Internet 

Rekam jejak aktivitas kegiatan dan percakapan daring 

internet merupakan bukti nyata pelaksanaan penelitian yang 

dilakukan melalui daring internet. Rekam jejak ini berbentuk 

tangkapan layar dari kegiatan dan percakapan yang dilakukan oleh 

guru bersama para siswa pada aplikasi pembelajaran selama 

melakukan proses pembelajaran melalui daring internet. Rekam 

jejak ini ialah juga sebagai media pendukung untuk bukti nyata 

proses pengamatan oleh observer dalam mengisi lembar observasi 

yang dilakukan melalui pengamatan dari jarak jauh, yaitu melalui 

aplikasi pembelajaran daring internet. Hal ini dilakukan karena 

pelaksanaan penelitian tidak dapat dilaksanakan secara langsung, 

sehingga observer melakukan pengamatan dari jarak jauh melalui 

aplikasi pembelajaran daring internet yaitu dengan mengamati isi 

percakapan yang ada pada aplikasi pembelajaran daring internet, 

yang didukung oleh bukti rekam jejak aktivitas kegiatan dan 

percakapan daring internet dalam hal ini pada  aplikasi grup 

whatsapp dan google class room. Untuk melihat rekam jejak 

aktivitas dan percakapan daring nternet secara lengkapnya, 

dipaparkan pada Lampiran H.1-H.2 
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c. Lembar Observasi 

Lembar observasi adalah instrumen non tes yang berupa 

kerangka kerja kegiatan penelitian yang dikembangkan dalam 

bentuk skala nilai atau berupa catatan temuan hasil penelitian.22 

Lembar observasi diisi oleh observer dengan cara mengamati 

proses pembelajaran yang dilakukan melalui daring internet 

dengan melihat dan mengamati isi percakapan yang ada pada 

aplikasi daring internet, yaitu dalam penelitian ini digunakan 

aplikasi grup whatsapp dan google class room. Sebagai bukti 

nyata pelaksanaan penelitian, lembar observasi juga didukung oleh 

adanya rekam jejak aktifitas kegiatan dan percakapan daring 

internet. Untuk melihat lembar observasi secara lengkapnya, 

dipaparkan pada Lampiran H.3-H.12 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik anaisis data kuantitatif. Secara umum, penelitian ini menggunakan 

pendekatan statistik. Dalam teknik analisis data mengunakan statistik, 

terdapat dua macam statistik yang digunakan, yaitu statistik deskriptif dan 

statistik inferensial. 

Statistik deskriptif adalah statisitik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah 

                                                             
22 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, Op.Cit., hlm. 172. 
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terkumpul.23 Pengolahan data dilakukan dengan menentukan ukuran 

pemusatan dan penyebaran data, seperti nilai rata-rata, median, modus, 

nilai maksimum, nilai minimum, jangkauan, simpangan baku dan variansi 

data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan statistik deskriptif hanya 

untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data sampel, sedangkan 

untuk membuat kesimpulan yang berlaku bagi populasi digunakan statistik 

inferensial. 

Statistik inferensial merupakan teknik statistik yang digunakan 

untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk 

populasi.24 Dalam penelitian ini, hipotesis pertama akan dianalisis 

menggunakan uji t. Statistik uji t memiliki syarat terpenuhinya asumsi, 

yaitu data berdistribusi normal dan variansi kedua data homogen. 

Sementara, jika data tidak berdistribusi normal maka untuk menguji 

hipotesis langsung menggunakan uji non-parametik, di sini peneliti ingin 

menggunakan uji Mann Whitney U Test. Kemudian jika data berdistribusi 

normal, namun variansi kedua data tidak homogen, maka menggunakan uji 

t’.25 Selanjutnya, hipotesis kedua akan dianalisis menggunakan effectsize 

untuk melihat ukuran besarnya pengaruh antar variabel. Berikut akan  

dijelaskan setiap uji yang dilakukan dalam penelitian ini. 

 

 

                                                             
23 Jakni, Metodologi Penelitian Eksperimen Bidang Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 

2016), hlm. 94. 
24 Ibid, hlm. 58. 
25 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, Op.Cit., hlm. 280. 
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1. Analisis Uji t  

Langkah-langkah pengujian menggunakan uji t dapat dilakukan 

sebagai berikut: 

a. Menguji Normalitas Data 

Uji normalitas adalah salah satu uji prasyarat sebagai syarat 

terpenuhinnya asumsi kenormalan untuk mengetahui apakah sebaran 

data  berdisribusi normal atau tidak.26 Pada penelitian ini digunakan 

Chi Kuadrat untuk menguji normalitas data. Rumus Chi Kuadrat 

adalah sebagai berikut:27 

𝜒2 = ∑
(𝑓𝑜 − 𝑓ℎ)2

𝑓ℎ
 

Keterangan: 

𝜒2= Harga chi kuadrat 

𝑓𝑜= Frekuensi observasi 

𝑓ℎ= Frekuensi harapan 

Proses analisis statistik dengan Chi Kuadrat adalah sebagai berikut: 

1) Menghitung harga Chi Kuadrat dengan terlebih dahulu membuat 

tabel perhitungan, yaitu tabel untuk frekuensi observasi (𝑓𝑜) dan 

frekuensi harapan (𝑓ℎ). 

2) Memberikan interpretasi terhadap harga Chi Kuadrat dengan cara: 

a) Menghitung 𝑑𝑓 (degree of freedom) 

𝑑𝑓 = (𝑏 − 1)(𝑘 − 1) 

                                                             
26  Jakni, Op.Cit.., hlm. 243. 
27 Hartono, Statistik Untuk Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 220-

230. 
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Keterangan: 

𝑑𝑓= Derajat kebebasan (degree of freedom) 

𝑏= Jumlah baris 

𝑘= Jumlah kolom 

b) Melihat tabel nilai Chi Kuadrat pada taraf signifikan 

5%kemudian membandingkan harga Chi Kuadrat hitung 

dengan Chi Kuadrat tabel. 

c) Memberikan kesimpulan dengan berpedoman kepada kaidah 

keputusan, jika: 

 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 
2 ≤ 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2, maka data berdistribusi normal; jika 

 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 > 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2, maka data berdistribusi tidak normal. 

 

b. Menguji Homogenitas Data 

Homogenitas data menunjukkan bahwa data memiliki variansi atau 

keragaman nilai yang sama secara statistik. Uji homogenitas 

dilakukan untuk mengetahui apakah variansi data dari sampel yang 

dianalisis homogen atau tidak.28 Pengujian homogenitas varian 

menggunakan uji 𝐹 dengan rumus sebagai berikut: 

𝐹 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Selanjutnya harga 𝐹 hitung dibandingkan dengan harga 𝐹 tabel, 

𝑑𝑓1 sebagai pembilang yaitu𝑛1 − 1 dan 𝑑𝑓2sebagai penyebut yaitu 

𝑛2 − 1, yang mana 𝑛1 adalah jumlah anggota sampel yang memiliki 

                                                             
28 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, Op.Cit., hlm. 248. 
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varian terbesar dan 𝑛2 adalah jumlah anggota sampel yang memiliki 

varian terkecil.29 Dengan taraf signifikan 5%, secara matematis dapat 

dibuat kaidah keputusan, jika: 

 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, berarti data homogen; jika 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, berarti data tidak homogen. 

 

c. Merumuskan Hipotesis  

1) Jika data berdistribusi normal dan homogen, maka menggunakan 

uji t, yaitu: 

a) Uji t untuk sampel kecil (N<30) : 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
(

∑ 𝐷

𝑁
)

(
𝑆𝐷𝐷

√𝑁−1
)

 

Keterangan: 

N = Jumlah sampel 

D = x1-x2, nilai kelas eksperimen dikurang nilai kelas control 

SDD = Standar deviasi 

𝑆𝐷𝐷 = √
∑ 𝐷

2

𝑁
− (

∑ 𝐷

𝑁
)

2

 

 

b) Uji t untuk sampel besar (N≥30) : 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑋1
̅̅ ̅ − 𝑋2

̅̅ ̅

𝑆𝑔𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛√
𝑛1+𝑛2

𝑛1.𝑛2

 

                                                             
29 Ibid. hlm. 250. 
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Dengan 

𝑆𝑔𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 = √
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1+𝑛2 − 2
 

 

Ket: 

𝑋1
̅̅ ̅  =Rata-rata kelas eksperimen 

𝑋2
̅̅ ̅  = Rata-rata kelas kontrol 

𝑠1
2 = Variansi kelas eksperimen 

𝑠2
2 = Variansi kelas kontrol 

𝑛1  = Banyaknya siswa dalam kelas eksperimen 

𝑛2 = Banyaknya siswa dalam kelas kontrol 

Selanjutnya pada taraf signifikan 5% dengan derajat 

kebebasannya adalah 𝑛1 + 𝑛1 − 2, dengan melihat tabel nilai t, 

bandinngkan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan kaidah keputusan 

sebagai berikut: 

Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka 𝐻0 ditolak, berarti 𝐻𝑎  diterima; jika 

 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka 𝐻0 diterima, berarti 𝐻𝑎  diolak. 

2) Jika data berdistribusi normal tetapi tidak memiliki variansi yang 

homogen maka mengujinya harus menggunakan uji t’, yaitu:30 

𝑡′ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑋1
̅̅ ̅ − 𝑋2

̅̅ ̅

√
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2

 

 

                                                             
30 Ibid., hlm. 282. 
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Keterangan: 

𝑋1
̅̅ ̅ =Rata-rata kelas eksperimen 

𝑋2
̅̅ ̅ = Rata-rata kelas kontrol 

𝑠1
2 = Variansi kelas eksperimen 

𝑠2
2 = Variansi kelas kontrol 

𝑛1 = Banyaknya siswa dalam kelas eksperimen 

𝑛2  = Banyaknya siswa dalam kelas kontrol 

Selanjutnya pada taraf signifikan 5%, dengan rumus : 

𝑡′𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =

(𝑡1𝑠1
2)

𝑛1
⁄ +

(𝑡2𝑠2
2)

𝑛2
⁄

𝑠1
2

𝑛1
⁄ +

𝑠2
2

𝑛2
⁄

 

Keterangan: 

𝑡1 = 𝑡(𝛼, 𝑛1 − 1) 

𝑡2 = 𝑡(𝛼, 𝑛2 − 1) 

Dengan melihat tabel nilai t, bandinngkan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dan 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan kaidah keputusan sebagai berikut: 

Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka 𝐻0 ditolak, berarti 𝐻𝑎  diterima; jika 

 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka 𝐻0 diterima, berarti 𝐻𝑎  diolak. 

3) Jika data tidak berdistribusi normal, maka pengujin hipotesis 

ditempuh dengan tes statistik non-parametrik, yaitu uji Mann 

Whitney U Test.31 Adapun rumus Mann Whitney U Test dengan 

pendekatan Z sebagai berikut:32 

                                                             
31 Jakni, Op.Cit., hlm. 145. 
32 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, Op.Cit., hlm. 287. 
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𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
∑ 𝑅(𝑋1) − 𝑛1 (

𝑁+1

2
)

√
𝑛1.𝑛2

𝑁(𝑁−1)
. [∑ 𝑅(𝑋1)2 + ∑ 𝑅(𝑋2)2] −

𝑛1.𝑛2.(𝑁+1)2

4(𝑁−1)

 

Keterangan: 

𝑅(𝑋1)= Jumlah peringkat 1 

𝑅(𝑋2)= Jumlah peringkat 2 

N        = 𝑛1 + 𝑛2 

Selanjutnya pada taraf signifikan 5% dan rumusan 

𝑍𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑍
(

1

2
−𝛼)

 

𝑍𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −𝑍𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

Selanjutnya melihat tabel nilai Z, bandingkan nilai 𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dan 

𝑍𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan kaidah keputusan sebagai berikut: 

Jika 𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > −𝑍𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka 𝐻0 diterima; jika 

 𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ −𝑍𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka 𝐻0 diolak. 

 

2. Analisis Effect Size 

Efect size berasal dari kata “Size” yaitu berarti ukuran, dan "Efek" 

yaitu berarti sebab dan akibat (pengaruh). karena dalam suatu 

percobaan, diasumsikan bahwa mengubah variabel bebas 

“menyebabkan” skor variabel terikat menjadi berubah. (dikutip, karena 

selalu ada kemungkinan bahwa ada hal lain yang menjadi penyebabnya). 

Namun, tidak semua variabel bebas akan menyebabkan skor berubah 

ketingkat yang sama, jadi kita perlu tahu pengaruh yang dimiliki 

variabel tertentu. Ukuran efek menunjukkan jumlah pengaruh yang 
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mengubah kondisi yang dimiliki oleh variabel bebas dilihat dari bentuk 

skor. Semakin besar ukuran efek, semakin besar dampak variabel bebas 

dalam menentukan skor peserta. jadi semakin besar ukuran efek, 

semakin berpengaruh penting variabel bebasnya.33 

Jadi Efect size adalah ukuran besarnya pengaruh dari suatu variabel 

pada variabel lain, dalam hal ini ukuran besarnya pengaruh dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Semakin besar ukuran efek 

menunjukkan semakin besar pengaruh yang dimiliki oleh variabel bebas 

terhadap variabel terikatnya. 

Effect size digunakan Setelah melakukan uji hipotesis pertama, 

seandainya Ho ditolak dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan maka 

selanjutnya adalah dilakukan perhitungan dengan menggunakan ukuran 

efek (Effect size).  

Adapun perhitungan ukuran efek ini adalah dengan menggunakan rumus 

berikut.34 

Ukuran efek d Cohen = (selisih rerata) / (simpangan baku) 

𝑑 =  
𝑋1
̅̅ ̅ − 𝑋2

̅̅ ̅

√𝑆𝐷
2

 

𝑑 =
𝑋1
̅̅ ̅ − 𝑋2

̅̅ ̅

√
(𝑛1−1)𝑆1

2+(𝑛2−1)𝑆2
2

(𝑛1−1)+(𝑛2−1)

 

Keterangan : 

                                                             
33 Gray  W. Heiman, Basic Statistics for the Behavioral Sciences (USA: Wadsworth 

Cengage Learning, 2011), hlm. 280. 
34 Gray  W. Heiman, Op.Cit., hlm. 281. 
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√𝑆𝐷
2
 = Simpangan Baku. 

𝑋1
̅̅ ̅ = Rerata kemampuan koneksi matematis kelompok eksperimen. 

𝑋2
̅̅ ̅ = Rerata kemampuan koneksi matematis kelompok kontrol. 

𝑛1 = Jumlah siswa kelompok eksperimen. 

𝑛2 = Jumlah siswa kelompok kontrol. 

𝑆1
2
 = variansi  kemampuan koneksi matematis kelompok  

  eksperimen 

𝑆2
2
 = variansi kemampuan koneksi matematis kelompok  

  Kontrol.  



84 
 

Kriteria yang diusulkan oleh Cohen tentang besar kecilnya ukuran efek 

adalah sebagai berikut. 

TABEL III.10 

KRITERIA INDEKS BESARAN EFFECT SIZE 

Nilai d Keterangan 

0 < 𝑑 ≤ 0,2 
Efek kecil (selisih rerata kurang 

dari 0,2 simpangan baku) 

0,2 < 𝑑 ≤ 0,8 
Efek sedang (selisih rerata 

kurang dari 0,5 simpangan baku) 

𝑑 ≥ 0,8 
Efek besar (selisih rerata lebih 

dari 0,8 simpangan baku) 

 (Sumber: Gray  W. Heiman) 

H. Prosedur Penelitian 

Prosedur dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga tahap yaitu sebagai 

berikut:” 

1. Tahap Persiapan 

a. Melakukan pra”riset atau studi pendahuluan di SMPN 25 

Pekanbaru untuk mengetahui ada masalah. 

b. Selanjutnya”menetapkan jadwal penelitian. Penelitian ini  

dilakukan di SMPN 25 Pekanbaru semester genap.” 

c. Mengajukan surat izin penelitian ke sekolah. 

d. Menentukan sampel. 

e. Mempelajari materi pelajaran matematika kelas VIII  khususnya 

materi volume bangun ruang sisi datar. 
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f. Mempersiapkan perangkat pembelajaran yaitu Silabus, Rancangan 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan bahan ajar siswa berupa 

Lembar Kerja Siswa (LKS). 

g. Mempersiapkan dan menyusun instrumen pengumpul data yaitu 

kisi-kisi soal pretest dan posttest serta soal tes kemampuan dan 

kunci jawaban untuk pretest dan posttest. 

h. Memvalidasi semua perangkat penelitian kepada validator. 

i. Melakukan uji coba soal pretest dan posttest. 

j. Melakukan uji perhitungan untuk soal pretest dan posttest antara 

lain validitas, reliabilitas, daya beda dan tingkat kesukaran. 

k. Merumuskan kembali soal pretest dan posttest yang akan 

digunakan pada penelitian berdasarkan hasil uji coba perhitungan 

(validitas, reliabilitas, daya beda dan tingkat kesukaran). 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Mengujicobakan soal pretest. 

b. Melakukan kegiatan pembelajaran secara daring internet. Untuk 

kelas eksperimen diterapkan model pembelajaran improve, 

sedangkan untuk kelas kontrol diterapkan pembelajaran 

konvensional yaitu model pembelajaran discovery. 

c. Mengambil bukti percakapan daring internet berupa tangkapan 

layar. 

d. Mengujicobakan soal posttest. 
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3. Tahap Penyelesaian 

a. Menganalisa tes akhir yang diperoleh dari kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. 

b. Menarik kesimpulan dari hasil yang diperoleh sesuai dengan 

analisis data yang digunakan kemudian membuat laporan akhir 

skripsi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian penelitian diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan koneksi 

matematis siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran 

improve berbasis daring internet, dengan siswa yang belajar 

menggunakan model pembelajaran discovery berbasis daring internet, 

yaitu dengan hasil 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau 7,57 > 2,09 pada taraf 

signifikan 5% yang mengakibatkan 𝐻𝑜 ditolak maka 𝐻𝑎  diterima. 

2. Terdapat ukuran pengaruh (effect size) yang besar dari penerapan 

model pembelajaran improve berbasis daring internet terhadap 

kemampuan koneksi matematis siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

perhitungan nilai d adalah 2,67, yang mana 𝑑ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 0,8 yaitu 2,67 >

0,8 menunjukkan ukuran efek yang besar.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti 

memberikan saran:  

1. Penelitian ini hanya diterapkan pada mata pelajaran matematika 

dengan materi volume bangun ruang sisi datar. Oleh sebab itu, 

disarankan untuk penelitian selanjutnya yang ingin melakukan 

penelitian serupa, hendaknya dilakukan dengan pokok bahasan materi 

matematika yang lainnya. 

2. Penelitian ini hanya fokus pada variabel terikat kemampuan koneksi 

matematis siswa saja, disarankan untuk penelitian selanjutnya yang 

ingin melakukan penelitian serupa hendaknya melakukan penelitian 

terhadap variabel kemampuan lainnya agar dapat diketahui seperti apa 

pengaruhnya.  

3. Penelitian ini memiliki tahapan pembelajaran yang cukup banyak, 

sehingga disarankan kepada peneliti lain yang ingin melakukan 

penelitian serupa, agar menyediakan waktu pembelajaran yang cukup 

banyak agar penerapan model pembelajaran improve dapat berjalan 

dan diterapkan dengan baik. 

4. Penelitian ini dilaksanakan melalui daring internet sehingga butuh 

banyak persiapan seperti media pendukung, yaitu handphone ,laptop, 

paket, serta jaringan internet, Disarankan kepada peneliti lain yang ingin 

melakukan penelitian serupa, untuk memastikan peserta didiknya 

sudah memiliki media pendukung pembelajaran daring internet 
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tersebut secara lengkap, serta telah dibekali informasi teknis 

pelaksanaan pembelajaran daring internet, agar tidak terjadi masalah 

saat pelaksanaan pembelajaran pada proses penelitian. 

5. Penelitian penerapan model pembelajaran improve berbasis daring 

internet ini, menghasilkan pengaruh yang besar terhadap kemampuan 

koneksi matematis siwa sekolah menengah pertama. Sehingga dapat 

disarankan kepada para pengajar pada tingkat sekolah menengah 

pertama, khususnya yang mengalami hambatan atau halangan saat 

pelaksanaan pembelajaran secara langsung, agar dapat menerapkan 

model pembelajaran improve berbasis daring internet ini pada kelas 

yang memiliki tingkat kemampuan koneksi matematis yang rendah.  
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SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs  

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas : VIII (Delapan)  

 

Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotongroyong), santun, percaya 

diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji 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. 

 

 

LAMPIRAN A 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Pencapaian 

Materi 

Pembelajaran 
Penilaian Sumber Belajar 

Alokasi 

Waktu 

3.9 Membedakan 

dan 

menentukan 
luas 

permukaan 

dan volume 
bangun ruang 

sisi datar 

(kubus, balok, 
prisma, dan 

limas) 

 

4.9  Menyelesaikan 
masalah yang 

berkaitan 

dengan luas 
permukaan 

dan volume 

bangun ruang 
sisi datar 

(kubus, balok, 

prima dan 

limas), serta 
gabungannya 

3.9.1 Memahami volume bangun ruang sisi 

datar (kubus, balok, prisma, limas, dan 

gabungan). 

3.9.2 Memahami hubungan materi volume 

bangun ruang sisi datar dengan sesuatu 

yang lain di luar fokus materinya, 

misalnya dengan (konsep matematika 

dalam materi yang sama, konsep 

matematika dalam materi yang berbeda, 

konsep mata pelajaran lain, serta 

konsep  kehidupan sehari-hari). 

3.9.3 Memahami hubungan antara diagonal 

ruang, diagonal bidang, dan bidang 

diagonal. 

 

4.9.1 Menentukan volume bangun ruang sisi 

datar (kubuss, balok, prisma, limas). 

4.9.2 Menentukan penyelesaian masalah yang 

berkaitan dengan bangun ruang sisi 

datar. 

4.9.3 Menentukan panjang diagonal bidang, 

panjang diagonal ruang, serta luas 

bidang diagonal. 

1. Volume 

kubus, 

balok, 

prisma, 

limas, 

gabungan. 

2. Hubungan 

antara 

diagonal 

ruang, 

diagonal 

bidang, dan 

bidang 

diagonal 

 

Pengetahuan dan 

Keterampilan 

(Tes tertulis) 

 

1. Kementerian 

Pendidikan dan 

Kebudayaan, 

2017. 

Matematika 

Kelas VIII 

Semester Genap  

untuk SMP/MTs. 

Jakarta: 

Kementerian 

Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

12 × 40  
𝑀𝑒𝑛𝑖𝑡 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP 1 KELAS EKSPERIMEN) 

 

Sekolah : SMP Negeri 25 Pekanbaru 

Mata pelajaran : Matematika 

Kelas/semester : VIII / 2 (Genap) 

Materi pokok : Volume Kubus dan Balok 

Alokasi Waktu :  (2 x 40 Menit) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. KI1 dan KI2: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

serta Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya 

diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif 

sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 

masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan 

regional. 

2. KI3: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

3. KI4: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 



143 
 

 

LAMPIRAN B.1 

ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 

 

B. Kompetensi Dasar 

3.9 Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun 

ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas). 

4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan 

volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta 

gabungannya. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.9.1 Memahami volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok). 

3.9.2 Memahami hubungan materi volume kubus dan balok dengan sesuatu 

yang lain di luar fokus materinya, misalnya dengan (konsep 

matematika dalam materi yang sama, konsep matematika dalam 

materi yang berbeda, konsep mata pelajaran lain, serta konsep  

kehidupan sehari-hari). 

4.9.1 Menentukan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok). 

4.9.2 Menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, balok). 
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D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan : 

1. Siswa dapat memahami volume kubus dan balok. 

2. Siswa dapat memahami hubungan konsep volume kubus dan balok dengan 

hal lain diluar fokus materinya. 

3. Siswa dapat menentukan volume kubus dan balok. 

4. Siswa dapat menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan 

volume kubus dan balok. 

 

E. Materi Pembelajaran 

1. Volume kubus 

Rumus menghitung volume kubus : 

Untuk menghitung volume atau isi sebuah kubus, maka harus 

diketahui dimensi sisi kubus tersebut. Rumus untuk menghitung 

volume kubus adalah  volume = sisi x sisi x sisi. 

V = S3 

contoh cara menghitung volume kubus : 

Sebuah kubus memiliki sisi-sisi yang panjangnya 12 cm. Berapa 

volume kubus tersebut?  

Penyelesaian : 

Diketahui  : sisi = 12 cm 

Ditanya : volume = ....? 

Jawab  :  

Volume = sisi x sisi x sisi 
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= 12 cm x 12 cm x 12 cm  

= 1.728 cm3 

Jadi, volume kubus adalah 1.728 cm3. 

2. Volume balok 

Rumus menghitung volume balok : 

Menghitung volume sebuah balok, digunakan dimensi panjang, 

lebar dan tinggi, ketiga dimeni harus dalam satuan yang sama. Satuan 

volume adalah satuan panjang kubik misalnya centimeter kubik atau 

lain sebagainya. Rumus volume balok adalah volume = panjang x 

lebar x tinggi. 

V = P x L x T 

Contoh cara menghitung volume balok : 

Sebuah balok mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi masing-

masing 9 cm, 8 cm, dan 10 cm. Berapa volume balok tersebut?  

Penyelesaian : 

Diketahui  : panjang = 9 cm ; lebar = 8 cm ; tinggi = 10 cm 

Ditanya : volume = ....? 

Jawab  :  

Volume = panjang x lebar x tinggi 

= 9 cm x 8 cm x 10 cm  

=  720 cm3 

Jadi, volume balok adalah 720 cm3. 
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F. Model Pembelajaran 

Pendekatan   : Scientific Learning 

Model Pembelajaran : Improve 

 

G. Madia Pembelajaran 

Alat : Papan tulis, spidol, alat tulis, laptop, android 

Bahan : Buku paket, lembar kerja siswa 

 

H. Sumber Belajar 

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Matematika Kelas 

VIII Semester 2 untuk SMP/MTs. Jakarta:  Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan. 

2. Pengalaman peserta didik dan guru. 

 

I. Langkah - Langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 2jp (2 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

A. Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru membuka pelajaran dengan salam pada aplikasi grup 

whatsapp. 

2. Guru memeriksa kehadiran dan kesiapan peserta didik untuk 

memulai pembelajaran melalui aplikasi grup whatsapp. 

10 menit 
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Pertemuan Pertama 2jp (2 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

B. Kegiatan Inti 

Mengamati dan Menyimak : 

3. (Introducting the New Concept) 

Guru memberikan konsep materi baru dengan mengirimkan 

video pembelajaran terkait materi kepada siswa melalui 

aplikasi google class room. Kemudian siswa diinstruksikan 

mengamati video pembelajaran yang diberikan. 

Menanya : 

4. (Metacognitive Questioning) 

Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat  

metakognitif kepada siswa terkait materi untuk membangun 

kemampuan koneksi matematisnya melalui pengantar materi 

yang diberikan pada lembar kerja siswa yang dikirim 

melalui aplikasi google classroom, juga melalui aplikasi 

grup whatsapp. 

5.  (Practicing) 

Guru memberikan latihan yang terdapat pada lembar kerja 

siswa, dikirim melalui aplikasi googel class room, dan siswa 

berlatih menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh 

guru, dan mengumpulkan hasil latihan juga melewati 

60 menit 
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Pertemuan Pertama 2jp (2 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

aplikasi google class room. 

 Guru memberikan latihan soal terkait volume kubus 

dan balok. 

 Siswa mengerjakan latihan dengan berdiskusi 

bersama teman, baik melalui grup whatsapp maupun 

personal chat whatsapp. 

 Siswa bertanya hal-hal yang kurang dipahaminya, 

lalu bertukar pendapat dengan teman-temannya. 

Mengumpulkan dan mengolah informasi: 

6. (Reviewing and Reducing Difficulties) 

Guru melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa 

pada saat menyelesaikan masalah pada soal latihan yang 

diberikan, kemudian membahas kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi oleh siswa, dengan memberikan penjelasan 

mengenai kesalahan tersebut melalui aplikasi google class 

room. 

 Guru memeriksa kesalahan-kesalahan siswa, dan 

membantu meluruskannya. 

 Siswa berusaha memperbaiki serta mengumpulkan 

informasi-informasi baru dari sumber belajar tentang 
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Pertemuan Pertama 2jp (2 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. 

7. (Obtaining Mastery) 

Melakukan tes diakhir pertemuan untuk mengetahui 

penguasaan materi siswa, melalui aplikasi google class 

room. 

 Guru memberikan quis kepada siswa melalui aplikasi 

google class room dengan memberikan batasan 

waktu pengumpulan hasil quis, kurang lebih dua 

sampai tiga jam. 

 Siswa mengerjakan quis dan mengumpulkan 

hasilnya pada aplikasi google class room.  

Mengkomunikasikan : 

8.  (Verification) 

Melakukan pemeriksaan terhadap hasil latihan siswa pada 

setiap pertemuan, dan hasil quis siswa diakhir pertemuan, 

untuk mengetahui siswa mana yang mencapai batas 

kelulusan dan siswa mana yang belum mencapai batas 

kelulusan. 

 Guru melakukan pemeriksaan hasil latihan maupun 

hasil quis siswa. 
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Pertemuan Pertama 2jp (2 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

 Guru melakukan penilaian, dengan mendata siapa 

saja yang berhasil menyelesaiakn dengan benar, dan 

siapa saja yang tidak dapat menyelesaiakan dengan 

benar. 

C. Kegiatan Penutup 

9. (Enrichment) 

Pengayaan terhadap siswa. 

 Guru memberi tambahan materi pengayaan kepada 

siswa yang sudah mencapai batas kelulusan, dan 

memberikan tugas rumah tambahan perbaikan untuk 

yang belum mencapai batas kelulusan. 

10. Guru merencanakan tindak lanjut pembelajaran untuk 

pertemuan selanjutnya. 

11. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

10 menit 

 

J. Penilaian Hasil Belajar 

1. Teknik penilaian : tes tertulis 

2. Prosedur penilaian  
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Penilaian pengetahuan (tes) 

 

 

 

 

Keterangan Skor : 

4 : sudah dapat mengkoneksikan, dan penyelesaiannya tepat. 

3 : sudah dapat mengkoneksikan, namun penyelesaiannya kurang tepat 

2 : sudah dapat mengkoneksikan, namun penyelesaiannya tidak tepat 

1 : belum dapat mengkoneksikan, dan penyelesaian tidak tepat 

0 : Tidak ada jawaban. 

Skor : 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

16
 x 100 = ...... 

Kode nilai / predikat : 

91 – 100 = A (Amat Baik) 

81 – 90   = B (Baik) 

76 – 80   = C (Cukup) 

.... ≤ 75 = D (Kurang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Siswa 

Skor Tes Soal Esai 
Jumlah 

Skor 

Skor 

Akhir 

Kode 

Nilai Soal Latihan 

1 2 3 4 

1 Anisa 4 4 4 4 16 100 A 

2 ... . . . . ... ... ... 
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Mengetahui     Pekanbaru,______ 2019 

 

Guru Sentra (peneliti)    Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

Efrilda  Yenita Rahman, S.Pd 

NIM.11615200451     NIP.19740430 200604 2 009 

 

 

 Kepala SMPN 25 Pekanbaru 

 

 

 HJ.Suwarni,M.Pd 

 NIP.196507101991032003 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP 2 KELAS EKSPERIMEN) 

 

Sekolah : SMP Negeri 25 Pekanbaru 

Mata pelajaran : Matematika 

Kelas/semester : VIII / 2 (Genap) 

Materi pokok : Volume Prisma 

Alokasi Waktu :  (3 x 40 Menit) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. KI1 dan KI2: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

serta Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya 

diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif 

sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 

masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan 

regional. 

2. KI3: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

3. KI4: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 



154 
 

LAMPIRAN B.2 

ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 

 

B. Kompetensi Dasar 

3.9 Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun 

ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas). 

4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan 

volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta 

gabungannya. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.9.1 Memahami volume bangun ruang sisi datar (prisma). 

3.9.2 Memahami hubungan materi volume prisma dengan sesuatu yang lain 

di luar fokus materinya, misalnya dengan (konsep matematika dalam 

materi yang sama, konsep matematika dalam materi yang berbeda, 

konsep mata pelajaran lain, serta konsep  kehidupan sehari-hari). 

4.9.1 Menentukan volume bangun ruang sisi datar (prisma). 

4.9.2 Menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan volume 

bangun ruang sisi datar (prisma). 
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D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan : 

1. Siswa dapat memahami volume prisma. 

2. Siswa dapat memahami hubungan konsep volume prisma dengan hal lain 

diluar fokus materinya. 

3. Siswa dapat menentukan volume prisma. 

4. Siswa dapat menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan 

volume prisma. 

 

E. Materi Pembelajaran 

Volume prisma 

Rumus menghitung volume prisma : 

Untuk menghitung volume prisma, harus diketahui terlebih dahulu 

bentuk alas bangun prisma tersebut. karena untuk menentukan volumenya 

akan diunakan rumus luas permukaan alasnya. Misalnya alasnya adalah 

segitiga, rumus luas segitiga akan digunakan dalam menentukan volume 

prisma segitiga tersebut. adapun rumus umum prisma adalah volume = 

luas alas x tinggi. 

V = Luas alas x Tinggi 

= Luas bidang segitiga x tinggi prisma 

= (
1

2
 x a x t) x T 

Contoh cara menghitung volume prisma : 
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Diketahui sebuah prisma segitiga memiliki ukuran sisi alas segitiga 6 cm, 

tinggi bidang segitiga 5 cm, serta tinggi bangun prisma 8 cm. tentukanlah 

volume bangun prisma tersebut! 

Penyelesaian : 

Diketahui :  

Ukuran alas prisma (segitiga) : alas = 6 cm ; tinggi = 5 cm. 

Ukuran tinggi prisma = 8 cm. 

Ditanya : volume = ...? 

Jawab : 

V = Luas alas x Tinggi 

=  (
1

2
 x a x t) x T 

= (
1

2
 x 6 cm x 5 cm) x 8 cm 

= 15 cm x 8 cm 

= 120 cm2 

Jadi volume prisma tersebut adalah 120 cm2. 

 

F. Model Pembelajaran 

Pendekatan   : Scientific Learning 

Model Pembelajaran : Improve 

 

G. Madia Pembelajaran 

Alat : Papan tulis, spidol, alat tulis, laptop, android 

Bahan : Buku paket, lembar kerja siswa 
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H. Sumber Belajar 

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Matematika Kelas 

VIII Semester 2 untuk SMP/MTs. Jakarta:  Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan. 

2. Pengalaman peserta didik dan guru. 

 

I. Langkah - Langkah Pembelajaran 

Pertemuan Kedua 3jp (3 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

A. Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru membuka pelajaran dengan salam pada aplikasi grup 

whatsapp. 

2. Guru memeriksa kehadiran dan kesiapan peserta didik untuk 

memulai pembelajaran melalui aplikasi grup whatsapp. 

10 menit 

B. Kegiatan Inti 

Mengamati dan Menyimak : 

3. (Introducting the New Concept) 

Guru memberikan konsep materi baru dengan mengirimkan 

video pembelajaran terkait materi kepada siswa melalui 

aplikasi google class room. Kemudian siswa diinstruksikan 

mengamati video pembelajaran yang diberikan. 

100 

menit 
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Pertemuan Kedua 3jp (3 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Menanya : 

4. (Metacognitive Questioning) 

Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat  

metakognitif kepada siswa terkait materi untuk membangun 

kemampuan koneksi matematisnya melalui pengantar materi 

yang diberikan pada lembar kerja siswa yang dikirim 

melalui aplikasi google classroom, juga melalui aplikasi 

grup whatsapp. 

5.  (Practicing) 

Guru memberikan latihan yang terdapat pada lembar kerja 

siswa, dikirim melalui aplikasi googel class room, dan siswa 

berlatih menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh 

guru, dan mengumpulkan hasil latihan juga melewati 

aplikasi google class room. 

 Guru memberikan latihan soal terkait volume prisma. 

 Siswa mengerjakan latihan dengan berdiskusi 

bersama teman, baik melalui grup whatsapp maupun 

personal chat whatsapp. 

 Siswa bertanya hal-hal yang kurang dipahaminya, 

lalu bertukar pendapat dengan teman-temannya. 
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Pertemuan Kedua 3jp (3 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Mengumpulkan dan mengolah informasi: 

6. (Reviewing and Reducing Difficulties) 

Guru melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa 

pada saat menyelesaikan masalah pada soal latihan yang 

diberikan, kemudian membahas kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi oleh siswa, dengan memberikan penjelasan 

mengenai kesalahan tersebut melalui aplikasi google class 

room. 

 Guru memeriksa kesalahan-kesalahan siswa, dan 

membantu meluruskannya. 

 Siswa berusaha memperbaiki serta mengumpulkan 

informasi-informasi baru dari sumber belajar tentang 

kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. 

7. (Obtaining Mastery) 

Melakukan tes diakhir pertemuan untuk mengetahui 

penguasaan materi siswa, melalui aplikasi google class 

room. 

 Guru memberikan quis kepada siswa melalui aplikasi 

google class room dengan memberikan batasan 

waktu pengumpulan hasil quis, kurang lebih dua 
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Pertemuan Kedua 3jp (3 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

sampai tiga jam. 

 Siswa mengerjakan quis dan mengumpulkan 

hasilnya pada aplikasi google class room.  

Mengkomunikasikan : 

8.  (Verification) 

Melakukan pemeriksaan terhadap hasil latihan siswa pada 

setiap pertemuan, dan hasil quis siswa diakhir pertemuan, 

untuk mengetahui siswa mana yang mencapai batas 

kelulusan dan siswa mana yang belum mencapai batas 

kelulusan. 

 Guru melakukan pemeriksaan hasil latihan maupun 

hasil quis siswa. 

 Guru melakukan penilaian, dengan mendata siapa 

saja yang berhasil menyelesaiakn dengan benar, dan 

siapa saja yang tidak dapat menyelesaiakan dengan 

benar. 

C. Kegiatan Penutup 

9. (Enrichment) 

Pengayaan terhadap siswa. 

 Guru memberi tambahan materi pengayaan kepada 

10 menit 
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Pertemuan Kedua 3jp (3 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

siswa yang sudah mencapai batas kelulusan, dan 

memberikan tugas rumah tambahan perbaikan untuk 

yang belum mencapai batas kelulusan. 

10. Guru merencanakan tindak lanjut pembelajaran untuk 

pertemuan selanjutnya. 

11. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

 

J. Penilaian Hasil Belajar 

1. Teknik penilaian : tes tertulis 

2. Prosedur penilaian  

Penilaian pengetahuan (tes) 

 

 

 

 

Keterangan Skor : 

4 : sudah dapat mengkoneksikan, dan penyelesaiannya tepat. 

3 : sudah dapat mengkoneksikan, namun penyelesaiannya kurang tepat 

2 : sudah dapat mengkoneksikan, namun penyelesaiannya tidak tepat 

1 : belum dapat mengkoneksikan, dan penyelesaian tidak tepat 

0 : Tidak ada jawaban. 

Skor : 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

16
 x 100 = ...... 

No Nama Siswa 

Skor Tes Soal Esai 
Jumlah 

Skor 

Skor 

Akhir 

Kode 

Nilai Soal Latihan 

1 2 3 4 

1 Anisa 4 4 4 4 16 100 A 

2 ... . . . . ... ... ... 
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Kode nilai / predikat : 

91 – 100 = A (Amat Baik) 

81 – 90   = B (Baik) 

76 – 80   = C (Cukup) 

.... ≤ 75 = D (Kurang) 

 

 

 

Mengetahui     Pekanbaru,______ 2019 

 

Guru Sentra (peneliti)    Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

Efrilda  Yenita Rahman, S.Pd 

NIM.11615200451     NIP.19740430 200604 2 009 

 

 

 Kepala SMPN 25 Pekanbaru 

 

 

 HJ.Suwarni,M.Pd 

 NIP.196507101991032003 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP 3 KELAS EKSPERIMEN) 

 

Sekolah : SMP Negeri 25 Pekanbaru 

Mata pelajaran : Matematika 

Kelas/semester : VIII / 2 (Genap) 

Materi pokok : Volume Limas 

Alokasi Waktu :  (2 x 40 Menit) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. KI1 dan KI2: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

serta Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya 

diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif 

sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 

masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan 

regional. 

2. KI3: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

3. KI4: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 
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ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 

 

B. Kompetensi Dasar 

3.9 Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang 

sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas). 

4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.9.1 Memahami volume bangun ruang sisi datar (limas). 

3.9.2 Memahami hubungan materi volume limas dengan sesuatu yang lain 

di luar fokus materinya, misalnya dengan (konsep matematika dalam 

materi yang sama, konsep matematika dalam materi yang berbeda, 

konsep mata pelajaran lain, serta konsep  kehidupan sehari-hari). 

4.9.1 Menentukan volume bangun ruang sisi datar (limas). 

4.9.2 Menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan volume 

bangun ruang sisi datar (limas). 
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D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan : 

1. Siswa dapat memahami volume limas. 

2. Siswa dapat memahami hubungan konsep volume limas dengan hal lain 

diluar fokus materinya. 

3. Siswa dapat menentukan volume limas. 

4. Siswa dapat menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan 

volume limas. 

 

E. Materi Pembelajaran 

Volume Limas 

Rumus menghitung volume limas : 

Untuk menghitung volume limas, harus diketahui terlebih dahulu 

bentuk alas bangun limas tersebut. karena untuk menentukan volumenya 

akan diunakan rumus luas permukaan alasnya. Misalnya alasnya adalah 

persegi, rumus luas persegi akan digunakan dalam menentukan volume 

prisma persegi tersebut. adapun rumus umum prisma adalah volume = luas 

alas x tinggi. 

V = Luas alas x Tinggi 

= Luas bidang persegi x Tinggi limas 

= (sisi x sisi) x T 

Contoh cara menghitung volume prisma : 
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Diketahui sebuah prisma persegi/segi empat memiliki ukuran sisi alas 

dengan sisi 6 cm, dan tinggi limas 8 cm, tentukanlah volume bangun limas 

tersebut! 

Penyelesaian : 

Diketahui :  

Ukuran alas limas (persegi) : sisi = 6 cm. 

Ukuran tinggi prisma = 8 cm. 

Ditanya : volume = ...? 

Jawab : 

V = Luas alas x Tinggi 

=  (sisi x sisi) x T 

= (6 cm) x 8 cm 

= 48 cm2 

Jadi volume limas tersebut adalah 48 cm2. 

 

F. Model Pembelajaran 

Pendekatan   : Scientific Learning 

Model Pembelajaran : Improve 

 

G. Madia Pembelajaran 

Alat : Papan tulis, spidol, alat tulis, laptop, android 

Bahan : Buku paket, lembar kerja siswa 
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H. Sumber Belajar 

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Matematika Kelas 

VIII Semester 2 untuk SMP/MTs. Jakarta:  Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan. 

2. Pengalaman peserta didik dan guru. 

 

I. Langkah - Langkah Pembelajaran 

Pertemuan Ketiga 2jp (2 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

A. Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru membuka pelajaran dengan salam pada aplikasi grup 

whatsapp. 

2. Guru memeriksa kehadiran dan kesiapan peserta didik untuk 

memulai pembelajaran melalui aplikasi grup whatsapp. 

10 menit 

B. Kegiatan Inti 

Mengamati dan Menyimak : 

3. (Introducting the New Concept) 

Guru memberikan konsep materi baru dengan mengirimkan 

video pembelajaran terkait materi kepada siswa melalui 

aplikasi google class room. Kemudian siswa diinstruksikan 

mengamati video pembelajaran yang diberikan. 

Menanya : 

60 menit 



168 
 

 

LAMPIRAN B.3 

Pertemuan Ketiga 2jp (2 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

4. (Metacognitive Questioning) 

Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat  

metakognitif kepada siswa terkait materi untuk membangun 

kemampuan koneksi matematisnya melalui pengantar materi 

yang diberikan pada lembar kerja siswa yang dikirim 

melalui aplikasi google classroom, juga melalui aplikasi 

grup whatsapp. 

5.  (Practicing) 

Guru memberikan latihan yang terdapat pada lembar kerja 

siswa, dikirim melalui aplikasi googel class room, dan siswa 

berlatih menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh 

guru, dan mengumpulkan hasil latihan juga melewati 

aplikasi google class room. 

 Guru memberikan latihan soal terkait volume limas. 

 Siswa mengerjakan latihan dengan berdiskusi 

bersama teman, baik melalui grup whatsapp maupun 

personal chat whatsapp. 

 Siswa bertanya hal-hal yang kurang dipahaminya, 

lalu bertukar pendapat dengan teman-temannya. 

Mengumpulkan dan mengolah informasi: 
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Pertemuan Ketiga 2jp (2 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

6. (Reviewing and Reducing Difficulties) 

Guru melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa 

pada saat menyelesaikan masalah pada soal latihan yang 

diberikan, kemudian membahas kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi oleh siswa, dengan memberikan penjelasan 

mengenai kesalahan tersebut melalui aplikasi google class 

room. 

 Guru memeriksa kesalahan-kesalahan siswa, dan 

membantu meluruskannya. 

 Siswa berusaha memperbaiki serta mengumpulkan 

informasi-informasi baru dari sumber belajar tentang 

kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. 

7. (Obtaining Mastery) 

Melakukan tes diakhir pertemuan untuk mengetahui 

penguasaan materi siswa, melalui aplikasi google class 

room. 

 Guru memberikan quis kepada siswa melalui aplikasi 

google class room dengan memberikan batasan 

waktu pengumpulan hasil quis, kurang lebih dua 

sampai tiga jam. 
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Pertemuan Ketiga 2jp (2 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

 Siswa mengerjakan quis dan mengumpulkan 

hasilnya pada aplikasi google class room.  

Mengkomunikasikan : 

8.  (Verification) 

Melakukan pemeriksaan terhadap hasil latihan siswa pada 

setiap pertemuan, dan hasil quis siswa diakhir pertemuan, 

untuk mengetahui siswa mana yang mencapai batas 

kelulusan dan siswa mana yang belum mencapai batas 

kelulusan. 

 Guru melakukan pemeriksaan hasil latihan maupun 

hasil quis siswa. 

 Guru melakukan penilaian, dengan mendata siapa 

saja yang berhasil menyelesaiakn dengan benar, dan 

siapa saja yang tidak dapat menyelesaiakan dengan 

benar. 

C. Kegiatan Penutup 

9. (Enrichment) 

Pengayaan terhadap siswa. 

 Guru memberi tambahan materi pengayaan kepada 

siswa yang sudah mencapai batas kelulusan, dan 

10 menit 
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Pertemuan Ketiga 2jp (2 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

memberikan tugas rumah tambahan perbaikan untuk 

yang belum mencapai batas kelulusan. 

10. Guru merencanakan tindak lanjut pembelajaran untuk 

pertemuan selanjutnya. 

11. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

 

J. Penilaian Hasil Belajar 

1. Teknik penilaian : tes tertulis 

2. Prosedur penilaian  

Penilaian pengetahuan (tes) 

 

 

 

 

Keterangan Skor : 

4 : sudah dapat mengkoneksikan, dan penyelesaiannya tepat. 

3 : sudah dapat mengkoneksikan, namun penyelesaiannya kurang tepat 

2 : sudah dapat mengkoneksikan, namun penyelesaiannya tidak tepat 

1 : belum dapat mengkoneksikan, dan penyelesaian tidak tepat 

0 : Tidak ada jawaban. 

Skor : 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

16
 x 100 = ...... 

 

No Nama Siswa 

Skor Tes Soal Esai 
Jumlah 

Skor 

Skor 

Akhir 

Kode 

Nilai Soal Latihan 

1 2 3 4 

1 Anisa 4 4 4 4 16 100 A 

2 ... . . . . ... ... ... 
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Kode nilai / predikat : 

91 – 100 = A (Amat Baik) 

81 – 90   = B (Baik) 

76 – 80   = C (Cukup) 

.... ≤ 75 = D (Kurang) 

 

 

 

Mengetahui     Pekanbaru,______ 2019 

 

Guru Sentra (peneliti)    Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

Efrilda  Yenita Rahman, S.Pd 

NIM.11615200451     NIP.19740430 200604 2 009 

 

 

 Kepala SMPN 25 Pekanbaru 

 

 

 HJ.Suwarni,M.Pd 

 NIP.196507101991032003 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP 4 KELAS EKSPERIMEN) 

 

Sekolah : SMP Negeri 25 Pekanbaru 

Mata pelajaran : Matematika 

Kelas/semester : VIII / 2 (Genap) 

Materi pokok : Volume Bangun Ruang Gabungan 

Alokasi Waktu :  (3 x 40 Menit) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. KI1 dan KI2: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

serta Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya 

diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif 

sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 

masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan 

regional. 

2. KI3: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

3. KI4: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 
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ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 

 

B. Kompetensi Dasar 

3.9 Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang 

sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas). 

4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.9.1 Memahami volume bangun ruang sisi datar (gabungan). 

3.9.2 Memahami hubungan materi volume gabungan dengan sesuatu yang 

lain di luar fokus materinya, misalnya dengan (konsep matematika 

dalam materi yang sama, konsep matematika dalam materi yang 

berbeda, konsep mata pelajaran lain, serta konsep  kehidupan sehari-

hari). 

4.9.1 Menentukan volume bangun ruang sisi datar (gabungan). 

4.9.2 Menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan volume 

bangun ruang sisi datar (gabungan). 
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D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan : 

1. Siswa dapat memahami volume bangun ruang gabungan. 

2. Siswa dapat memahami hubungan konsep volume bangun ruang gabungan 

dengan hal lain diluar fokus materinya. 

3. Siswa dapat menentukan volume bangun ruang gabungan. 

4. Siswa dapat menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan 

volume bangun ruang gabungan. 

 

E. Materi Pembelajaran 

Volume Bangun Ruang Gabungan  

Volume bangun ruang gabungan adalah volume yang berasal dari hasil 

penjumlahan volume dari bagian-bagian bangun ruang yang digabungkan. 

Bangun ruang yang digabungkan uini membentuk bangun bentuk baru. 

Seperti bangunan rumah adalah gabungan dari bangun ruang balok dan 

prisma segitiga. Sehingga untuk menentukan volume gabungannya 

terlebih dahulu harus menentukan volume dari masing-asing bangun ruang 

tersebut. adapun rumus bangun ruang gabungan tergantung jenis bangun 

ruang yang digabungkan. 

Contoh : 

Perhatikan gambar di bawah! 
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Volume bangun ruang di atas adalah …. 

Penyelesaian : 

Diketahui :  

Ukuran balok : p = 20 cm ; l = 14 cm ; t = 10 cm 

Ukuran prisma : alas bentuk setengah lingkaran dengan  r = 14/2 = 7 

Tinggi = 20 cm 

Ditanya : volume = ...? 

Jawab : 

Volume balok : 

V = p x l x t 

= 20 cm x 14 cm x 10 cm 

= 2800 cm3 

Volume prisma setengah lingkaran : 

V = [
1

2
  x 𝜋 x r2] x T 

= [
1

2
 x 

22

7
 x (7 cm)2] x 20 cm 

= 11 cm x 20 cm 
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= 220 cm3 

Volume gabungan = volume balok + volume prisma setengah lingkaran 

= 2800 cm3 + 220 cm3 

= 3.020 cm3 

Jadi volume bangun ruang gabungan tersebut adalah 3.020 cm3. 

 

F. Model Pembelajaran 

Pendekatan   : Scientific Learning 

Model Pembelajaran : Improve 

 

G. Madia Pembelajaran 

Alat : Papan tulis, spidol, alat tulis, laptop, android 

Bahan : Buku paket, lembar kerja siswa 

 

H. Sumber Belajar 

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Matematika Kelas 

VIII Semester 2 untuk SMP/MTs. Jakarta:  Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan. 

2. Pengalaman peserta didik dan guru. 
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I. Langkah - Langkah Pembelajaran 

Pertemuan Keempat 3jp (3 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

A. Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru membuka pelajaran dengan salam pada aplikasi grup 

whatsapp. 

2. Guru memeriksa kehadiran dan kesiapan peserta didik untuk 

memulai pembelajaran melalui aplikasi grup whatsapp. 

10 menit 

B. Kegiatan Inti 

Mengamati dan Menyimak : 

3. (Introducting the New Concept) 

Guru memberikan konsep materi baru dengan mengirimkan 

video pembelajaran terkait materi kepada siswa melalui 

aplikasi google class room. Kemudian siswa diinstruksikan 

mengamati video pembelajaran yang diberikan. 

Menanya : 

4. (Metacognitive Questioning) 

Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat  

metakognitif kepada siswa terkait materi untuk membangun 

kemampuan koneksi matematisnya melalui pengantar materi 

yang diberikan pada lembar kerja siswa yang dikirim 

melalui aplikasi google classroom, juga melalui aplikasi 

100 

menit 
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Pertemuan Keempat 3jp (3 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

grup whatsapp. 

5.  (Practicing) 

Guru memberikan latihan yang terdapat pada lembar kerja 

siswa, dikirim melalui aplikasi googel class room, dan siswa 

berlatih menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh 

guru, dan mengumpulkan hasil latihan juga melewati 

aplikasi google class room. 

 Guru memberikan latihan soal terkait volume bangun 

ruang gabungan. 

 Siswa mengerjakan latihan dengan berdiskusi 

bersama teman, baik melalui grup whatsapp maupun 

personal chat whatsapp. 

 Siswa bertanya hal-hal yang kurang dipahaminya, 

lalu bertukar pendapat dengan teman-temannya. 

Mengumpulkan dan mengolah informasi: 

6. (Reviewing and Reducing Difficulties) 

Guru melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa 

pada saat menyelesaikan masalah pada soal latihan yang 

diberikan, kemudian membahas kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi oleh siswa, dengan memberikan penjelasan 
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Pertemuan Keempat 3jp (3 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

mengenai kesalahan tersebut melalui aplikasi google class 

room. 

 Guru memeriksa kesalahan-kesalahan siswa, dan 

membantu meluruskannya. 

 Siswa berusaha memperbaiki serta mengumpulkan 

informasi-informasi baru dari sumber belajar tentang 

kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. 

7. (Obtaining Mastery) 

Melakukan tes diakhir pertemuan untuk mengetahui 

penguasaan materi siswa, melalui aplikasi google class 

room. 

 Guru memberikan quis kepada siswa melalui aplikasi 

google class room dengan memberikan batasan 

waktu pengumpulan hasil quis, kurang lebih dua 

sampai tiga jam. 

 Siswa mengerjakan quis dan mengumpulkan 

hasilnya pada aplikasi google class room.  

Mengkomunikasikan : 

8.  (Verification) 

Melakukan pemeriksaan terhadap hasil latihan siswa pada 
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Pertemuan Keempat 3jp (3 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

setiap pertemuan, dan hasil quis siswa diakhir pertemuan, 

untuk mengetahui siswa mana yang mencapai batas 

kelulusan dan siswa mana yang belum mencapai batas 

kelulusan. 

 Guru melakukan pemeriksaan hasil latihan maupun 

hasil quis siswa. 

 Guru melakukan penilaian, dengan mendata siapa 

saja yang berhasil menyelesaiakn dengan benar, dan 

siapa saja yang tidak dapat menyelesaiakan dengan 

benar. 

C. Kegiatan Penutup 

9. (Enrichment) 

Pengayaan terhadap siswa. 

 Guru memberi tambahan materi pengayaan kepada 

siswa yang sudah mencapai batas kelulusan, dan 

memberikan tugas rumah tambahan perbaikan untuk 

yang belum mencapai batas kelulusan. 

10. Guru merencanakan tindak lanjut pembelajaran untuk 

pertemuan selanjutnya. 

11. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

10 menit 
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J. Penilaian Hasil Belajar 

1. Teknik penilaian : tes tertulis 

2. Prosedur penilaian  

Penilaian pengetahuan (tes) 

 

 

 

 

Keterangan Skor : 

4 : sudah dapat mengkoneksikan, dan penyelesaiannya tepat. 

3 : sudah dapat mengkoneksikan, namun penyelesaiannya kurang tepat 

2 : sudah dapat mengkoneksikan, namun penyelesaiannya tidak tepat 

1 : belum dapat mengkoneksikan, dan penyelesaian tidak tepat 

0 : Tidak ada jawaban. 

Skor : 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

16
 x 100 = ...... 

Kode nilai / predikat : 

91 – 100 = A (Amat Baik) 

81 – 90   = B (Baik) 

76 – 80   = C (Cukup) 

.... ≤ 75 = D (Kurang) 

 

 

 

 

No Nama Siswa 

Skor Tes Soal Esai 
Jumlah 

Skor 

Skor 

Akhir 

Kode 

Nilai Soal Latihan 

1 2 3 4 

1 Anisa 4 4 4 4 16 100 A 

2 ... . . . . ... ... ... 
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Mengetahui     Pekanbaru,______ 2019 

 

Guru Sentra (peneliti)    Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

Efrilda  Yenita Rahman, S.Pd 

NIM.11615200451     NIP.19740430 200604 2 009 

 

 

 Kepala SMPN 25 Pekanbaru 

 

 

 HJ.Suwarni,M.Pd 

 NIP.196507101991032003 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP 5 KELAS EKSPERIMEN) 

 

Sekolah : SMP Negeri 25 Pekanbaru 

Mata pelajaran : Matematika 

Kelas/semester : VIII / 2 (Genap) 

Materi pokok : Diagonal Bidang, Diaonal Ruang, dan Bidang Diagonal 

Alokasi Waktu :  (2 x 40 Menit) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. KI1 dan KI2: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

serta Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya 

diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif 

sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 

masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan 

regional. 

2. KI3: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

3. KI4: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 
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ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 

 

B. Kompetensi Dasar 

3.9 Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang 

sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas). 

4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.9.1 Memahami panjang diagonal bangun ruang sisi datar. 

3.9.2 Memahami hubungan materi diagonal dengan sesuatu yang lain di 

luar fokus materinya, misalnya dengan (konsep matematika dalam 

materi yang sama, konsep matematika dalam materi yang berbeda, 

konsep mata pelajaran lain, serta konsep  kehidupan sehari-hari). 

4.9.1 Menentukan panjang diagonal bangun ruang sisi datar. 

4.9.2 Menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan diagonal 

bangun ruang sisi datar. 
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D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan : 

1. Siswa dapat memahami diagonal bangun ruang sisi datar. 

2. Siswa dapat memahami hubungan konsep diagonal bangun ruang sisi datar 

dengan hal lain diluar fokus materinya. 

3. Siswa dapat menentukan panjang diagonal bangun ruang sisi datar. 

4. Siswa dapat menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan 

diagonal bangun ruang sisi datar. 

 

E. Materi Pembelajaran 

Diagonal Bidang, Diagonal Ruang dan Bidang Diagonal 

 

1. Diagonal bidang atau diagonal sisi merupakan garis yang 

menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada sisi-sisi bangun 

ruang. 

2. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut 

yang berhadapan pada suatu bangun ruang dan kedua sudut tersebut 

tidak satu bidang dengan sisi-sisi bangun ruang. 

3. Bidang diagonal adalah bidang yang terdapat pada bangun ruang yang 

terbentuk dari diagonal bidang dan rusuk-rusuk pad bangun ruang 

tersebut. 

Pada dasarnya untuk menentukan panjang diagonal adalah dengan 

menggunakan rumus pythagoras. Karena diagonal selalu menggunakan 

sisi miring, sehingga digunakan rumus pythagoras. Adapun rumus 
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pythagoras adalah C2 = A2 + B2, C adalah sisi miring, A adalah sisi alas, 

dan B adalah sisi tegak.  

Contoh cara menghitung panjang diagonal : 

1. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 5 cm. Hitunglah panjang 

diagonal bidang, diagonal ruang dan luas salah satu bidang diagonal 

kubus tersebut! 

Penyelesaian : 

Diketahui : panjang rusuk kubus = 5 cm 

Ditanya :  

Panajang diagonal bidang? 

Panjang diagonal ruang? 

Luas bidang diagonal? 

Jawab : 

 

Panjang diagonal bidang : 

x x2 = (5 cm)2 + (5 cm)2 

5 cm x = √25 cm + 25 cm 

 5 cm = √50 cm 

 = 5 √2 cm 

Panjang diagonal ruang : 

x x2 = (5 cm)2 + (5 √2 cm)2 

5 cm x  = √25 cm + 50 cm 

 5 √2 cm = √75 cm 
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= 5 √3 cm 

Luas bidang diagonal : 

 5 cm  L = p x l 

5 √2 cm  = 5 √2 cm x 5 cm 

  = 25 √2 cm 

Jadi panjang diagonal bidang adalah 5 √2 cm, panjang diagonal ruang 

5 √3 cm, dan luas bidang diagonal 25 √2 cm. 

 

F. Model Pembelajaran 

Pendekatan   : Scientific Learning 

Model Pembelajaran : Improve 

 

G. Madia Pembelajaran 

Alat : Papan tulis, spidol, alat tulis, laptop, android 

Bahan : Buku paket, lembar kerja siswa 

 

H. Sumber Belajar 

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Matematika Kelas 

VIII Semester 2 untuk SMP/MTs. Jakarta:  Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan. 

2. Pengalaman peserta didik dan guru. 
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I. Langkah - Langkah Pembelajaran 

Pertemuan Kelima 2jp (2 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

A. Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru membuka pelajaran dengan salam pada aplikasi grup 

whatsapp. 

2. Guru memeriksa kehadiran dan kesiapan peserta didik untuk 

memulai pembelajaran melalui aplikasi grup whatsapp. 

10 menit 

B. Kegiatan Inti 

Mengamati dan Menyimak : 

3. (Introducting the New Concept) 

Guru memberikan konsep materi baru dengan mengirimkan 

video pembelajaran terkait materi kepada siswa melalui 

aplikasi google class room. Kemudian siswa diinstruksikan 

mengamati video pembelajaran yang diberikan. 

Menanya : 

4. (Metacognitive Questioning) 

Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat  

metakognitif kepada siswa terkait materi untuk membangun 

kemampuan koneksi matematisnya melalui pengantar materi 

yang diberikan pada lembar kerja siswa yang dikirim 

melalui aplikasi google classroom, juga melalui aplikasi 

60 menit 
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Pertemuan Kelima 2jp (2 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

grup whatsapp. 

5.  (Practicing) 

Guru memberikan latihan yang terdapat pada lembar kerja 

siswa, dikirim melalui aplikasi googel class room, dan siswa 

berlatih menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh 

guru, dan mengumpulkan hasil latihan juga melewati 

aplikasi google class room. 

 Guru memberikan latihan soal terkait diagonal 

bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. 

 Siswa mengerjakan latihan dengan berdiskusi 

bersama teman, baik melalui grup whatsapp maupun 

personal chat whatsapp. 

 Siswa bertanya hal-hal yang kurang dipahaminya, 

lalu bertukar pendapat dengan teman-temannya. 

Mengumpulkan dan mengolah informasi: 

6. (Reviewing and Reducing Difficulties) 

Guru melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa 

pada saat menyelesaikan masalah pada soal latihan yang 

diberikan, kemudian membahas kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi oleh siswa, dengan memberikan penjelasan 
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Pertemuan Kelima 2jp (2 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

mengenai kesalahan tersebut melalui aplikasi google class 

room. 

 Guru memeriksa kesalahan-kesalahan siswa, dan 

membantu meluruskannya. 

 Siswa berusaha memperbaiki serta mengumpulkan 

informasi-informasi baru dari sumber belajar tentang 

kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. 

7. (Obtaining Mastery) 

Melakukan tes diakhir pertemuan untuk mengetahui 

penguasaan materi siswa, melalui aplikasi google class 

room. 

 Guru memberikan quis kepada siswa melalui aplikasi 

google class room dengan memberikan batasan 

waktu pengumpulan hasil quis, kurang lebih dua 

sampai tiga jam. 

 Siswa mengerjakan quis dan mengumpulkan 

hasilnya pada aplikasi google class room.  

Mengkomunikasikan : 

8.  (Verification) 

Melakukan pemeriksaan terhadap hasil latihan siswa pada 
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Pertemuan Kelima 2jp (2 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

setiap pertemuan, dan hasil quis siswa diakhir pertemuan, 

untuk mengetahui siswa mana yang mencapai batas 

kelulusan dan siswa mana yang belum mencapai batas 

kelulusan. 

 Guru melakukan pemeriksaan hasil latihan maupun 

hasil quis siswa. 

 Guru melakukan penilaian, dengan mendata siapa 

saja yang berhasil menyelesaiakn dengan benar, dan 

siapa saja yang tidak dapat menyelesaiakan dengan 

benar. 

C. Kegiatan Penutup 

9. (Enrichment) 

Pengayaan terhadap siswa. 

 Guru memberi tambahan materi pengayaan kepada 

siswa yang sudah mencapai batas kelulusan, dan 

memberikan tugas rumah tambahan perbaikan untuk 

yang belum mencapai batas kelulusan. 

10. Guru merencanakan tindak lanjut pembelajaran untuk 

pertemuan selanjutnya. 

11. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

10 menit 
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J. Penilaian Hasil Belajar 

1. Teknik penilaian : tes tertulis 

2. Prosedur penilaian  

Penilaian pengetahuan (tes) 

 

 

 

 

Keterangan Skor : 

4 : sudah dapat mengkoneksikan, dan penyelesaiannya tepat. 

3 : sudah dapat mengkoneksikan, namun penyelesaiannya kurang tepat 

2 : sudah dapat mengkoneksikan, namun penyelesaiannya tidak tepat 

1 : belum dapat mengkoneksikan, dan penyelesaian tidak tepat 

0 : Tidak ada jawaban. 

Skor : 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

16
 x 100 = ...... 

Kode nilai / predikat : 

91 – 100 = A (Amat Baik) 

81 – 90   = B (Baik) 

76 – 80   = C (Cukup) 

.... ≤ 75 = D (Kurang) 

 

 

 

 

No Nama Siswa 

Skor Tes Soal Esai 
Jumlah 

Skor 

Skor 

Akhir 

Kode 

Nilai Soal Latihan 

1 2 3 4 

1 Anisa 4 4 4 4 16 100 A 

2 ... . . . . ... ... ... 
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Mengetahui     Pekanbaru,______ 2019 

 

Guru Sentra (peneliti)    Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

Efrilda  Yenita Rahman, S.Pd 

NIM.11615200451     NIP.19740430 200604 2 009 

 

 

 Kepala SMPN 25 Pekanbaru 

 

 

 HJ.Suwarni,M.Pd 

 NIP.196507101991032003 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP 1 KELAS KONTROL) 

 

Sekolah : SMP Negeri 25 Pekanbaru 

Mata pelajaran : Matematika 

Kelas/semester : VIII / 2 (Genap) 

Materi pokok : Volume Kubus dan Balok 

Alokasi Waktu :  (2 x 40 Menit) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. KI1 dan KI2: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

serta Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya 

diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif 

sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 

masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan 

regional. 

2. KI3: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

3. KI4: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 
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ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 

 

B. Kompetensi Dasar 

3.9 Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun 

ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas). 

4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan 

volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta 

gabungannya. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.9.1 Memahami volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok). 

4.9.1 Menentukan volume bangun ruang sisi datar (kubuss, balok). 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 

1. Memahami cara menentukan volume kubus dan balok. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume kubus dan 

balok. 

 

E. Materi Pembelajaran 

1. Volume kubus 

Rumus menghitung volume kubus : 
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Untuk menghitung volume atau isi sebuah kubus, maka harus 

diketahui dimensi sisi kubus tersebut. Rumus untuk menghitung 

volume kubus adalah  volume = sisi x sisi x sisi. 

V = S3 

contoh cara menghitung volume kubus : 

Sebuah kubus memiliki sisi-sisi yang panjangnya 12 cm. Berapa 

volume kubus tersebut?  

Penyelesaian : 

Diketahui  : sisi = 12 cm 

Ditanya : volume = ....? 

Jawab  :  

Volume = sisi x sisi x sisi 

= 12 cm x 12 cm x 12 cm  

= 1.728 cm3 

Jadi, volume kubus adalah 1.728 cm3. 

2. Volume balok 

Rumus menghitung volume balok : 

Menghitung volume sebuah balok, digunakan dimensi panjang, 

lebar dan tinggi, ketiga dimeni harus dalam satuan yang sama. Satuan 

volume adalah satuan panjang kubik misalnya centimeter kubik atau 

lain sebagainya. Rumus volume balok adalah volume = panjang x 

lebar x tinggi. 

V = P x L x T 



198 
 

LAMPIRAN C.1 

Contoh cara menghitung volume balok : 

Sebuah balok mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi masing-

masing 9 cm, 8 cm, dan 10 cm. Berapa volume balok tersebut?  

Penyelesaian : 

Diketahui  : panjang = 9 cm ; lebar = 8 cm ; tinggi = 10 cm 

Ditanya : volume = ....? 

Jawab  :  

Volume = panjang x lebar x tinggi 

= 9 cm x 8 cm x 10 cm  

=  720 cm3 

Jadi, volume balok adalah 720 cm3. 

 

F. Model Pembelajaran 

Pendekatan   : Scientific Learning 

Model Pembelajaran : Discovery learning 

 

G. Madia Pembelajaran 

Alat : Papan tulis, spidol, alat tulis, laptop, android 

Bahan : Buku paket, internet 
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H. Sumber Belajar 

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Matematika Kelas 

VIII Semester 2 untuk SMP/MTs. Jakarta:  Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan. 

2. Buku paket lainnya (fleksibel, sesuai kebutuhan dan  keingintahuan 

siswa) 

3. internet (fleksibel, sesuai kebutuhan dan  keingintahuan siswa) 

4. Pengalaman peserta didik dan guru. 

 

I. Langkah - Langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 2jp (2 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

A. Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru membuka pelajaran dengan salam pada aplikasi grup 

whatsapp. 

2. Guru memeriksa kehadiran dan kesiapan peserta didik untuk 

memulai pembelajaran melalui aplikasi grup whatsapp. 

10 menit 

B. Kegiatan Inti 

Mengamati dan Menyimak : 

3. Stimulation (pemberian rangsangan) 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 

memusatkan perhatian pada topic volume kubus dan balok 

60 menit 
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Pertemuan Pertama 2jp (2 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

dengan cara :  

 Melihatkan video pengenalan tentang materi yang 

berkaitan lewat aplikasi google class room. 

 Mengamati contoh yang berkaitan dengan materi pada 

video pembelajaran serta buku pelajaran mereka masing-

masing. 

 Membaca (dilakukan di rumah). Peserta didik diminta 

membaca materi dari buku paket atau buku-buku 

penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 

dengan volume kubus dan balok. 

 Mendengar 

Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi 

oleh guru melalui video pembelajaran. 

 Menyimak 

Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar 

kegiatan secara garis besar/global tentang materi 

pelajaran mengenai volume kubus dan balok lewat video 

pembelajaran. 

Menanya : 

4. Problem statemen (Pertanyaan / identifikasi masalah) 
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Pertemuan Pertama 2jp (2 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 

berkaitan dengan video pembelajaran yang disajikan dan 

akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 

 Mengajukan pertanyaan tentang volume kubus dan 

balok yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau 

pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan 

tentang apa yang diamati.  

Mengumpulkan informasi: 

5. Data collection (Pengumpulan data) 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang  relevan untuk 

menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui 

kegiatan: 

 Mengamati obyek/kejadian,  

 Wawancara dengan nara sumber dari lingkungan 

sekitar, atau yang ahli. 

 Mengumpulkan informasi Peserta didik diminta 

mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber tentang volume kubus dan balok. 

 Membaca sumber lain selain buku teks. Peserta didik 
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Pertemuan Pertama 2jp (2 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca 

buku referensi tentang volume kubus dan balok. 

 Mendiskusikan, dapat melalui aplikasi grup whatsapp, 

personal chat whatsapp,maupun aplikasi google class 

room. 

 Saling tukar informasi tentang  luas volume kubus dan 

balok.   

Mengolah informasi : 

6. Data processing (Pengolahan Data) 

Peserta didik berdiskusi mengolah data hasil pengamatan 

dengan cara : 

 Berdiskusi tentang data informasi volume kubus dan 

balok yang sudah dikumpulkan. 

 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 

kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari 

kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan 

informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

 Peserta didik mengerjakan beberapa soal latihan 

mengenai volume kubus dan balok. 
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Pertemuan Pertama 2jp (2 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

7. Verification (Pembuktian)  

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 

memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau 

teori pada buku sumbernya melalui kegiatan membahas 

jawaban soal-soal latihannya yang telah diperiksa oleh guru. 

C. Kegiatan Penutup 

Mengkomunikasikan : 

8. Generalization (Menarik kesimpulan) 

Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil proses 

pembelajaran yang dilakukan. 

9. Guru merencanakan tindak lanjut pembelajaran untuk 

pertemuan selanjutnya. 

10. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

10 menit 

 

J. Penilaian Hasil Belajar 

1. Teknik penilaian : tes tertulis 

2. Prosedur penilaian  
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Penilaian pengetahuan (tes) 

 

 

 

 

Keterangan Skor : 

4 : sudah dapat mengkoneksikan, dan penyelesaiannya tepat. 

3 : sudah dapat mengkoneksikan, namun penyelesaiannya kurang tepat. 

2 : sudah dapat mengkoneksikan, namun penyelesaiannya tidak tepat. 

1 : belum dapat mengkoneksikan, dan penyelesaian tidak tepat. 

0 : Tidak ada jawaban. 

Skor : 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

20
 x 100 = ...... 

Kode nilai / predikat : 

91 – 100 = A (Amat Baik) 

81 – 90   = B (Baik) 

76 – 80   = C (Cukup) 

.... ≤ 75 = D (Kurang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

No

. 
Nama Siswa 

Skor Tes Soal Esai 
Jumlah 

Skor 

Skor 

Akhir 

Kode 

Nilai Soal Latihan 

1 2 3 4 5 

1 Anisa 4 4 4 4 4 20 100 A 

2 ... . . . . ... ... ... ... 
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Mengetahui     Pekanbaru,______ 2019 

 

Guru Sentra (peneliti)    Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

Efrilda  Yenita Rahman, S.Pd 

NIM.11615200451     NIP.19740430 200604 2 009 

 

 

 Kepala SMPN 25 Pekanbaru 

 

 

 HJ.Suwarni,M.Pd 

 NIP.196507101991032003 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP 2 KELAS KONTROL) 

 

Sekolah : SMP Negeri 25 Pekanbaru 

Mata pelajaran : Matematika 

Kelas/semester : VIII / 2 (Genap) 

Materi pokok : Volume Prisma 

Alokasi Waktu :  (3 x 40 Menit) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. KI1 dan KI2: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

serta Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya 

diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif 

sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 

masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan 

regional. 

2. KI3: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

3. KI4: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 
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ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 

 

B. Kompetensi Dasar 

3.9 Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun 

ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas). 

4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan 

volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta 

gabungannya. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.9.1 Memahami volume bangun ruang sisi datar (prisma). 

4.9.1 Menentukan volume bangun ruang sisi datar (prisma). 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 

1. Memahami cara menentukan volume prisma. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume prisma. 

 

E. Materi Pembelajaran 

Volume prisma 

Rumus menghitung volume prisma : 
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Untuk menghitung volume prisma, harus diketahui terlebih dahulu 

bentuk alas bangun prisma tersebut. karena untuk menentukan volumenya 

akan diunakan rumus luas permukaan alasnya. Misalnya alasnya adalah 

segitiga, rumus luas segitiga akan digunakan dalam menentukan volume 

prisma segitiga tersebut. adapun rumus umum prisma adalah volume = 

luas alas x tinggi. 

V = Luas alas x Tinggi 

= Luas bidang segitiga x tinggi prisma 

= (
1

2
 x a x t) x T 

Contoh cara menghitung volume prisma : 

Diketahui sebuah prisma segitiga memiliki ukuran sisi alas segitiga 6 cm, 

tinggi bidang segitiga 5 cm, serta tinggi bangun prisma 8 cm. tentukanlah 

volume bangun prisma tersebut! 

Penyelesaian : 

Diketahui :  

Ukuran alas prisma (segitiga) : alas = 6 cm ; tinggi = 5 cm. 

Ukuran tinggi prisma = 8 cm. 

Ditanya : volume = ...? 

Jawab : 

V = Luas alas x Tinggi 

=  (
1

2
 x a x t) x T 

= (
1

2
 x 6 cm x 5 cm) x 8 cm 

= 15 cm x 8 cm 
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= 120 cm2 

Jadi volume prisma tersebut adalah 120 cm2. 

 

F. Model Pembelajaran 

Pendekatan   : Scientific Learning 

Model Pembelajaran : Discovery learning 

 

G. Madia Pembelajaran 

Alat : Papan tulis, spidol, alat tulis, laptop, android 

Bahan : Buku paket, internet 

 

H. Sumber Belajar 

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Matematika Kelas 

VIII Semester 2 untuk SMP/MTs. Jakarta:  Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan. 

2. Buku paket lainnya (fleksibel, sesuai kebutuhan dan  keingintahuan 

siswa) 

3. Internet (fleksibel, sesuai kebutuhan dan  keingintahuan siswa) 

4. Pengalaman peserta didik dan guru. 
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I. Langkah - Langkah Pembelajaran 

Pertemuan Kedua 3jp (3 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

A. Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru membuka pelajaran dengan salam pada aplikasi grup 

whatsapp. 

2. Guru memeriksa kehadiran dan kesiapan peserta didik untuk 

memulai pembelajaran melalui aplikasi grup whatsapp. 

10 menit 

B. Kegiatan Inti 

Mengamati dan Menyimak : 

3. Stimulation (pemberian rangsangan) 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 

memusatkan perhatian pada topic volume prisma dengan 

cara :  

 Melihatkan video pengenalan tentang materi yang 

berkaitan lewat aplikasi google class room. 

 Mengamati contoh yang berkaitan dengan materi pada 

video pembelajaran serta buku pelajaran mereka masing-

masing. 

 Membaca (dilakukan di rumah). Peserta didik diminta 

membaca materi dari buku paket atau buku-buku 

penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 

100 

menit 
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Pertemuan Kedua 3jp (3 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

dengan volume prisma. 

 Mendengar 

Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi 

oleh guru melalui video pembelajaran. 

 Menyimak 

Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar 

kegiatan secara garis besar/global tentang materi 

pelajaran mengenai volume prisma lewat video 

pembelajaran. 

Menanya : 

4. Problem statemen (Pertanyaan / identifikasi masalah) 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 

berkaitan dengan video pembelajaran yang disajikan dan 

akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 

 Mengajukan pertanyaan tentang volume prisma yang 

tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan 

untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa 

yang diamati.  

Mengumpulkan informasi: 
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Pertemuan Kedua 3jp (3 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

5. Data collection (Pengumpulan data) 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang  relevan untuk 

menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui 

kegiatan: 

 Mengamati obyek/kejadian,  

 Wawancara dengan nara sumber dari lingkungan 

sekitar, atau yang ahli. 

 Mengumpulkan informasi Peserta didik diminta 

mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber tentang volume prisma. 

 Membaca sumber lain selain buku teks. Peserta didik 

diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca 

buku referensi tentang volume prisma. 

 Mendiskusikan, dapat melalui aplikasi grup whatsapp, 

personal chat whatsapp,maupun aplikasi google class 

room. 

 Saling tukar informasi tentang  luas volume prisma.   

Mengolah informasi : 

6. Data processing (Pengolahan Data) 

Peserta didik berdiskusi mengolah data hasil pengamatan 
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Pertemuan Kedua 3jp (3 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

dengan cara : 

 Berdiskusi tentang data informasi volume prisma yang 

sudah dikumpulkan. 

 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 

kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari 

kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan 

informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

 Peserta didik mengerjakan beberapa soal latihan 

mengenai volume prisma. 

7. Verification (Pembuktian)  

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 

memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau 

teori pada buku sumbernya melalui kegiatan membahas 

jawaban soal-soal latihannya yang telah diperiksa oleh guru. 

C. Kegiatan Penutup 

Mengkomunikasikan : 

8. Generalization (Menarik kesimpulan) 

Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil proses 

pembelajaran yang dilakukan. 

10 menit 
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Pertemuan Kedua 3jp (3 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

9. Guru merencanakan tindak lanjut pembelajaran untuk 

pertemuan selanjutnya. 

10. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

 

J. Penilaian Hasil Belajar 

1. Teknik penilaian : tes tertulis 

2. Prosedur penilaian  

Penilaian pengetahuan (tes) 

 

 

 

 

Keterangan Skor : 

4 : sudah dapat mengkoneksikan, dan penyelesaiannya tepat. 

3 : sudah dapat mengkoneksikan, namun penyelesaiannya kurang tepat. 

2 : sudah dapat mengkoneksikan, namun penyelesaiannya tidak tepat. 

1 : belum dapat mengkoneksikan, dan penyelesaian tidak tepat. 

0 : Tidak ada jawaban. 

Skor : 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

20
 x 100 = ...... 

 

 

 

No Nama Siswa 

Skor Tes Soal Esai 
Jumlah 

Skor 

Skor 

Akhir 

Kode 

Nilai Soal Latihan 

1 2 3 4 5 

1 Anisa 4 4 4 4 4 20 100 A 

2 ... . . . . ... ... ... ... 
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Kode nilai / predikat : 

91 – 100 = A (Amat Baik) 

81 – 90   = B (Baik) 

76 – 80   = C (Cukup) 

.... ≤ 75 = D (Kurang) 

 

 

 

 

Mengetahui     Pekanbaru,______ 2019 

 

Guru Sentra (peneliti)    Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

Efrilda  Yenita Rahman, S.Pd 

NIM.11615200451     NIP.19740430 200604 2 009 

 

 

 Kepala SMPN 25 Pekanbaru 

 

 

 HJ.Suwarni,M.Pd 

 NIP.196507101991032003 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP 3 KELAS KONTROL) 

 

Sekolah : SMP Negeri 25 Pekanbaru 

Mata pelajaran : Matematika 

Kelas/semester : VIII / 2 (Genap) 

Materi pokok : Volume Limas 

Alokasi Waktu :  (2 x 40 Menit) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. KI1 dan KI2: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

serta Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya 

diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif 

sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 

masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan 

regional. 

2. KI3: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

3. KI4: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 
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ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 

 

B. Kompetensi Dasar 

3.9 Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang 

sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas). 

4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.9.1 Memahami volume bangun ruang sisi datar (limas). 

4.9.1 Menentukan volume bangun ruang sisi datar (limas). 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 

1. Memahami cara menentukan volume limas. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume limas. 

 

E. Materi Pembelajaran 

Volume Limas 

Rumus menghitung volume limas : 

Untuk menghitung volume limas, harus diketahui terlebih dahulu 

bentuk alas bangun limas tersebut. karena untuk menentukan volumenya 

akan diunakan rumus luas permukaan alasnya. Misalnya alasnya adalah 
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persegi, rumus luas persegi akan digunakan dalam menentukan volume 

prisma persegi tersebut. adapun rumus umum prisma adalah volume = luas 

alas x tinggi. 

V = Luas alas x Tinggi 

= Luas bidang persegi x Tinggi limas 

= (sisi x sisi) x T 

Contoh cara menghitung volume prisma : 

Diketahui sebuah prisma persegi/segi empat memiliki ukuran sisi alas 

dengan sisi 6 cm, dan tinggi limas 8 cm, tentukanlah volume bangun limas 

tersebut! 

Penyelesaian : 

Diketahui :  

Ukuran alas limas (persegi) : sisi = 6 cm. 

Ukuran tinggi prisma = 8 cm. 

Ditanya : volume = ...? 

Jawab : 

V = Luas alas x Tinggi 

=  (sisi x sisi) x T 

= (6 cm) x 8 cm 

= 48 cm2 

Jadi volume limas tersebut adalah 48 cm2. 
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F. Model Pembelajaran 

Pendekatan   : Scientific Learning 

Model Pembelajaran : Discovery learning 

 

G. Madia Pembelajaran 

Alat : Papan tulis, spidol, alat tulis, laptop, android 

Bahan : Buku paket, internet 

 

H. Sumber Belajar 

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Matematika Kelas 

VIII Semester 2 untuk SMP/MTs. Jakarta:  Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan. 

2. Buku paket lainnya (fleksibel, sesuai kebutuhan dan  keingintahuan 

siswa) 

3. Internet (fleksibel, sesuai kebutuhan dan  keingintahuan siswa) 

4. Pengalaman peserta didik dan guru. 

 

I. Langkah - Langkah Pembelajaran 

Pertemuan Ketiga 2jp (2 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

A. Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru membuka pelajaran dengan salam pada aplikasi grup 

10 menit 
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Pertemuan Ketiga 2jp (2 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

whatsapp. 

2. Guru memeriksa kehadiran dan kesiapan peserta didik untuk 

memulai pembelajaran melalui aplikasi grup whatsapp. 

B. Kegiatan Inti 

Mengamati dan Menyimak : 

3. Stimulation (pemberian rangsangan) 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 

memusatkan perhatian pada topic volume limas dengan cara 

:  

 Melihatkan video pengenalan tentang materi yang 

berkaitan lewat aplikasi google class room. 

 Mengamati contoh yang berkaitan dengan materi pada 

video pembelajaran serta buku pelajaran mereka masing-

masing. 

 Membaca (dilakukan di rumah). Peserta didik diminta 

membaca materi dari buku paket atau buku-buku 

penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 

dengan volume limas. 

 Mendengar 

Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi 

60 menit 
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Pertemuan Ketiga 2jp (2 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

oleh guru melalui video pembelajaran. 

 Menyimak 

Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar 

kegiatan secara garis besar/global tentang materi 

pelajaran mengenai volume limas lewat video 

pembelajaran. 

Menanya : 

4. Problem statemen (Pertanyaan / identifikasi masalah) 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 

berkaitan dengan video pembelajaran yang disajikan dan 

akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 

 Mengajukan pertanyaan tentang volume limas yang 

tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan 

untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa 

yang diamati.  

Mengumpulkan informasi: 

5. Data collection (Pengumpulan data) 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang  relevan untuk 

menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui 
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Pertemuan Ketiga 2jp (2 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

kegiatan: 

 Mengamati obyek/kejadian,  

 Wawancara dengan nara sumber dari lingkungan 

sekitar, atau yang ahli. 

 Mengumpulkan informasi, peserta didik diminta 

mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber tentang volume limas. 

 Membaca sumber lain selain buku teks. Peserta didik 

diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca 

buku referensi tentang volume limas. 

 Mendiskusikan, dapat melalui aplikasi grup whatsapp, 

personal chat whatsapp,maupun aplikasi google class 

room. 

 Saling tukar informasi tentang  luas volume limas.   

Mengolah informasi : 

6. Data processing (Pengolahan Data) 

Peserta didik berdiskusi mengolah data hasil pengamatan 

dengan cara : 

 Berdiskusi tentang data informasi volume limas yang 

sudah dikumpulkan. 
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Pertemuan Ketiga 2jp (2 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 

kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari 

kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan 

informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

 Peserta didik mengerjakan beberapa soal latihan 

mengenai volume limas. 

7. Verification (Pembuktian)  

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 

memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau 

teori pada buku sumbernya melalui kegiatan membahas 

jawaban soal-soal latihannya yang telah diperiksa oleh guru. 

C. Kegiatan Penutup 

Mengkomunikasikan : 

8. Generalization (Menarik kesimpulan) 

Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil proses 

pembelajaran yang dilakukan. 

9. Guru merencanakan tindak lanjut pembelajaran untuk 

pertemuan selanjutnya. 

10. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

10 menit 
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J. Penilaian Hasil Belajar 

1. Teknik penilaian : tes tertulis 

2. Prosedur penilaian  

Penilaian pengetahuan (tes) 

 

 

 

 

Keterangan Skor : 

4 : sudah dapat mengkoneksikan, dan penyelesaiannya tepat. 

3 : sudah dapat mengkoneksikan, namun penyelesaiannya kurang tepat. 

2 : sudah dapat mengkoneksikan, namun penyelesaiannya tidak tepat. 

1 : belum dapat mengkoneksikan, dan penyelesaian tidak tepat. 

0 : Tidak ada jawaban. 

Skor : 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

20
 x 100 = ...... 

Kode nilai / predikat : 

91 – 100 = A (Amat Baik) 

81 – 90   = B (Baik) 

76 – 80   = C (Cukup) 

.... ≤ 75 = D (Kurang) 

 

 

 

 

No Nama Siswa 

Skor Tes Soal Esai 
Jumlah 

Skor 

Skor 

Akhir 

Kode 

Nilai Soal Latihan 

1 2 3 4 5 

1 Anisa 4 4 4 4 4 20 100 A 

2 ... . . . . ... ... ... ... 
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Mengetahui     Pekanbaru,______ 2019 

 

Guru Sentra (peneliti)    Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

Efrilda  Yenita Rahman, S.Pd 

NIM.11615200451     NIP.19740430 200604 2 009 

 

 

 Kepala SMPN 25 Pekanbaru 

 

 

 HJ.Suwarni,M.Pd 

 NIP.196507101991032003 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP 4 KELAS KONTROL) 

 

Sekolah : SMP Negeri 25 Pekanbaru 

Mata pelajaran : Matematika 

Kelas/semester : VIII / 2 (Genap) 

Materi pokok : Volume Bangun Ruang Gabungan 

Alokasi Waktu :  (3 x 40 Menit) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. KI1 dan KI2: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

serta Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya 

diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif 

sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 

masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan 

regional. 

2. KI3: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

3. KI4: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 
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ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 

 

B. Kompetensi Dasar 

3.9 Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang 

sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas). 

4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.9.1 Memahami volume bangun ruang sisi datar (gabungan). 

4.9.1 Menentukan volume bangun ruang sisi datar (gabungan). 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 

1. Memahami cara menentukan volume bangun ruang gabungan. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang 

gabungan. 

 

E. Materi Pembelajaran 

Volume Bangun Ruang Gabungan  

Volume bangun ruang gabungan adalah volume yang berasal dari hasil 

penjumlahan volume dari bagian-bagian bangun ruang yang digabungkan. 

Bangun ruang yang digabungkan uini membentuk bangun bentuk baru. 
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Seperti bangunan rumah adalah gabungan dari bangun ruang balok dan 

prisma segitiga. Sehingga untuk menentukan volume gabungannya 

terlebih dahulu harus menentukan volume dari masing-asing bangun ruang 

tersebut. adapun rumus bangun ruang gabungan tergantung jenis bangun 

ruang yang digabungkan. 

Contoh : 

Perhatikan gambar di bawah! 

 

Volume bangun ruang di atas adalah …. 

Penyelesaian : 

Diketahui :  

Ukuran balok : p = 20 cm ; l = 14 cm ; t = 10 cm 

Ukuran prisma : alas bentuk setengah lingkaran dengan  r = 14/2 = 7 

Tinggi = 20 cm 

Ditanya : volume = ...? 

Jawab : 

Volume balok : 

V = p x l x t 
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= 20 cm x 14 cm x 10 cm 

= 2800 cm3 

Volume prisma setengah lingkaran : 

V = [
1

2
  x 𝜋 x r2] x T 

= [
1

2
 x 

22

7
 x (7 cm)2] x 20 cm 

= 11 cm x 20 cm 

= 220 cm3 

Volume gabungan = volume balok + volume prisma setengah lingkaran 

= 2800 cm3 + 220 cm3 

= 3.020 cm3 

Jadi volume bangun ruang gabungan tersebut adalah 3.020 cm3. 

 

F. Model Pembelajaran 

Pendekatan   : Scientific Learning 

Model Pembelajaran : Discovery learning 

 

G. Madia Pembelajaran 

Alat : Papan tulis, spidol, alat tulis, laptop, android 

Bahan : Buku paket, internet 
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H. Sumber Belajar 

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Matematika Kelas 

VIII Semester 2 untuk SMP/MTs. Jakarta:  Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan. 

2. Buku paket lainnya (fleksibel, sesuai kebutuhan dan  keingintahuan 

siswa) 

3. Internet (fleksibel, sesuai kebutuhan dan  keingintahuan siswa) 

4. Pengalaman peserta didik dan guru. 

 

I. Langkah - Langkah Pembelajaran 

Pertemuan Keempat 3jp (3 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

A. Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru membuka pelajaran dengan salam pada aplikasi grup 

whatsapp. 

2. Guru memeriksa kehadiran dan kesiapan peserta didik untuk 

memulai pembelajaran melalui aplikasi grup whatsapp. 

10 menit 

B. Kegiatan Inti 

Mengamati dan Menyimak : 

3. Stimulation (pemberian rangsangan) 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 

memusatkan perhatian pada topic volume bangun ruang 

100 

menit 
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Pertemuan Keempat 3jp (3 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

gabungan dengan cara :  

 Melihatkan video pengenalan tentang materi yang 

berkaitan lewat aplikasi google class room. 

 Mengamati contoh yang berkaitan dengan materi pada 

video pembelajaran serta buku pelajaran mereka masing-

masing. 

 Membaca (dilakukan di rumah). Peserta didik diminta 

membaca materi dari buku paket atau buku-buku 

penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 

dengan volume bangun ruang gabungan. 

 Mendengar 

Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi 

oleh guru melalui video pembelajaran. 

 Menyimak 

Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar 

kegiatan secara garis besar/global tentang materi 

pelajaran mengenai volume bangun ruang gabungan 

lewat video pembelajaran. 

Menanya : 

4. Problem statemen (Pertanyaan / identifikasi masalah) 
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Pertemuan Keempat 3jp (3 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 

berkaitan dengan video pembelajaran yang disajikan dan 

akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 

 Mengajukan pertanyaan tentang volume bangun ruang 

gabungan yang tidak dipahami dari apa yang diamati 

atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi 

tambahan tentang apa yang diamati.  

Mengumpulkan informasi: 

5. Data collection (Pengumpulan data) 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang  relevan untuk 

menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui 

kegiatan: 

 Mengamati obyek/kejadian,  

 Wawancara dengan nara sumber dari lingkungan 

sekitar, atau yang ahli. 

 Mengumpulkan informasi, peserta didik diminta 

mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber tentang volume bangun ruang gabungan. 

 Membaca sumber lain selain buku teks. Peserta didik 
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Pertemuan Keempat 3jp (3 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca 

buku referensi tentang volume bangun ruang gabungan. 

 Mendiskusikan, dapat melalui aplikasi grup whatsapp, 

personal chat whatsapp,maupun aplikasi google class 

room. 

 Saling tukar informasi tentang  luas volume bangun 

ruang gabungan. 

Mengolah informasi : 

6. Data processing (Pengolahan Data) 

Peserta didik berdiskusi mengolah data hasil pengamatan 

dengan cara : 

 Berdiskusi tentang data informasi volume bangun ruang 

gabungan yang sudah dikumpulkan. 

 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 

kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari 

kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan 

informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

 Peserta didik mengerjakan beberapa soal latihan 

mengenai volume bangun ruang gabungan. 
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Pertemuan Keempat 3jp (3 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

7. Verification (Pembuktian)  

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 

memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau 

teori pada buku sumbernya melalui kegiatan membahas 

jawaban soal-soal latihannya yang telah diperiksa oleh guru. 

C. Kegiatan Penutup 

Mengkomunikasikan : 

8. Generalization (Menarik kesimpulan) 

Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil proses 

pembelajaran yang dilakukan. 

9. Guru merencanakan tindak lanjut pembelajaran untuk 

pertemuan selanjutnya. 

10. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

10 menit 

 

J. Penilaian Hasil Belajar 

1. Teknik penilaian : tes tertulis 

2. Prosedur penilaian 
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Penilaian pengetahuan (tes) 

 

 

 

 

Keterangan Skor : 

4 : sudah dapat mengkoneksikan, dan penyelesaiannya tepat. 

3 : sudah dapat mengkoneksikan, namun penyelesaiannya kurang tepat. 

2 : sudah dapat mengkoneksikan, namun penyelesaiannya tidak tepat. 

1 : belum dapat mengkoneksikan, dan penyelesaian tidak tepat. 

0 : Tidak ada jawaban. 

Skor : 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

20
 x 100 = ...... 

Kode nilai / predikat : 

91 – 100 = A (Amat Baik) 

81 – 90   = B (Baik) 

76 – 80   = C (Cukup) 

.... ≤ 75 = D (Kurang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Siswa 

Skor Tes Soal Esai 
Jumlah 

Skor 

Skor 

Akhir 

Kode 

Nilai Soal Latihan 

1 2 3 4 5 

1 Anisa 4 4 4 4 4 20 100 A 

2 ... . . . . ... ... ... ... 
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Mengetahui     Pekanbaru,______ 2019 

 

Guru Sentra (peneliti)    Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

Efrilda  Yenita Rahman, S.Pd 

NIM.11615200451     NIP.19740430 200604 2 009 

 

 

 Kepala SMPN 25 Pekanbaru 

 

 

 HJ.Suwarni,M.Pd 

 NIP.196507101991032003 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP 5 KELAS KONTROL) 

 

Sekolah : SMP Negeri 25 Pekanbaru 

Mata pelajaran : Matematika 

Kelas/semester : VIII / 2 (Genap) 

Materi pokok : Diagonal Bidang, Diaonal Ruang, dan Bidang Diagonal 

Alokasi Waktu :  (2 x 40 Menit) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. KI1 dan KI2: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

serta Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya 

diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif 

sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 

masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan 

regional. 

2. KI3: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

3. KI4: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 
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ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 

 

B. Kompetensi Dasar 

3.9 Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang 

sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas). 

4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.9.1 Memahami diagonal bidang dan diagonal ruang. 

4.9.1 Menentukan panjang diagonal bidang dan diagonal ruang. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 

1. Memahami cara menentukan panjang diagonal bidang dan diagonal ruang. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diagonal bidang dan diagonal 

ruang. 

 

E. Materi Pembelajaran 

Diagonal Bidang, Diagonal Ruang dan Bidang Diagonal 

 

1. Diagonal bidang atau diagonal sisi merupakan garis yang 

menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada sisi-sisi bangun 

ruang. 
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2. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut 

yang berhadapan pada suatu bangun ruang dan kedua sudut tersebut 

tidak satu bidang dengan sisi-sisi bangun ruang. 

3. Bidang diagonal adalah bidang yang terdapat pada bangun ruang yang 

terbentuk dari diagonal bidang dan rusuk-rusuk pad bangun ruang 

tersebut. 

Pada dasarnya untuk menentukan panjang diagonal adalah dengan 

menggunakan rumus pythagoras. Karena diagonal selalu menggunakan 

sisi miring, sehingga digunakan rumus pythagoras. Adapun rumus 

pythagoras adalah C2 = A2 + B2, C adalah sisi miring, A adalah sisi alas, 

dan B adalah sisi tegak.  

Contoh cara menghitung panjang diagonal : 

1. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 5 cm. Hitunglah panjang 

diagonal bidang, diagonal ruang dan luas salah satu bidang diagonal 

kubus tersebut! 

Penyelesaian : 

Diketahui : panjang rusuk kubus = 5 cm 

Ditanya :  

Panajang diagonal bidang? 

Panjang diagonal ruang? 

Luas bidang diagonal? 

Jawab : 
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Panjang diagonal bidang : 

x x2 = (5 cm)2 + (5 cm)2 

5 cm x = √25 cm + 25 cm 

 5 cm = √50 cm 

 = 5 √2 cm 

Panjang diagonal ruang : 

x x2 = (5 cm)2 + (5 √2 cm)2 

5 cm x  = √25 cm + 50 cm 

 5 √2 cm = √75 cm 

= 5 √3 cm 

Luas bidang diagonal : 

 5 cm  L = p x l 

5 √2 cm  = 5 √2 cm x 5 cm 

  = 25 √2 cm 

Jadi panjang diagonal bidang adalah 5 √2 cm, panjang diagonal ruang 

5 √3 cm, dan luas bidang diagonal 25 √2 cm. 

 

F. Model Pembelajaran 

Pendekatan   : Scientific Learning 

Model Pembelajaran : Discovery learning 

 

G. Madia Pembelajaran 
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Alat : Papan tulis, spidol, alat tulis, laptop, android 

Bahan : Buku paket, internet 

 

 

 

H. Sumber Belajar 

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Matematika Kelas 

VIII Semester 2 untuk SMP/MTs. Jakarta:  Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan. 

2. Buku paket lainnya (fleksibel, sesuai kebutuhan dan  keingintahuan 

siswa) 

3. Internet (fleksibel, sesuai kebutuhan dan  keingintahuan siswa) 

4. Pengalaman peserta didik dan guru. 

 

I. Langkah - Langkah Pembelajaran 

Pertemuan Kelima 2jp (2 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

A. Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru membuka pelajaran dengan salam pada aplikasi grup 

whatsapp. 

2. Guru memeriksa kehadiran dan kesiapan peserta didik untuk 

memulai pembelajaran melalui aplikasi grup whatsapp. 

10 menit 
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Pertemuan Kelima 2jp (2 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

B. Kegiatan Inti 

Mengamati dan Menyimak : 

3. Stimulation (pemberian rangsangan) 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 

memusatkan perhatian pada topic diagonal bidang, diagonal 

ruang dan bidang diagonal dengan cara :  

 Melihatkan video pengenalan tentang materi yang 

berkaitan lewat aplikasi google class room. 

 Mengamati contoh yang berkaitan dengan materi pada 

video pembelajaran serta buku pelajaran mereka masing-

masing. 

 Membaca (dilakukan di rumah). Peserta didik diminta 

membaca materi dari buku paket atau buku-buku 

penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 

dengan diagonal bidang, diagonal ruang dan bidang 

diagonal. 

 Mendengar 

Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi 

oleh guru melalui video pembelajaran. 

 Menyimak 

60 menit 
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Pertemuan Kelima 2jp (2 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar 

kegiatan secara garis besar/global tentang materi 

pelajaran mengenai diagonal bidang, diagonal ruang dan 

bidang diagonal lewat video pembelajaran. 

Menanya : 

4. Problem statemen (Pertanyaan / identifikasi masalah) 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 

berkaitan dengan video pembelajaran yang disajikan dan 

akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 

 Mengajukan pertanyaan tentang diagonal bidang, 

diagonal ruang dan bidang diagonal yang tidak 

dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 

mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang 

diamati.  

Mengumpulkan informasi: 

5. Data collection (Pengumpulan data) 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang  relevan untuk 

menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui 

kegiatan: 
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Pertemuan Kelima 2jp (2 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

 Mengamati obyek/kejadian,  

 Wawancara dengan nara sumber dari lingkungan 

sekitar, atau yang ahli. 

 Mengumpulkan informasi, peserta didik diminta 

mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber tentang diagonal bidang, diagonal ruang dan 

bidang diagonal. 

 Membaca sumber lain selain buku teks. Peserta didik 

diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca 

buku referensi tentang diagonal bidang, diagonal ruang 

dan bidang diagonal. 

 Mendiskusikan, dapat melalui aplikasi grup whatsapp, 

personal chat whatsapp,maupun aplikasi google class 

room. 

 Saling tukar informasi tentang  luas diagonal bidang, 

diagonal ruang dan bidang diagonal. 

Mengolah informasi : 

6. Data processing (Pengolahan Data) 

Peserta didik berdiskusi mengolah data hasil pengamatan 

dengan cara : 
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Pertemuan Kelima 2jp (2 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

 Berdiskusi tentang data informasi diagonal bidang, 

diagonal ruang dan bidang diagonal yang sudah 

dikumpulkan. 

 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 

kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari 

kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan 

informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

 Peserta didik mengerjakan beberapa soal latihan 

mengenai diagonal bidang, diagonal ruang dan bidang 

diagonal. 

7. Verification (Pembuktian)  

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 

memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau 

teori pada buku sumbernya melalui kegiatan membahas 

jawaban soal-soal latihannya yang telah diperiksa oleh guru. 

C. Kegiatan Penutup 

Mengkomunikasikan : 

8. Generalization (Menarik kesimpulan) 

Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil proses 

10 menit 
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Pertemuan Kelima 2jp (2 x 40 menit) 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

pembelajaran yang dilakukan. 

9. Guru merencanakan tindak lanjut pembelajaran untuk 

pertemuan selanjutnya. 

10. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

 

J. Penilaian Hasil Belajar 

1. Teknik penilaian : tes tertulis 

2. Prosedur penilaian  

Penilaian pengetahuan (tes) 

 

 

 

 

Keterangan Skor : 

4 : sudah dapat mengkoneksikan, dan penyelesaiannya tepat. 

3 : sudah dapat mengkoneksikan, namun penyelesaiannya kurang tepat. 

2 : sudah dapat mengkoneksikan, namun penyelesaiannya tidak tepat. 

1 : belum dapat mengkoneksikan, dan penyelesaian tidak tepat. 

0 : Tidak ada jawaban. 

Skor : 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

20
 x 100 = ...... 

 

 

No Nama Siswa 

Skor Tes Soal Esai 
Jumlah 

Skor 

Skor 

Akhir 

Kode 

Nilai Soal Latihan 

1 2 3 4 5 

1 Anisa 4 4 4 4 4 20 100 A 

2 ... . . . . ... ... ... ... 
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Kode nilai / predikat : 

91 – 100 = A (Amat Baik) 

81 – 90   = B (Baik) 

76 – 80   = C (Cukup) 

.... ≤ 75 = D (Kurang) 

 

 

 

 

 

Mengetahui     Pekanbaru,______ 2019 

 

Guru Sentra (peneliti)    Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

Efrilda  Yenita Rahman, S.Pd 

NIM.11615200451     NIP.19740430 200604 2 009 

 

 

 Kepala SMPN 25 Pekanbaru 

 

 

 HJ.Suwarni,M.Pd 

 NIP.196507101991032003 
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LEMBAR LATIHAN KERJA SISWA 1 KELAS EKSPERIMEN 

Nama :  1. Kelas : 

2. 

Tujuan Pembelajaran : 

1. Siswa dapat memahami volume kubus dan balok. 

2. Siswa dapat memahami hubungan konsep volume kubus dan balok dengan hal lain 

diluar fokus materinya. 

3. Siswa dapat menentukan volume kubus dan balok. 

4. Siswa dapat menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan volume kubus 

dan balok. 

Instruksi : ikuti serta isilah titik-titik pada tiap tahapan pengisian jawaban yang tersedia pada  

  contoh soal! Kemudian selesaiakan soal latihan berikutnya yang disajikan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator koneksi antar konsep matematika dalam materi yang sama. 

Diketahui luas permukaan kubus 54 cm2, berapakah volume kubus tersebut? 

Perhatikan!............... 

 Luas permukaan  = 6 x sisi x sisi 

54 cm2  = 6 x sisi2 

54 cm2/..... = sisi2 

... cm2 = sisi2 

√… . . cm2 = sisi 

.... cm = sisi => jadi sisi kubus tersebut adalah .... cm. 

Untuk menentukan volume kubus digunakan panjang sisi kubus. Adapun cara 

menentukan volume kubus adalah sebagai berikut. 

 Volume kubus = sisi x sisi x sisi 

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

 = .... cm3 

Latihan : 

1. Diketahui volume kubus 216 cm3, berapakah luas permukaan kubus tersebut? 

Jawab : 
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Latihan : 

1. Diketahui panjang garis miring tengah yang membagi dua sebuah bidang persegi 

panjang dari balok adalah √52 cm, lebar 4 cm, dan tinggi balok 5 cm  berapakah 

volume balok tersebut? 

Jawab : 

 

Indikator koneksi antar konsep matematika dalam materi yang berbeda. 

Sebuah balok memiliki bidang persegi panjang, bidang tersebut di bagi dua oleh 

sebuah garis seperti pada gambar. 

Garis tersebut memiliki panjang 10 cm, 

panjang rusuk bagian bawah bidang 

adalah 8 cm, dan tinggi untuk balok adalah 4 cm  

berapakah volume balok tersebut? 

Perhatikan!.............. 

Dalam menentukan volum, harus diketahui dulu panjang, lebar, dan tinggi dari 

balok. 

Dari soal telah diketahui panjang balok yaitu 8 cm, dan tinggi 4 cm, sedangkan lebar 

balok belum diketaui. Untuk itu harus diketahui terlebih dahulu lebarnya : 

 

 

 
 

10 cm 

8 cm 

 (Menggunakan konsep pytaghoras) 

Lebar2 = garis miring2 – panjang2 

Lebar2 = (10 cm)2 – (8 cm)2 

Lebar2 = ........  -  ............ 

Lebar  = √(… … . ) 

Lebar = ........... 

 

 Volume = panjang x lebar x tinggi 

 = 8 cm x ....... x 4 cm 

 = ............... 
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Latihan : 

1. Diketahui sebuah benda memiliki massa jenis 2,5 kg/m3, dan massa 5000 gram. 

Benda akan dimasukkan kedalam wadah berisi air (tidak penuh), ketinggian 

wadah adalah 2 m. Setelah benda dimasukkan kedalam wadah ternyata air naik 

menjadi penuh. Berapakah volume air sebelum dimasukkan benda? 

Jawab : 

Indikator koneksi antar konsep matematika dengan mata pelajaran lain. 

Sebuah benda memiliki massa dan massa jenis (pelajaran fisika kelas VII).  

Massa jenis sebuah benda tersebut adalah 3 kg/m3, massanya adalah 15.000 gram, 

benda tersebut akan dimasukkan kedalam wadah berisi air (tidak penuh). Wadah 

tersebut berbentuk kubus dengan ketinggian 2 m. Setelah benda dimasukkan 

kedalam wadah berisi air, ternyata air didalam wadah naik menjadi penuh. 

Berapakah volume air sebelum dimasukkan benda? 

 
 

  = 

perhatikan!............ 

 cari volume kubus penuh terlebih dahulu, 

volume kubus penuh (V1) = ...... x ...... x ...... 

  = ............. 

 Lalu volume benda (V2) (dengan rumus massa jenis fisika kelas VII) 

Volume benda  = 
Massa benda

Massa jenis benda
 

 

 = 
……………… kg

……..  kg/m3
 

 

 =..................m3 

 Volume kubus sebelum penuh (V3)  = V1 – V2 

  = ......... - .......... 

  = ...................... 
 



251 
 

LAMPIRAN D.1 

 

 

Indikator koneksi konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari 

Sebuah akuarium berbentuk balok memiliki ukuran panjang 50 cm, lebar 20 cm, dan 

tinggi 30 cm. pak adi hendak mengisi akuarium degan air 3/4 nya. Berapakah volume 

air yang dibutuhkan pak adi? 

Perhatikan!................ 

 Volume akuarium  = panjang x lebar x tinggi 

 = 50 cm x 20 cm x 30 cm 

 = ............... cm3 

 Volume 3/4 akuarium  = 3/4  x volume akuarium 

  = 3/4  x ............. cm3 

  = ....................... cm3 

Jadi volume air yang dibutuhkan pak adi adalah ................. cm3 

 
 

Latihan : 

2. Sebuah akuarium berbentuk balok memiliki ukuran panjang 60 cm, lebar 30 cm, 

dan tinggi 40 cm. pak adi hendak mengisi akuarium degan air 3/4 nya. Berapakah 

volume akuarium yang harus disisakan untuk tidak diisi air? 

Jawab :  
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LEMBAR LATIHAN KERJA SISWA 2 KELAS EKSPERIMEN 

Nama :  1. Kelas : 

2. 

Tujuan Pembelajaran : 

1. Siswa dapat memahami volume prisma. 

2. Siswa dapat memahami hubungan konsep volume prisma dengan hal lain diluar fokus 

materinya. 

3. Siswa dapat menentukan volume prisma. 

4. Siswa dapat menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan volume 

prisma. 

 Instruksi : ikuti serta isilah titik-titik pada tiap tahapan pengisian jawaban yang tersedia pada  

  contoh soal! Kemudian selesaiakan soal latihan berikutnya yang disajikan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator koneksi antar konsep matematika dalam materi yang sama. 

Diketahui ukuran alas bangun datar prisma segi tiga adalah a = 16 cm, t = 6 cm dan 

volume 576 cm3, berapakah tinggi prisma tersebut? 

Perhatikan!............... 

 Luas alas prisma segi tiga = 1/2 x alas x tinggi 

  = 1/2 x 16 cm x 6 cm 

  =  ............cm2 

 Volume prisma  = 576 cm3 

luas alas x tinggi = 576 cm3 

.......cm2 x  tinggi  = 576 cm3  

 tinggi = 
576 cm3 

…….cm2
 

tinggi = ......... cm 
 

Latihan : 

1. Diketahui ukuran alas bangun datar prisma segi tiga adalah a = 16 cm, t = 6 cm, 

dan tinggi 15 cm, berapakah volume prisma tersebut? 

Jawab : 
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Indikator koneksi antar konsep matematika dalam materi yang berbeda. 

Sebuah tangki berbentuk prisma segi lima memiliki luas alas 150 cm2, dan tinggi  

8 cm, tangki tersebut diisi air dengan kecepatan debit 20 cm3/menit. Berapakah waktu 

yang dibutuhkan untuk mengisi penuh tangki tersebut? 

Perhatikan!........... 

 Volume tangki(prisma segi lima)  = luas alas x tinggi 

 = 150 cm2 x 8 cm 

 = ...............cm3 

 Debit air  = 
Volume 

Waktu 
 

Karena yang ditanya waktu maka rumusnya : 

Waktu  = 
Volume 

Debit 
 

 

 = 
………….

20 cm3/menit
 

 =.................... 

Latihan : 

1. Sebuah tangki berbentuk prisma segi lima memiliki luas alas 200 cm2, dan tinggi  

10 cm, tangki tersebut diisi air selama 20 menit, berapakah kecepatan debit 

airnya? 

Jawab : 
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Indikator koneksi antar konsep matematika dengan mata pelajaran lain. 

Sebuah es berbentuk prisma segi empat berukuran 4cm x 5cm x 10cm dikeluarkan 

dari sebuah kulkas, setelah 10 menit, es berubah bentuk menjadi benda cair. 

Perubahan bentuk padat ke cair ini diikuti dengan kejadian penguapan, 1/4 darinya 

menguap dan sisanya tidak. Berapakah volume air yang tersisa? 

Perhatikan!............. 

 Volume es padat(V1) = luas alas x tinggi 

 = (4cm x 5cm) x 10cm 

 = ............... cm3 

 Volume 1/4 nya (V2) = 1/4  x volume es padat 

 = 1/4  x ...................cm3 

 = ........................ cm3 

 Volume sisa (V3) = V1 – V2 

 = ....................... cm3 

Latihan : 

2. Sebuah es berbentuk prisma segi empat berukuran 2cm x 4cm x 8cm dikeluarkan 

dari sebuah kulkas, setelah 10 menit, es berubah bentuk menjadi benda cair. 

Perubahan bentuk padat ke cair ini diikuti dengan kejadian penguapan, 1/4 darinya 

menguap dan sisanya tidak. Berapakah volume air yang tersisa? 

Jawab : 
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Indikator koneksi konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari 

Sebuah kolam berbentuk prisma segi enam dengan luas alas 250 m2, dan tinggi 2 m, 

berapakah volume air yang dibutuhkan untuk mengisi 1/2 dari kolam tersebut? 

Perhatikan!............ 

 Volume prisma segi enam = luas alas x tinggi 

 = 250 m2 x 2 m 

 = ........... m3 

 Volume 1/2 kolam  = 1/2 x volume prisma segi enam 

  = 1/2 x ............m3 

  = .....................m3 

 

Latihan : 

3. Sebuah kolam berbentuk prisma segi delapan dengan luas alas 340 m2, dan tinggi 

3 m, berapakah volume air yang dibutuhkan untuk mengisi 2/3 dari kolam 

tersebut? 

Jawab : 
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LEMBAR LATIHAN KERJA SISWA 3 KELAS EKSPERIMEN 

Nama :  1. Kelas : 

2. 

Tujuan Pembelajaran : 

1. Siswa dapat memahami volume limas. 

2. Siswa dapat memahami hubungan konsep volume limas dengan hal lain diluar fokus 

materinya. 

3. Siswa dapat menentukan volume limas. 

4. Siswa dapat menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan volume limas. 

Instruksi : ikuti serta isilah titik-titik pada tiap tahapan pengisian jawaban yang tersedia pada  

  contoh soal! Kemudian selesaiakan soal latihan berikutnya yang disajikan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator koneksi antar konsep matematika dalam materi yang sama. 

Volume sebuah limas adalah 640 cm3, dan tingginya 10 m. Berapakah luas alasnya? 

Perhatikan!............. 

 Volume limas  = 640 cm3 

1/3 x luas alas x tinggi  = 640 cm3 

1/3 x luas alas x 10 m  = 640 cm3 

Luas alas x 10/3  = 640 cm3 

Luas alas  = 
640 cm3

10

3

 

Luas alas = 640 cm3 x 
3

10
 

Luas alas = ................... 

Latihan : 

1. Volume sebuah limas adalah 320 cm3, dan tingginya 12 cm. Berapakah luas 

alasnya? 

Jawab : 
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Latihan : 

2. Volume limas P.ABCD adalah 384 cm3, jika alas limas berbentuk persei dengan 

pajang sisi 12 cm, maka berapakah panjang garis PE? 

Jawab : 
 

Indikator koneksi antar konsep matematika dalam materi yang berbeda. 

Volume limas P.ABCD adalah 48 cm3, jika alas limas berbentuk persei dengan 

pajang sisi 6 cm, maka berapakah panjang garis PE? 

Perhatikan!..................... 

 Luas alas = sisi x sisi 

 = 6 cm x 6 cm 

 = ........... cm2 

  o 

 Volume limas  = 48 cm3 

1/3 x luas alas x tinggi = 48 cm3 

1/3 x ...... cm2 x tinggi = 48 cm3 

 tinggi = 
48 cm3
……..cm2

3

 

 tinggi = 48 cm3 x 
3

……… cm2 
 

 tinggi = ................... 

 

 Panjang PE (menggunakan konsep pytaghoras) 

PE2 = PO2 + EO2 

PE = √PO2 + EO2 

PE = √… … .2+ … … .2 

PE = √… … … … 

PE = .................. 

P 

A B 

C D 

E 
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Indikator koneksi antar konsep matematika dengan mata pelajaran lain. 

Sebuah benda berbentuk limas persegi memiliki massa benda 960 kg dengan luas alas 

64 m2 dan tinggi 9 m. berapakah massa jenis benda tersebut? 

Perhatikan!................. 

 Volume limas = 1/3 x luas alas x tinggi 

 = 1/3 x ............. x ............. 

 = .................... 

 

 Massa jenis limas = 
massa limas

volume limas
   (materi fisika kelas VII) 

 = 
960 kg

………………….
 

 = ...................... 

 

Latihan : 

3. Sebuah benda berbentuk limas persegi memiliki massa benda 128 kg dengan luas 

alas 16 m2 dan tinggi 3 m. berapakah massa jenis benda tersebut? 

Jawab : 
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Latihan : 

4. Sebuah bangunan restoran rancangan seorang arsitektur berbentuk limas persegi, 

dengan luas alas 256 m2, dan tinggi 6 m, berapakah luas sisi-sisi yang dibutuhkan 

untuk mengelilingi bangun limas tersebut? 

Jawab : 
 

Indikator koneksi konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari 

Sebuah bangunan restoran rancangan seorang arsitektur berbentuk limas persegi, 

dengan luas alas 324 m2, dan tinggi 12 m, berapakah luas sisi-sisi yang dibutuhkan 

untuk mengelilingi bangun limas tersebut? 

Perhatikan!............. 

 Luas alas limas (persegi) = ...... m2 

S2 = ...... m2 

S = √… …  m2 O 

S  = ...... m   

 

 OE = 1/2 x S 

 = 1/2 x ..... cm 

 =  ....... cm  

 

 (pakai konsep pytaghoras) 

PE2 = PO2 + EO2 

PE = √PO2 + EO2 

PE = √… … .2+ … … .2 

PE = √… … … … 

PE = .................. 

 

 

 

 
 

 Luas CBP  = 1/2 x alas x tinggi 

 = 1/2 x BC x PE 

 = 1/2 x ...... x ....... 

 = ................ 

 

 Luas sisi-sisi limas  = 4 x luas CBP 

  = 4 x ................ 

  = ....................... 

A B 

C D 

P 

E 
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LEMBAR LATIHAN KERJA SISWA 4 KELAS EKSPERIMEN 

Nama :  1. Kelas : 

2. 

Tujuan Pembelajaran : 

1. Siswa dapat memahami volume bangun ruang gabungan. 

2. Siswa dapat memahami hubungan konsep volume bangun ruang gabungan dengan hal 

lain diluar fokus materinya. 

3. Siswa dapat menentukan volume bangun ruang gabungan. 

4. Siswa dapat menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan volume 

bangun ruang gabungan. 

Instruksi : ikuti serta isilah titik-titik pada tiap tahapan pengisian jawaban yang tersedia pada  

  contoh soal! Kemudian selesaiakan soal latihan berikutnya yang disajikan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latihan : 

1. Dua buah bangun ruang, kubus dan limas persegi digabung menjadi satu seperti 

pada gambar diatas, diketahui luas alas kubus adalah 144 cm2, dan volume limas 

1/6 dari volume kubus, tentukanlah volume bangun ruang gabungan tersebut? 

Jawab : 

Indikator koneksi antar konsep matematika dalam materi yang sama. 

Dua buah bangun ruang, kubus dan limas persegi 

digabung menjadi satu seperti pada gambar disamping, 

diketahui luas alas kubus adalah 36 cm2, 

dan volume limas 1/6 dari volume kubus, 

tentukanlah volume bangun ruang gabungan tersebut! 

perhatikan!.................. 

 Luas alas kubus = 36 cm2 

 Sisi2 = 36 cm2 

 Sisi = √36 cm2 

 Sisi = ......... cm 

 

 Volume kubus = Sisi3 

  = (… …  𝑐𝑚)3 

  = ........... cm3 

 Volume limas = 1/6 x volume kubus 

 = 1/6 x .......... cm3 

 = ................... 

 

 Volume gabungan  = V.kubus + V.limas 

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

  =................................ 
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Indikator koneksi antar konsep matematika dalam materi yang berbeda. 

Dua bangun ruang prisma segi tiga dan balok 

Digabung menjadi satu seperti pada gambar,  

Diketahui volume prisma adalah 120 cm3, 

luas alas balok adalah 60 cm2,  

dan tinggi balok adalah 5cm, berapakah  

volume bangun tersebut bila skalanya diperkecil 

menjadi 6:4? 

Perhatikan!.................. 

 Volume prisma = 120 cm3 

 Volume balok = luas alas x tinggi 

  = 60 cm2 x 5 cm 

  = ............ cm3 

 Volume gabungan = V.prisma + V.balok 

   = 120 cm3 + .......... cm3 

   = ........................... 

 (menggunakan konsep perbandingan) 

Volume setelah diperkecil(k): 
(skala besar)

(skala kecil)
 = 

(ukuran sebenarnya)

(ukuran diperkecil)
 

  
6

4
  =  

…………

k
        kali silang 

 6 x k =   4 x ............ 

 k =     
……………….

6
 

 k =    ................ 

 

Latihan : 

2. Dua bangun ruang prisma segi tiga dan balok digabung menjadi satu seperti pada 

gambar, diketahui volume prisma adalah 96 cm3, luas alas balok adalah 40 cm2, 

dan tinggi balok adalah 5cm, berapakah volume bangun tersebut bila skalanya 

diperkecil menjadi 6:3? 

Jawab : 
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Latihan : 

3. Bangun ini adalah gabungan dari kubus dan balok seperti pada gambar diatas, 

diketahui panjang rusuk kubus adalah 2 m, dan volume balok adalah tiga kali 

volume kubus, massa gabungan benda tersebut adalah 160 kg, tentukanlah massa 

jenis gabungan bangun ruang tersebut? 

Jawab : 
 

Indikator koneksi antar konsep matematika dengan mata pelajaran lain. 

Bangun disamping adalah gabungan dari kubus dan balok, 

diketahui panjang rusuk kubus adalah 4 m, 

dan volume balok adalah tiga kali volume kubus, 

massa gabungan benda tersebut adalah 512 kg, 

tentukanlah massa jenis gabungan bangun ruang tersebut! 

Perhatikan!............... 

 

 

 Volume kubus = S3 

 = (4 m)3 

 = .......... m3 

 

 Volume balok = 3 x V.kubus 

 = 3 x ....... m3 

 = .............. m3 

 Volume gabungan = V.kubus + V.balok 

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

 = .......................... 

 

 Massa jenis  = 
massa benda

volume benda
 

 = 
512 kg

………………
 

 = ................ 
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Latihan : 

4. Pak amran akan membuat pagar pembatas seperti gambar diatas, diketahui bentuk 

pagar tersebt adalah  gabungan dari kubus-kubus yang memiliki ukuran 4 m, 

berapakah volume adonan batu dan semen yang di butuhkan untuk membangun 

pagar tersebut? 

Jawab : 
 

Indikator koneksi konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari 

Ayah akan membuat pagar pembatas seperti gambar  

disamping, diketahui bentuk pagar tersebt adalah  

gabungan dari kubus-kubus yang memiliki ukuran 

1 m, berapakah volume adonan  

batu dan semen yang di butuhkan untuk  

membangun pagar tersebut? 

Perhatikan!................ 

 Volume kubus = S3 

  = (...... m)3 

  = ....... m3 

 Volume  pagar = 8 x (volume kubus) 

   = 8 x ....... m3 

   = ....... m3 

 

 

 

 

 
 

2m 

5 m 
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LEMBAR LATIHAN KERJA SISWA 5 KELAS EKSPERIMEN 

Nama :  1. Kelas : 

2. 

Tujuan Pembelajaran : 

1. Siswa dapat memahami diagonal bangun ruang. 

2. Siswa dapat memahami hubungan konsep diagonal bangun ruang dengan hal lain 

diluar fokus materinya. 

3. Siswa dapat menentukan diagonal bangun ruang. 

4. Siswa dapat menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan diagonal 

bangun ruang. 

Instruksi : ikuti serta isilah titik-titik pada tiap tahapan pengisian jawaban yang tersedia pada  

  contoh soal! Kemudian selesaiakan soal latihan berikutnya yang disajikan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latihan : 

2. Sebuah kubus diketahui memiliki volume 64 cm3, tentukanlah diagonal bidang 

kubus tersebut? 

Jawab : 

Indikator koneksi antar konsep matematika dalam materi yang sama. 

Sebuah kubus diketahui memiliki volume 216 cm3, tentukanlah diagonal bidang kubus 

tersebut! 

Perhatikan!............ 

 Volume kubus = 216 cm3 

 S3 = 216 cm3 

 S = √216 cm33
 

 S = ................... 

 (pakai konsep pytaghoras) 

Diagonal bidang (Db) = √S2 + S2 

 Db = √… .2+ … .2 

 Db = √… … . 

 Db = ............. 

  

Db 
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Latihan : 

2. Sebuah kubus diketahui memiliki luas permukaan 600 cm2, tentukanah panjang 

diagonal ruang kubus tersebut? 

Jawab : 

Indikator koneksi antar konsep matematika dalam materi yang sama. 

Sebuah kubus diketahui memiliki luas permukaan 150 cm2, tentukanah panjang 

diagonal ruang kubus tersebut! 

Perhatikan!............. 

 Luas permukaan kubus = 150 cm2 

 6S2 = 150 cm2 

  S2 = 
150 cm2

6
 

  S = √… … . . cm2 

  S = ............ cm 

 (pakai konsep pytaghoras) 

Diagonal bidang (Db) = √S2 + S2 

 Db = √… .2+ … .2 

 Db = √… … . 

 Db = ............. 

 Diagonal ruang (Dr) = √(Db)2 + S2 

 Dr = √… … .2+ … … .2 

 Dr = √… … . 

 Dr = ............. 

 

Db 

Dr 
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Latihan : 

3. Diketahui sebuah balok memiliki massa 2880 kg, massa jenis 3 kg/m3, ukuran 

lebar 5m, tinggi 12m, tentukanlah luas bidang diagonal balok? 

Jawab : 
 

D 

E 
F 

C 

Indikator koneksi antar konsep matematika dengan mata pelajaran lain. 

Diketahui sebuah balok memiliki massa 1440 kg, H G 

Massa jenis 2 kg/m3, ukuran lebar 6m, tinggi 8m 

Tentukanlah luas bidang diagonal balok!  

perhatikan!.............. 

 

 

  A B 

 Volume = 
massa

massa jenis
 

 = 
1440 kg

2 kg/m3
 

= ............ 

 Volume = ............ 

p x l x t = ............ 

p x 6m x 8m = ........... 

p x 48m2 = ........... 

p  = 
…………….

48m2  

p  = ............ 

 

p = AB =DC=HG=EF 

 (Pakai konsep pytaghoras) 

Panjang BG = √𝐵𝐶2 + 𝐶𝐺2 

  = √lebar2 + 𝑡inggi2 

 = √6m2 + 8m2 

 = √… … … … … 

 =   ................. 

 Luas bidang 

diagonal 

= AB x BG 

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

= ................... 
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Latihan : 

4. Azam ingin mendekor sebuah ruangan untuk acara reuni bersama teman-

temannya, azam menghiasi dinding ruangan dengan pita yang ditata menyilang 

bentuk X seperti gambar diatas, dan ditambah hiasan lainnya. Diketahui ruangan 

tersebut berbentuk balok, dengan panjang ruangan 15m, lebar 10m dan tinggi 3m, 

untuk desain hiasan pita yang akan dibuat pada satu bagian dinding ini, berapakah 

panjang pita yang dibutuhkan? 

Jawab : 
 

Indikator koneksi konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari 

Ahmad ingin mendekor sebuah ruangan untuk acara reuni bersama teman-temannya, 

ahmad menghiasi dinding ruangan dengan pita yang ditata menyilang bentuk X 

seperti gambar dibawah, dan ditambah hiasan lainnya. Diketahui ruangan tersebut 

berbentuk balok, dengan panjang ruangan 12m, lebar 8m dan tinggi 3m, untuk 

desain hiasan pita yang akan dibuat pada satu bagian dinding ini, berapakah panjang 

pita yang dibutuhkan? 

Perhatikan!........... 

 (pakai konsep pytaghoras) 

(AC)2 = 𝐴𝐵2 + 𝐵𝐶2 

AC = √AB2 + 𝐵𝐶2 

AC = √(12𝑚)2 + (3𝑚)2 

AC = √… … … … . 

AC = .................. 

AC = BD 

 Pita yang dibutuhkan = AC + BD 

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

  = .................. 

 

 

 
 

A B 

C D 
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LAMPIRAN E 

SOAL QUIS 

 

1. Soal quis volume kubus dan balok 

“Sebuah benda memiliki massa dan massa jenis (pelajaran fisika kelas VII). Massa 

jenis sebuah benda tersebut adalah 4 kg/m3, massanya adalah 8.000 gram, benda 

tersebut akan dimasukkan kedalam wadah berisi air (tidak penuh). Wadah tersebut 

berbentuk kubus dengan ketinggian 2 m. Setelah benda dimasukkan kedalam wadah 

berisi air, ternyata air didalam wadah naik menjadi penuh. Berapakah volume air 

sebelum dimasukkan benda?” 

 
 = 

 
   

2. Soal quis volume prisma 

“Diketahui ukuran alas bangun datar prisma segi tiga adalah a = 15 cm, t = 5 cm dan 

volume 1875 cm3, berapakah tinggi prisma tersebut?” 

 

3. Soal quis volume limas 

“Volume limas P.ABCD adalah 400 cm3, jika alas limas berbentuk persegi dengan 

pajang sisi 10 cm, maka berapakah panjang garis PE? 

 

 

 

 O 

 

4. Soal quis volume bangun datar gabungan 

“Dua buah bangun ruang, kubus dan limas persegi digabung menjadi satu, limas 

berada diatas kubus.Diketahui luas alas kubus adalah 144 cm2, dan volume limas 1/6 

dari volume kubus, tentukanlah volume bangun ruang gabungan tersebut! 

 

5. Soal quis diagonal bangun ruang 

“Ahmad ingin mendekor sebuah ruangan untuk acara reuni bersama teman-temannya, 

ahmad menghiasi dinding ruangan dengan pita yang ditata menyilang bentuk X 

seperti gambar dibawah, dan ditambah hiasan lainnya. Diketahui ruangan tersebut 

berbentuk balok, dengan panjang ruangan 9m, lebar 6m dan tinggi 3m, untuk desain 

hiasan pita yang akan dibuat pada satu bagian dinding ini, berapakah panjang pita 

yang dibutuhkan? 

 

P 

A B 

C D 

E 

A B 

C D 
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LAMPIRAN F.1 

KISI-KISI SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 25 Pekanbaru 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Bentuk Soal  : Uraian 

Materi Pokok  : Bangun Ruang Sisi Datar 

Kompetensi Dasar Indikator Materi 
Indikator Kemampuan 

Koneksi Matematika 
Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 

No 

Soal 

3.9  Membedakan dan 

menentukan luas 

permukaan dan 

volume bangun ruang 

sisi datar (kubus, 

balok, prisma, dan 

limas) 

 

4.9  Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan luas 

permukaandan 

volume bangun ruang 

3.9.1 Memahami volume 

bangun ruang sisi 
datar (kubus, balok, 

prisma, limas, dan 

gabungan). 

3.9.2 Memahami 

hubungan materi 

volume bangun 

ruang sisi datar 

dengan sesuatu yang 

lain di luar fokus 

materinya, misalnya 

dengan (konsep 

matematika dalam 

 Memahami 

hubungan antar 

konsep atau 

prosedur dalam 

suatu materi topik 

matematika yang 

sama. 

Peserta didik mampu menentukan 

volume kubus dengan menggunakan 

luas permukaan kubus. Essay  1A 

Peserta didik mampu menentukan luas 

permukaan balok dengan 

menggunakan volume balok dan luas 

alas balok. 

Essay 1B 

 Memahami 

hubungan antara 

materi dalam topik 

matematika tertentu 

Peserta didik mampu menentukan 

panjang diagonal ruang balok dengan 

menggunakan ukuran panjang, lebar 

dan tinggi dari balok, serta 

menggunakan konsep pythagoras. 

Essay 2A 
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sisi datar (kubus, 

balok, prima dan 

limas), serta 

gabungannya 

materi yang sama, 

konsep matematika 

dalam materi yang 

berbeda, konsep 

mata pelajaran lain, 

serta konsep  

kehidupan sehari-

hari). 

3.9.3 Memahami 

hubungan antara 

diagonal ruang, 

diagonal bidang, dan 

bidang diagonal. 
 

4.9.1 Menentukan volume 

bangun ruang sisi 

datar (kubuss, balok, 
prima dan limas), serta 

gabungannya. 

4.9.2 Menentukan 

penyelesaian 

masalah yang 

berkaitan dengan 

bangun ruang sisi 

datar. 
4.9.3 Menentukan panjang 

diagonal bidang, 

panjang diagonal 

ruang, serta luas 

bidang diagonal. 

dengan materi dalam 

topik matematika 

lainnya. 

Peserta didik mampu menentukan 

panjang diagonal ruang kubus dengan 

menggunakan volume kubus serta 

menggunakan konsep pythagoras. 

Essay 2B 

 Memahami hubungan 

antara materi 

matematika dengan 

materi ilmu lain selain 

matematika. 

Peserta didik mampu mengidentifikasi 

keterkaitan antara materi volume 

kubus dengan materi massa jenis 

benda. 

Essay 3A 

Peserta didik mampu 

mengidentifikasikan keterkaitan antara 

meteri volume balok dengan materi 

massa jenis benda. 

Essay 3B 

 Memahami 

hubungan materi 

matematika dengan 

kehidupan sehari-

hari. 

Peserta didik mampu 

mengidentifikasikan keterkaitan antara 

materi volume balok dengan manfaat 

dan aplikasi pada kehidupan sehari-

hari. 

Essay 4A 

Peserta didik mampu 

mengidentifikasikan keterkaitan antara 

materi volume kubus dengan manfaat 

dan aplikasi pada kehidupan sehari-

hari. 
Essay 4B 
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LAMPIRAN F.2 

SOAL TES UJI COBA KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

Paket A: 

1. Sebuah kubus diketahui memiliki luas permukaan 384 𝑐𝑚2. Tentukan berapakah 

volume kubus tersebut? 

2. Diketahui ukuran balok dengan panjang 8cm, lebar 6 cm, dan tinggi 7 cm, tentukan 

berapakah panjang diagonal ruang balok tersebut? 

3. Diketahui massa jenis sebuah logam tak beraturan adalah 1 kg/𝑚3, dengan massa 

logam tersebut adalah 250 gram, Logam tersebut hendak dimasukkan kedalam wadah 

berbentuk kubus yang telah diisi air, kubus tersebut memiliki ketinggian 1m, Setelah 

logam dimasukkan kedalam wadah, ternyata volume air naik menjadi penuh. 

Berapakah volume air didalam wadah sebelum dimasuki logam? 

4. Seorang tukang akan membuat pagar beton sebagai pagar pembatas lahan, pagar 

beton tersebut dibuat menggunakan susunan dari beberapa batu bata dan adonan 

semen. Ukuran satu batu bata memiliki panjang 20 cm, lebar 10 cm, tinggi 5 cm. 

Tukang akan mebuat pagar dengan ukuran pagar beton kurang lebih panjang 10 

meter, lebar 20 cm, dan tinggi 2 m. Diketahui volume adonan semennya 1/4 bagian 

dari volume keseluruhan pagar beton yang akan dibuat, berapakah banyak batu bata 

yang diperlukan untuk membuat pagar beton tersebut? 

Paket B: 

1. Sebuah balok diketahui memiliki volume 240 𝑐𝑚3,  luas alas 60 𝑐𝑚2, dan jumlah 

dari panjang dengan lebarnya adalah 16 cm. Tentukan berapakah luas permukaan 

balok tersebut? 

2. Sebuah kubus diketahui memiliki volume  125 𝑐𝑚3. Berapakah panjang diagonal 

ruang kubus tersebut? 

3. Sebuah kayu balok memiliki massa 20 kg, dengan panjang 150 cm, lebar 50 cm, dan 

tinggi 30 cm. Tentukan berapakah massa jenis balok tersebut? 

4. Pak  adi ingin membangun sebuah kolam renang untuk anak-anaknya dirumah, pak 

adi memiliki perkarangan belakang rumah berbentuk persegi dengan luas 100 𝑚2. 

Pak adi hanya ingin membuat kolam renang dengan luas setengah dari 

perkarangannya, dengan kedalaman 1,5 m. Berapakah banyak air yang dibutuhkan 

untuk mengisi 2/3 dari kolam tersebut? 
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LAMPIRAN F.3 

KUNCI JAWABAN SOAL TES KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

Paket A 

Alokasi Waktu : 40 Menit 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 (Genap) 

Materi   : Bangun Ruang 

 

No Kunci Jawaban 
Skor 

Maksimal 

1 Luas permukaan kubus = 386 𝑐𝑚2 

       6𝑠2    = 386 𝑐𝑚2 

𝑠2    = 
386 𝑐𝑚2

6
 

𝑠2    = 64 𝑐𝑚2 

𝑠      = √64 𝑐𝑚2 

𝑠      = 8 cm 

4 

Volume kubus = 𝑠3 

= (8 𝑐𝑚)3 

= 512 𝑐𝑚3 

2 Diagonal bidang (db)  

Panjang balok (p) 

Lebar balok (l) 

𝑑𝑏2 = 𝑝2 + 𝑙2 

𝑑𝑏   = √𝑝2  +  𝑙2  

𝑑𝑏   = √(8 𝑐𝑚)2  +  (6 𝑐𝑚)2  

𝑑𝑏   = √64 𝑐𝑚 +  36 𝑐𝑚  

𝑑𝑏   = √100 𝑐𝑚 

𝑑𝑏   = 10 cm 

4 

Diagonal ruang (dr)  

Diagonal bidang (db)  

Tinggi balok (t) 

𝑑𝑟2 = 𝑑𝑏2 + 𝑡2 
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No Kunci Jawaban 
Skor 

Maksimal 

𝑑𝑟   = √𝑑𝑏2  +  𝑡2  

𝑑𝑟   = √(10 𝑐𝑚)2  +  (7 𝑐𝑚)2  

𝑑𝑟   = √100 𝑐𝑚 +  49 𝑐𝑚  

𝑑𝑟   = √149 𝑐𝑚  

𝑑𝑟   = 12,208 cm 

3 Volume logam = 
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑚

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑚
 

v = 
𝑀

𝜌
 

v = 
250 𝑔

1 𝑘𝑔/𝑚3
 

v = 
250 𝑥 

1

1000
 𝑘𝑔

1 𝑘𝑔/𝑚3
 

v = 
0,25 𝑘𝑔

1 𝑘𝑔/𝑚3
 

v = 0,25 𝑚3 4 

Volume air penuh (kubus) = 𝑠3 

= 13 

= 1 𝑚3 

Volume air sebelum penuh  

= Volume air penuh (kubus) - Volume logam 

= 1 𝑚3 - 0,25 𝑚3 

= 0,75 𝑚3 

4 Volue batu bata (V1)  = p x l x t 

= 20 cm x 10 cm x 5 cm 

= 1000 𝑐𝑚3 

= 1000 𝑐𝑚3 x 
1

1.000.000
 𝑚3 

= 0,001 𝑚3 

Atau 

Volue batu bata (V1)  = p x l x t 

4 
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No Kunci Jawaban 
Skor 

Maksimal 

= 20 cm x 10 cm x 5 cm 

= [20 cm x 
1

100
m] x [210 cm x 

1

100
m] x     

[20 cm x 
1

100
m] 

= 0,2 m x 0,1 m x 0,05 m 

= 0,001 𝑚3 

Volume pagar beton dengan adonan semen (V2) 

V2   = p x l x t 

=10 m x 20 cm x 2 m 

= 10 m x (20 cm x 
1

100
m) x 2 m 

= 10 m x 0,2 m x 2 m 

= 4 𝑚3 

Volume adonan semen (V3) 

V3  = 
1

4
 x 4 𝑚3 

= 1 𝑚3 

Volume pagar beton tanpa adonan semen (V4) 

V4 = V2 – V3 

= 4 𝑚3 - 1 𝑚3 

= 3 𝑚3 

Banyak batu bata = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑛𝑝𝑎 𝑎𝑑𝑜𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛 (𝑉4)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑢 𝑏𝑎𝑡𝑎 (𝑉1)
 

= 
3 𝑚3

0,001 𝑚3
 

= 3000 batu bata 

SKOR MAKSIMAL 16 
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Paket B 

Alokasi Waktu : 40 Menit 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 (Genap) 

Materi   : Bangun Ruang 

 

No Kunci Jawaban 
Skor 

Maksimal 

1 Volume balok        = 240 𝑐𝑚3 

(luas alas) x tinggi = 240 𝑐𝑚3 

(p x l)       x      t     = 240 𝑐𝑚3 

(60 𝑐𝑚2) x      t     = 240 𝑐𝑚3 

 t     =  
240 𝑐𝑚3

60 𝑐𝑚2
 

 t      = 4 cm 

4 
Luas permukaan balok   

= 2 x [(p x l) + (p x t) + (l x t)] 

= 2 x [(60 𝑐𝑚2) + (p x 4 cm) + (l x 4 cm)] 

= 2 x [(60 𝑐𝑚2) + 4 cm x (p + l)] 

= 2 x [(60 𝑐𝑚2) + 4 cm x (16 cm)] 

= 2 x [(60 𝑐𝑚2) + (64 𝑐𝑚2)] 

= 2 x [124 𝑐𝑚2] 

= 248 𝑐𝑚2 

2 Volume kubus = 125 𝑐𝑚3 

𝑠3 = 125 𝑐𝑚3 

𝑠   = √125 𝑐𝑚33
 

𝑠   = 5 cm 

4 Diagonal bidang (db) 

𝑑𝑏2 = 𝑠2 + 𝑠2 

𝑑𝑏   = √𝑠2  + 𝑠2 

𝑑𝑏   = √(5 𝑐𝑚) 2  + (5 𝑐𝑚2) 

𝑑𝑏   = √25 𝑐𝑚 + 25 𝑐𝑚 
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No Kunci Jawaban 
Skor 

Maksimal 

𝑑𝑏   = √50 𝑐𝑚 

𝑑𝑏   = 5√2  cm 

Diagonal ruang = (dr) 

𝑑𝑟2 = 𝑠2 + 𝑠2 

𝑑𝑟   = √𝑠2  + 𝑑𝑏2 

𝑑𝑟   = √(5 𝑐𝑚) 2  + (5√2  cm)2 

𝑑𝑟   = √25 𝑐𝑚 + 50 𝑐𝑚 

𝑑𝑟   = √75 𝑐𝑚 

𝑑𝑟   = 5√3  cm 

3 Volume balok = luas alas x tinggi 

= (p x l) x t 

= (150 cm x 50 cm) x 30 cm 

= 225.000 𝑐𝑚3 x 
1

1.000.000
 𝑚3 

= 0,225 𝑚3 

Atau 

Volume balok = luas alas x tinggi 

= (p x l) x t 

= (150 cm x 50 cm) x 30 cm 

= (150 cm x 
1

100
m) x (50 cm x 

1

100
m) x        

(30 cm x 
1

100
m) 

= 1,5 m x 0,5 m x 0,3 m 

= 0,225 𝑚3 

4 

Massa jenis balok = 
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘
 

𝜌     = 
𝑀

𝑉
 

𝜌     = 
20 𝑘𝑔

0,225 𝑚3
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No Kunci Jawaban 
Skor 

Maksimal 

𝜌     = 88,89 kg/𝑚3 

4 Luas kolam = 
1

2
 𝑥 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 

= 
1

2
 𝑥 100 𝑚2 

= 50 𝑚2 

4 

Volume kolam = luas alas x tinggi 

=  (luas kolam) x tinggi 

= 50 𝑚2 x 1,5 m 

= 75 𝑚3 

 Volume 
2

3
 kolam = 

2

3
 x volume kolam 

 = 
2

3
 x 75 𝑚3 

 = 50 𝑚3 

SKOR MAKSIMAL 16 

 

Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟(…… )

16
 x 100 = ...... 

Keterangan skor maksimal : 

4 = sudah dapat mengkoneksikan dan jawaban penyelesaian tepat 

3 = sudah dapat mengkoneksikan, namun jawaban penyelesaian kurang tepat 

2 = sudah dapat mengkoneksikan, namun jawaban penyelesaian tidak tepat 

1 = belum dapat mengkoneksikan dan jawaban penyelesaian tidak tepat 

0 = tidak ada jawaban 
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HASIL UJI COBA SOAL KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

 

Soal Paket A 

NO SISWA 
NILAI SOAL 

SKOR 
1A 2A 3A 4A 

1 S - 14 4 4 4 4 16 

2 S - 15 4 4 4 4 16 

3 S - 5 4 4 3 4 15 

4 S - 36 4 3 4 4 15 

5 S - 12 4 3 4 3 14 

6 S - 35 4 2 4 4 14 

7 S - 1 3 3 4 3 13 

8 S - 9 4 3 2 4 13 

9 S - 16 4 3 2 4 13 

10 S - 34 4 3 3 3 13 

11 S - 24 4 3 3 2 12 

12 S - 31 4 3 2 2 11 

13 S - 13 4 3 2 1 10 

14 S - 29 4 3 2 1 10 

15 S - 33 4 3 2 1 10 

16 S - 37 3 2 4 1 10 

17 S - 8 4 1 2 2 9 

18 S - 38 4 2 1 2 9 

19 S - 32 4 0 2 1 7 

20 S - 6 4 0 0 0 4 
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HASIL UJI COBA SOAL KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

 

Soal Paket B 

NO SISWA 
NILAI SOAL 

SKOR 
1B 2B 3B 4B 

1 S - 23 4 3 4 3 14 

2 S - 25 3 3 4 4 14 

3 S - 3 2 3 4 5 13 

4 S - 4 2 3 3 4 12 

5 S - 10 2 2 4 4 12 

6 S - 19 1 3 4 4 12 

7 S - 30 1 3 4 4 12 

8 S - 39 1 3 4 4 12 

9 S - 2 3 3 3 2 11 

10 S - 17 1 2 4 4 11 

11 S - 18 1 2 4 4 11 

12 S - 21 3 3 4 2 11 

13 S - 22 1 2 4 4 11 

14 S - 28 1 2 4 4 11 

15 S - 27 1 2 3 4 10 

16 S - 11 0 3 2 4 9 

17 S - 20 2 1 3 3 9 

18 S - 26 2 1 2 4 9 

19 S - 7 1 1 1 0 3 
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PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL UJI COBA 

TES KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

 

Soal No.1A 

NO RESPONDEN X Y X2 Y2 XY 

1 S - 14 4 16 16 256 64 

2 S - 15 4 16 16 256 64 

3 S - 5 4 15 16 225 60 

4 S - 36 4 15 16 225 60 

5 S - 12 4 14 16 196 56 

6 S - 35 4 14 16 196 56 

7 S - 1 3 13 9 169 39 

8 S - 9 4 13 16 169 52 

9 S - 16 4 13 16 169 52 

10 S - 34 4 13 16 169 52 

11 S - 24 4 12 16 144 48 

12 S - 31 4 11 16 121 44 

13 S - 13 4 10 16 100 40 

14 S - 29 4 10 16 100 40 

15 S - 33 4 10 16 100 40 

16 S - 37 3 10 9 100 30 

17 S - 8 4 9 16 81 36 

18 S - 38 4 9 16 81 36 

19 S – 32 4 7 16 49 28 

20 S – 6 4 4 16 16 16 

JUMLAH 78 234 306 2922 913 

Keterangan:  X = Skor siswa pada instrument soal uji coba nomor 1A 

  Y = Total skor siswa 

 Langkah 1 

Menghitung harga korelasi skor instrumen soal uji coba dengan menggunakan 

rumus korelasi Product Moment berikut: 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2][𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
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Validitas instrumen soal uji coba nomor 1A. 

𝑟 =
20(913) − (78)(234)

√[20(306) − (78)2][20(2922) − (234)2]
 

=
18260 − 18252

√(6120 − 6084)(58440 − 54756)
 

=
8

√(36)(3684)
 

=
8

√132624
 

=
8

364,175782
 

= 0,02 

 

 Langkah 2 

Menghitung harga 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑟√𝑛 − 2

√1 − 𝑟2
 

 

Harga 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  untuk instrumen soal nomor 1A. 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
0,02√20 − 2

√1 − (0,02)2
 

=
0,02√18

√1 − 0,0004
 

=
0,02(4,24264069)

√0,9996
 

=
0,08485281

0,99979998
 

= 0,0849 
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Harga 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  untuk df = 20 − 2 = 18 dengan taraf signifikan 5%  yaitu 1,73406. 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  0,0849 <  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1, 73406, maka instrument soal uji coba nomor 1A 

tidak valid. 

Soal No.2A 

NO RESPONDEN X Y X
2
 Y

2
 XY 

1 S – 14 4 16 16 256 64 

2 S – 15 4 16 16 256 64 

3 S – 5 4 15 16 225 60 

4 S – 36 3 15 9 225 45 

5 S – 12 3 14 9 196 42 

6 S – 35 2 14 4 196 28 

7 S – 1 3 13 9 169 39 

8 S – 9 3 13 9 169 39 

9 S – 16 3 13 9 169 39 

10 S – 34 3 13 9 169 39 

11 S – 24 3 12 9 144 36 

12 S – 31 3 11 9 121 33 

13 S – 13 3 10 9 100 30 

14 S – 29 3 10 9 100 30 

15 S – 33 3 10 9 100 30 

16 S – 37 2 10 4 100 20 

17 S – 8 1 9 1 81 9 

18 S – 38 2 9 4 81 18 

19 S – 32 0 7 0 49 0 

20 S – 6 0 4 0 16 0 

JUMLAH 52 234 160 2922 665 

Keterangan:  X = Skor siswa pada instrument soal uji coba nomor 2A 

  Y = Total skor siswa 

 Langkah 1 

Menghitung harga korelasi skor instrumen soal uji coba dengan menggunakan 

rumus korelasi Product Moment berikut: 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2][𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
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LAMPIRAN F.5 

Validitas instrumen soal uji coba nomor 2A. 

𝑟 =
20(665) − (52)(234)

√[20(160) − (52)2][20(2922) − (234)2]
 

=
13300 − 12168

√(3200 − 2704)(58440 − 54756)
 

=
1132

√(496)(3684)
 

=
1132

√1827264
 

=
1132

1351,76329
 

= 0,84 

 Langkah 2 

Menghitung harga 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑟√𝑛 − 2

√1 − 𝑟2
 

 

Harga 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  untuk instrumen soal nomor 2A. 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
0,84√20 − 2

√1 − (0,84)2
 

=
0,84√18

√1 − 0,7056
 

=
0,84(4,24264069)

√0,2944
 

=
3,56381818

0,5425864
 

= 6,5682 
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LAMPIRAN F.5 

Harga 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  untuk df = 20 − 2 = 18 dengan taraf signifikan 5%  yaitu 1,73406. 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  6,5682 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1, 73406, maka instrument soal uji coba nomor 2A 

valid. 

Soal No.3A 

NO RESPONDEN X Y X
2
 Y

2
 XY 

1 S - 14 4 16 16 256 64 

2 S - 15 4 16 16 256 64 

3 S – 5 3 15 9 225 45 

4 S - 36 4 15 16 225 60 

5 S - 12 4 14 16 196 56 

6 S - 35 4 14 16 196 56 

7 S – 1 4 13 16 169 52 

8 S – 9 2 13 4 169 26 

9 S - 16 2 13 4 169 26 

10 S - 34 3 13 9 169 39 

11 S - 24 3 12 9 144 36 

12 S - 31 2 11 4 121 22 

13 S - 13 2 10 4 100 20 

14 S - 29 2 10 4 100 20 

15 S - 33 2 10 4 100 20 

16 S - 37 4 10 16 100 40 

17 S – 8 2 9 4 81 18 

18 S - 38 1 9 1 81 9 

19 S - 32 2 7 4 49 14 

20 S – 6 0 4 0 16 0 

JUMLAH 54 234 172 2922 687 

Keterangan:  X = Skor siswa pada instrument soal uji coba nomor 3A 

  Y = Total skor siswa 

 Langkah 1 

Menghitung harga korelasi skor instrumen soal uji coba dengan menggunakan 

rumus korelasi Product Moment berikut: 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2][𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
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LAMPIRAN F.5 

Validitas instrumen soal uji coba nomor 3A. 

𝑟 =
20(687) − (54)(234)

√[20(172) − (54)2][20(2922) − (234)2]
 

=
13740 − 12636

√(3440 − 2916)(58440 − 54756)
 

=
1104

√(524)(3684)
 

=
1104

√1930416
 

=
1104

1389,39411
 

= 0,79 

 Langkah 2 

Menghitung harga 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑟√𝑛 − 2

√1 − 𝑟2
 

 

Harga 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  untuk instrumensoalnomor 3A. 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
0,79√20 − 2

√1 − (0,79)2
 

=
0,79√18

√1 − 0,6241
 

=
0,79(4,24264069)

√0,3759
 

=
3,35168615

0,61310684
 

= 5,4667 
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LAMPIRAN F.5 

Harga 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  untuk df = 20 − 2 = 18 dengan taraf signifikan 5%  yaitu 1,73406. 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  5,4667 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1, 73406, maka instrument soal uji coba nomor 3A 

valid. 

Soal No.4A 

NO RESPONDEN X Y X
2
 Y

2
 XY 

1 S - 14 4 16 16 256 64 

2 S - 15 4 16 16 256 64 

3 S - 5 4 15 16 225 60 

4 S - 36 4 15 16 225 60 

5 S - 12 3 14 9 196 42 

6 S - 35 4 14 16 196 56 

7 S - 1 3 13 9 169 39 

8 S - 9 4 13 16 169 52 

9 S - 16 4 13 16 169 52 

10 S - 34 3 13 9 169 39 

11 S - 24 2 12 4 144 24 

12 S - 31 2 11 4 121 22 

13 S - 13 1 10 1 100 10 

14 S - 29 1 10 1 100 10 

15 S - 33 1 10 1 100 10 

16 S - 37 1 10 1 100 10 

17 S - 8 2 9 4 81 18 

18 S - 38 2 9 4 81 18 

19 S - 32 1 7 1 49 7 

20 S - 6 0 4 0 16 0 

JUMLAH 50 234 160 2922 657 

Keterangan:  X = Skor siswa pada instrument soal uji coba nomor 4A 

  Y = Total skor siswa 

 Langkah 1 

Menghitung harga korelasi skor instrumen soal uji coba dengan menggunakan 

rumus korelasi Product Moment berikut: 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2][𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
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LAMPIRAN F.5 

Validitas instrumen soal uji coba nomor 4A. 

𝑟 =
20(657) − (50)(234)

√[20(160) − (50)2][20(2922) − (234)2]
 

=
13140 − 11700

√(3200 − 2500)(58440 − 54756)
 

=
1440

√(700)(3684)
 

=
1440

√2578800
 

=
1440

1605,86425
 

= 0,89 

 Langkah 2 

Menghitung harga 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑟√𝑛 − 2

√1 − 𝑟2
 

 

Harga 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  untuk instrumen soal nomor 4A. 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
0,89√20 − 2

√1 − (0,89)2
 

=
0,89√18

√1 − 0,7921
 

=
0,89(4,24264069)

√0,2079
 

=
3,77595021

0,45596052
 

= 8,2813 
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LAMPIRAN F.5 

Harga 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  untuk df = 20 − 2 = 18 dengan taraf signifikan 5%  yaitu 1,73406. 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  8,2813 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1, 73406, maka instrument soal uji coba nomor 4A 

valid. 

Soal No.1B 

NO RESPONDEN X Y X
2
 Y

2
 XY 

1 S - 23 4 14 16 196 56 

2 S - 25 3 14 9 196 42 

3 S – 3 2 13 4 169 26 

4 S – 4 2 12 4 144 24 

5 S - 10 2 12 4 144 24 

6 S - 19 1 12 1 144 12 

7 S - 30 1 12 1 144 12 

8 S - 39 1 12 1 144 12 

9 S – 2 3 11 9 121 33 

10 S - 17 1 11 1 121 11 

11 S - 18 1 11 1 121 11 

12 S - 21 3 11 9 121 33 

13 S - 22 1 11 1 121 11 

14 S - 28 1 11 1 121 11 

15 S - 27 1 10 1 100 10 

16 S - 11 0 9 0 81 0 

17 S - 20 2 9 4 81 18 

18 S - 26 2 9 4 81 18 

19 S – 7 1 3 1 9 3 

JUMLAH 32 207 72 2359 367 

Keterangan:  X = Skor siswa pada instrument soal uji coba nomor 1B 

  Y = Total skor siswa 

 Langkah 1 

Menghitung harga korelasi skor instrumen soal uji coba dengan menggunakan 

rumus korelasi Product Moment berikut: 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2][𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
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LAMPIRAN F.5 

Validitas instrumen soal uji coba nomor 1B. 

𝑟 =
19(367) − (32)(207)

√[19(72) − (32)2][19(2359) − (207)2]
 

=
6973 − 6624

√(1368 − 1024)(44821 − 42849)
 

=
349

√(344)(1972)
 

=
349

√678368
 

=
349

823,630985
 

= 0,42 

 Langkah 2 

Menghitung harga 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑟√𝑛 − 2

√1 − 𝑟2
 

 

Harga 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔   untuk instrumen soal nomor 1B. 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
0,42√19 − 2

√1 − (0,42)2
 

=
0,42√17

√1 − 0,1764
 

=
0,42(4,12310563)

√0,8236
 

=
1,73170436

0,9075241
 

= 1,9082 
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LAMPIRAN F.5 

Harga 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  untuk df = 20 − 2 = 18 dengan taraf signifikan 5%  yaitu 1,73961. 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  1,9082 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1, 73961 maka instrument soal uji coba nomor 1B 

valid. 

Soal No.2B 

NO RESPONDEN X Y X2 Y2 XY 

1 S - 23 3 14 9 196 42 

2 S - 25 3 14 9 196 42 

3 S – 3 3 13 9 169 39 

4 S – 4 3 12 9 144 36 

5 S - 10 2 12 4 144 24 

6 S - 19 3 12 9 144 36 

7 S - 30 3 12 9 144 36 

8 S - 39 3 12 9 144 36 

9 S – 2 3 11 9 121 33 

10 S - 17 2 11 4 121 22 

11 S - 18 2 11 4 121 22 

12 S - 21 3 11 9 121 33 

13 S - 22 2 11 4 121 22 

14 S - 28 2 11 4 121 22 

15 S - 27 2 10 4 100 20 

16 S - 11 3 9 9 81 27 

17 S - 20 1 9 1 81 9 

18 S - 26 1 9 1 81 9 

19 S – 7 1 3 1 9 3 

JUMLAH 45 207 117 2359 513 

Keterangan:  X = Skor siswa pada instrument soal uji coba nomor 2B 

  Y = Total skor siswa 

 Langkah 1 

Menghitung harga korelasi skor instrumen soal uji coba dengan menggunakan 

rumus korelasi Product Moment berikut: 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2][𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
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LAMPIRAN F.5 

Validitas instrumen soal uji coba nomor 2B. 

𝑟 =
19(513) − (45)(207)

√[19(117) − (45)2][19(2359) − (207)2]
 

=
9747 − 9315

√(2223 − 2025)(44821 − 42849)
 

=
432

√(198)(1972)
 

=
432

√390456
 

=
432

624,864785
 

= 0,69 

 Langkah 2 

Menghitung harga 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑟√𝑛 − 2

√1 − 𝑟2
 

 

Harga 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔   untuk instrumen soal nomor 2B. 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
0,69√19 − 2

√1 − (0,69)2
 

=
0,69√17

√1 − 0,4761
 

=
0,69(4,12310563)

√0,5239
 

=
2,84494288

0,72380937
 

= 3,9305 
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LAMPIRAN F.5 

Harga 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  untuk df = 19 − 2 = 17 dengan taraf signifikan 5%  yaitu 1,73961. 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  3,9305 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1, 73961, maka instrument soal uji coba nomor 2B 

valid. 

Soal No.3B 

NO RESPONDEN X Y X2 Y2 XY 

1 S - 23 4 14 16 196 56 

2 S - 25 4 14 16 196 56 

3 S - 3 4 13 16 169 52 

4 S - 4 3 12 9 144 36 

5 S - 10 4 12 16 144 48 

6 S - 19 4 12 16 144 48 

7 S - 30 4 12 16 144 48 

8 S - 39 4 12 16 144 48 

9 S - 2 3 11 9 121 33 

10 S - 17 4 11 16 121 44 

11 S - 18 4 11 16 121 44 

12 S - 21 4 11 16 121 44 

13 S - 22 4 11 16 121 44 

14 S - 28 4 11 16 121 44 

15 S - 27 3 10 9 100 30 

16 S - 11 2 9 4 81 18 

17 S - 20 3 9 9 81 27 

18 S - 26 2 9 4 81 18 

19 S - 7 1 3 1 9 3 

JUMLAH 65 207 237 2359 741 

Keterangan:  X = Skor siswa pada instrument soal uji coba nomor 3B 

  Y = Total skor siswa 

 Langkah 1 

Menghitung harga korelasi skor instrumen soal uji coba dengan menggunakan 

rumus korelasi Product Moment berikut: 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2][𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
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LAMPIRAN F.5 

Validitas instrumen soal uji coba nomor 3B. 

𝑟 =
19(741) − (65)(207)

√[19(237) − (65)2][19(2359) − (207)2]
 

=
14079 − 13455

√(4503 − 4225)(44821 − 42849)
 

=
624

√(278)(1972)
 

=
624

√548216
 

=
624

740,416099
 

= 0,84 

 Langkah 2 

Menghitung harga 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑟√𝑛 − 2

√1 − 𝑟2
 

 

Harga 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔   untuk instrumen soal nomor 3B. 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
0,84√19 − 2

√1 − (0,84)2
 

=
0,84√17

√1 − 0,7056
 

=
0,84(4,12310563)

√0,2944
 

=
3,46340873

0,5425864
 

= 6,3831 
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LAMPIRAN F.5 

Harga 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  untuk df = 19 − 2 = 17 dengan taraf signifikan 5%  yaitu 1,73961. 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  6,3831 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1, 73961, maka instrument soal uji coba nomor 3B 

valid. 

Soal No.4B 

NO RESPONDEN X Y X2 Y2 XY 

1 S - 23 3 14 9 196 42 

2 S - 25 4 14 16 196 56 

3 S - 3 5 13 25 169 65 

4 S - 4 4 12 16 144 48 

5 S - 10 4 12 16 144 48 

6 S - 19 4 12 16 144 48 

7 S - 30 4 12 16 144 48 

8 S - 39 4 12 16 144 48 

9 S - 2 2 11 4 121 22 

10 S - 17 4 11 16 121 44 

11 S - 18 4 11 16 121 44 

12 S - 21 2 11 4 121 22 

13 S - 22 4 11 16 121 44 

14 S - 28 4 11 16 121 44 

15 S - 27 4 10 16 100 40 

16 S - 11 4 9 16 81 36 

17 S - 20 3 9 9 81 27 

18 S - 26 4 9 16 81 36 

19 S - 7 0 3 0 9 0 

JUMLAH 67 207 259 2359 762 

Keterangan:  X = Skor siswa pada instrument soal uji coba nomor 4B 

  Y = Total skor siswa 

 Langkah 1 

Menghitung harga korelasi skor instrumen soal uji coba dengan menggunakan 

rumus korelasi Product Moment berikut: 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2][𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
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LAMPIRAN F.5 

Validitas instrumen soal uji coba nomor 4B. 

𝑟 =
19(762) − (67)(207)

√[19(259) − (67)2][19(2359) − (207)2]
 

=
14478 − 13869

√(4921 − 4489)(44821 − 42849)
 

=
609

√(432)(1972)
 

=
609

√851904
 

=
609

922,986457
 

= 0,66 

 Langkah 2 

Menghitung harga 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑟√𝑛 − 2

√1 − 𝑟2
 

 

Harga 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔   untuk instrumen soal nomor 4B. 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
0,66√19 − 2

√1 − (0,66)2
 

=
0,66√17

√1 − 0,4356
 

=
0,66(4,12310563)

√ 0,5644
 

=
2,72124972

0,7512656
 

= 3,6222 
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LAMPIRAN F.5 

Harga 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  untuk df = 19 − 2 = 17 dengan taraf signifikan 5%  yaitu 1,73961. 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  3,6222 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1, 73961, maka instrument soal uji coba nomor 4B 

valid. 

REKAPITULASI HASIL PENGUJIAN VALIDITAS SOAL UJI COBA 

KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

No. 

Instrumen 

Soal 

𝒓𝒙𝒚 
Harga

𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 

Harga

𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 
Keputusan 

1A 0,02 0,0849 1,73961 Tidak Valid 

2A 0,84 6,5682 1,73961 Valid 

3A 0,79 5,4667 1,73961 Valid 

4A 0,89 8,2813 1,73961 Valid 

1B 0,42 1,9082 1,73961 Valid 

2B 0,69 3,9305 1,73961 Valid 

3B 0,84 6,3831 1,73961 Valid 

4B 0,66 3,6222 1,73961 Valid 
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LAMPIRAN F.6 

PERHITUNGAN RELIABILITAS SOAL UJI COBA 

TES KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

 

Soal Paket A 

NO SISWA 
NILAI SOAL Xt Xt2 

1A 2A 3A 4A 

1 S - 14 4 4 4 4 16 256 

2 S - 15 4 4 4 4 16 256 

3 S - 5 4 4 3 4 15 225 

4 S - 36 4 3 4 4 15 225 

5 S - 12 4 3 4 3 14 196 

6 S - 35 4 2 4 4 14 196 

7 S - 1 3 3 4 3 13 169 

8 S - 9 4 3 2 4 13 169 

9 S - 16 4 3 2 4 13 169 

10 S - 34 4 3 3 3 13 169 

11 S - 24 4 3 3 2 12 144 

12 S - 31 4 3 2 2 11 121 

13 S - 13 4 3 2 1 10 100 

14 S - 29 4 3 2 1 10 100 

15 S - 33 4 3 2 1 10 100 

16 S - 37 3 2 4 1 10 100 

17 S - 8 4 1 2 2 9 81 

18 S - 38 4 2 1 2 9 81 

19 S - 32 4 0 2 1 7 49 

20 S - 6 4 0 0 0 4 16 

JUMLAH 234 2922 

∑Xi 78 52 54 50     

∑Xi2 306 160 172 160     

 

 Langkah 1 

Menghitung varians skor tiap item instrumen soal dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut:  

𝑆𝑖
2 =  

𝛴𝑋𝑖
2 −

(𝛴𝑋𝑖)2

𝑁
𝑁

 

 



298 
 

LAMPIRAN F.6 

Varianssoal nomor 1 

𝑆1
2
 =

∑ 𝑋1
2−

(∑ 𝑋1)
2

𝑁
𝑁

=
306 − (78)

2

20
20 =  0,09 

Varianssoal nomor 2 

𝑆2
2
 =

∑ 𝑋2
2

− 
(∑ 𝑋2)

2

𝑁
𝑁

=
160 − 

(52)
2

20
20

=  1,24 

Varianssoal nomor 3 

𝑆3
2
 =

∑ 𝑋3
2− 

(∑ 𝑋3)
2

𝑁
𝑁

=
172 − 

(54)
2

20
20 =  1,31 

Varianssoal nomor 4 

𝑆4
2
 =

∑ 𝑋4
2− 

(∑ 𝑋4)
2

𝑁
𝑁

=
160 − 

(50)
2

20
20 =  1,75 

 

 Langkah 2 

Menjumlahkan semua varians soal sebagai berikut:  

∑ 𝑆𝑖
2 = 0,09 + 1,24 + 1,31 + 1,75 

∑ 𝑆𝑖
2 = 4,39 

 Langkah 3 

Menghitung varians total dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

𝑆𝑡
2 =

∑ 𝑋𝑡
2 −

(∑ 𝑋𝑡)2

𝑁
𝑁

 

=
2922 −

(234)2

20
20

 

= 9,21 
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LAMPIRAN F.6 

 Langkah 4 

Menghitung reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha sebagai berikut:  

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 ) 

   = (
4

4−1
) (1 − 4,39

9,21
) 

      = 0,6960 

 

 Langkah 5 

Karena df = 20 − 2 = 18, sehingga diperoleh harga 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada taraf 

signifikan 5% sebesar 0,3783. Dengan demikian 𝑟 = 0,6960 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =

0,3783. Jadi kesimpulannya adalah instrumen butir soal tersebut dapat 

dikatakan reliabel. 
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LAMPIRAN F.6 

Soal Paket B 

NO SISWA 
NILAI SOAL 

Xt Xt2 
1A 2A 3A 4A 

1 S - 23 4 3 4 3 14 196 

2 S - 25 3 3 4 4 14 196 

3 S - 3 2 3 4 5 13 169 

4 S - 4 2 3 3 4 12 144 

5 S - 10 2 2 4 4 12 144 

6 S - 19 1 3 4 4 12 144 

7 S - 30 1 3 4 4 12 144 

8 S - 39 1 3 4 4 12 144 

9 S - 2 3 3 3 2 11 121 

10 S - 17 1 2 4 4 11 121 

11 S - 18 1 2 4 4 11 121 

12 S - 21 3 3 4 2 11 121 

13 S - 22 1 2 4 4 11 121 

14 S - 28 1 2 4 4 11 121 

15 S - 27 1 2 3 4 10 100 

16 S - 11 0 3 2 4 9 81 

17 S - 20 2 1 3 3 9 81 

18 S - 26 2 1 2 4 9 81 

19 S - 7 1 1 1 0 3 9 

JUMLAH 207 2359 

∑Xi 32 45 65 67     

∑Xi2 72 117 237 259     

 

 Langkah 1 

Menghitung varians skor tiap item instrumen soal dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut:  

𝑆𝑖
2 =  

𝛴𝑋𝑖
2 −

(𝛴𝑋𝑖)2

𝑁
𝑁
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LAMPIRAN F.6 

Varianssoal nomor 1 

𝑆1
2
 =

∑ 𝑋1
2−

(∑ 𝑋1)
2

𝑁
𝑁

=
72 − (32)

2

20
20 =  1,04 

Varianssoal nomor 2 

𝑆2
2
 =

∑ 𝑋2
2

− 
(∑ 𝑋2)

2

𝑁
𝑁

=
117 − 

(45)
2

20
20

=  0,7875 

Varianssoal nomor 3 

𝑆3
2
 =

∑ 𝑋3
2− 

(∑ 𝑋3)
2

𝑁
𝑁

=
237 − 

(65)
2

20
20 =  1,2875 

Varianssoal nomor 4 

𝑆4
2
 =

∑ 𝑋4
2− 

(∑ 𝑋4)
2

𝑁
𝑁

=
259 − (67)

2

20
20 =  1,7275 

 

 Langkah 2 

Menjumlahkan semua varians soal sebagai berikut:  

∑ 𝑆𝑖
2 = 1,04 + 0,7875 + 1,2875 + 1,7275 

∑ 𝑆𝑖
2 = 4,8425 

 Langkah 3 

Menghitung varians total dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

𝑆𝑡
2 =

∑ 𝑋𝑡
2 −

(∑ 𝑋𝑡)2

𝑁
𝑁

 

=
2359 −

(207)2

20
20

 

= 10,8275 
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 Langkah 4 

Menghitung reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha sebagai berikut:  

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 ) 

   = (
4

4−1
) (1 − 4,8425

10,8275
) 

      = 0,4472 

 

 Langkah 5 

Karena df = 20 − 2 = 18, sehingga diperoleh harga 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada taraf 

signifikan 5% sebesar 0,3783. Dengan demikian 𝑟 = 0,4472 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =

0,3783. Jadi kesimpulannya adalah instrumen butir soal tersebut dapat 

dikatakan reliabel. 
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LAMPIRAN F.7 

DAYA PEMBEDA SOAL UJI COBA KEMAMPUAN KONEKSI 

MATEMATIS 

 

Soal Paket A 

 Langkah 1 

1. Menghitung jumlah skor total tiap siswa dan mengurutkan skor total dari 

yang terbesar ke yang terkecil, kemudian menetapkan kelompok atas (A) 

dan kelompok bawah (B) 

 

NO SISWA KELOMPOK 
NILAI SOAL 

SKOR 
1A 2A 3A 4A 

1 S - 14 A 4 4 4 4 16 

2 S - 15 A 4 4 4 4 16 

3 S - 5 A 4 4 3 4 15 

4 S - 36 A 4 3 4 4 15 

5 S - 12 A 4 3 4 3 14 

6 S - 35 A 4 2 4 4 14 

7 S - 1 A 3 3 4 3 13 

8 S - 9 A 4 3 2 4 13 

9 S - 16 A 4 3 2 4 13 

10 S - 34 A 4 3 3 3 13 

11 S - 24 B 4 3 3 2 12 

12 S - 31 B 4 3 2 2 11 

13 S - 13 B 4 3 2 1 10 

14 S - 29 B 4 3 2 1 10 

15 S - 33 B 4 3 2 1 10 

16 S - 37 B 3 2 4 1 10 

17 S - 8 B 4 1 2 2 9 

18 S - 38 B 4 2 1 2 9 

19 S - 32 B 4 0 2 1 7 

20 S - 6 B 4 0 0 0 4 
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LAMPIRAN F.7 

 

 

 Langkah 2 

Menghitung rata-rata skor untuk masing-masing kelompok, yaitu kelompok 

atas dan kelompok bawah. 

 

SISWA KELOMPOK 

NILAI SOAL 

SKOR 1A 2A 3A 4A 

S - 14 A 4 4 4 4 16 

S - 15 A 4 4 4 4 16 

S - 5 A 4 4 3 4 15 

S - 36 A 4 3 4 4 15 

S - 12 A 4 3 4 3 14 

S - 35 A 4 2 4 4 14 

S - 1 A 3 3 4 3 13 

S - 9 A 4 3 2 4 13 

S - 16 A 4 3 2 4 13 

S - 34 A 4 3 3 3 13 

JUMLAH SA 39 32 34 37   

RATA-RATA SA 3,9 3,2 3,4 3,7   

S - 24 B 4 3 3 2 12 

S - 31 B 4 3 2 2 11 

S - 13 B 4 3 2 1 10 

S - 29 B 4 3 2 1 10 

S - 33 B 4 3 2 1 10 

S - 37 B 3 2 4 1 10 

S - 8 B 4 1 2 2 9 

S - 38 B 4 2 1 2 9 

S - 32 B 4 0 2 1 7 

S - 6 B 4 0 0 0 4 

JUMLAH SB 39 20 20 13   

RATA-RATA SA 3,9 2 2 1,3   
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LAMPIRAN F.7 

 Langkah 3 

Menghitung daya pembeda tiap butir soal dengan rumus sebagai berikut:  

 

DP =
𝑋𝐴 − 𝑋𝐵
𝑆𝑀

 

Daya pembeda butir soal nomor 1A 𝐷𝑃 =
3,9 − 3,9

4
= 0 

Daya pembeda butir soal nomor 2A 𝐷𝑃 =
3,2 − 2

4
= 0,3 

Daya pembeda butir soal nomor 3A 𝐷𝑃 =
3,4 − 2

4
= 0,35 

Daya pembeda butir soal nomor 4A 𝐷𝑃 =
3,7 − 1,3

4
= 0,6 

 

 

 Langkah 4 

Menentukan indeks daya pembeda tiap butir soal. Berikut adalah interpretasi 

indeks daya pembeda: 

 

Nomor Soal Daya Pembeda Interpretasi DP 

1A 0 Buruk 

2A 0,3 Cukup 

3A 0,35 Cukup 

4A 0,6 Baik 
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Soal Paket B 

 Langkah 1 

Menghitung jumlah skor total tiap siswa dan mengurutkan skor total dari yang 

terbesar ke yang terkecil, kemudian menetapkan kelompok atas (A) dan 

kelompok bawah (B) 

 

NO SISWA KELOMPOK 
NILAI SOAL 

SKOR 
1B 2B 3B 4B 

1 S - 23 A 4 3 4 3 14 

2 S - 25 A 3 3 4 4 14 

3 S - 3 A 2 3 4 5 13 

4 S - 4 A 2 3 3 4 12 

5 S - 10 A 2 2 4 4 12 

6 S - 19 A 1 3 4 4 12 

7 S - 30 A 1 3 4 4 12 

8 S - 39 A 1 3 4 4 12 

9 S - 2 A 3 3 3 2 11 

10 S - 17 A 1 2 4 4 11 

11 S - 18 B 1 2 4 4 11 

12 S - 21 B 3 3 4 2 11 

13 S - 22 B 1 2 4 4 11 

14 S - 28 B 1 2 4 4 11 

15 S - 27 B 1 2 3 4 10 

16 S - 11 B 0 3 2 4 9 

17 S - 20 B 2 1 3 3 9 

18 S - 26 B 2 1 2 4 9 

19 S - 7 B 1 1 1 0 3 
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 Langkah 2 

Menghitung rata-rata skor untuk masing-masing kelompok, yaitu kelompok 

atas dan kelompok bawah. 

 

SISWA KELOMPOK 

NILAI SOAL 

SKOR 1A 2A 3A 4A 

S - 23 A 4 3 4 3 14 

S - 25 A 3 3 4 4 14 

S - 3 A 2 3 4 5 13 

S - 4 A 2 3 3 4 12 

S - 10 A 2 2 4 4 12 

S - 19 A 1 3 4 4 12 

S - 30 A 1 3 4 4 12 

S - 39 A 1 3 4 4 12 

S - 2 A 3 3 3 2 11 

S - 17 A 1 2 4 4 11 

JUMLAH SA 20 28 38 38   

RATA-RATA SA 2 2,8 3,8 3,8   

S - 18 B 1 2 4 4 11 

S - 21 B 3 3 4 2 11 

S - 22 B 1 2 4 4 11 

S - 28 B 1 2 4 4 11 

S - 27 B 1 2 3 4 10 

S - 11 B 0 3 2 4 9 

S - 20 B 2 1 3 3 9 

S - 26 B 2 1 2 4 9 

S - 7 B 1 1 1 0 3 

JUMLAH SB 12 17 27 29   

RATA-RATA SA 1,2 1,7 2,7 2,9   
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 Langkah 3 

Menghitung daya pembeda tiap butir soal dengan rumus sebagai berikut:  

 

DP =
𝑋𝐴 − 𝑋𝐵
𝑆𝑀

 

Daya pembeda butir soal nomor 1B 𝐷𝑃 =
2 − 1,2

4
= 0,2 

Daya pembeda butir soal nomor 2B 𝐷𝑃 =
2,8 − 1,7

4
= 0,275 

Daya pembeda butir soal nomor 3B 𝐷𝑃 =
3,8 − 2,7

4
= 0,275 

Daya pembeda butir soal nomor 4B 𝐷𝑃 =
3,8 − 2,9

4
= 0,225 

 

 

 Langkah 4 

Menentukan indeks daya pembeda tiap butir soal. Berikut adalah interpretasi 

indeks daya pembeda: 

 

Nomor Soal Daya Pembeda Interpretasi DP 

1B 0,2 Cukup 

2B 0,275 Cukup 

3B 0,275 Cukup 

4B 0,225 Cukup 
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LAMPIRAN F.8 

 

INDEKS KESUKARAN SOAL UJI COBA KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

 

Paket Soal A 

NO SISWA 
NILAI SOAL 

SKOR 
1A 2A 3A 4A 

1 S - 14 4 4 4 4 16 

2 S - 15 4 4 4 4 16 

3 S - 5 4 4 3 4 15 

4 S - 36 4 3 4 4 15 

5 S - 12 4 3 4 3 14 

6 S - 35 4 2 4 4 14 

7 S - 1 3 3 4 3 13 

8 S - 9 4 3 2 4 13 

9 S - 16 4 3 2 4 13 

10 S - 34 4 3 3 3 13 

11 S - 24 4 3 3 2 12 

12 S - 31 4 3 2 2 11 

13 S - 13 4 3 2 1 10 

14 S - 29 4 3 2 1 10 

15 S - 33 4 3 2 1 10 

16 S - 37 3 2 4 1 10 

17 S - 8 4 1 2 2 9 

18 S - 38 4 2 1 2 9 

19 S - 32 4 0 2 1 7 

20 S - 6 4 0 0 0 4 

JUMLAH 78 52 54 50 234 

RATA-RATA 3,9 2,6 2,7 2,5 
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 Langkah 1 

Menghitung indeks kesukaran tiap butir soal dengan rumus sebagai berikut:  

 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑠𝑢𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 =
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑠𝑜𝑎𝑙
 

 

𝐼𝐾 =
𝑋𝐼

𝑆𝑀𝐼
 

Indeks kesukaran butir soal nomor 1A   

𝐼𝐾 =
3,9

4
= 0,975 

Indeks kesukaran butir soal nomor 2A 

𝐼𝐾 =
2,6

4
= 0,65 

Indeks kesukaran butir soal nomor 3A 

𝑇𝐾 =
2,7

4
= 0,675 

Indeks kesukaran butir soal nomor 4A 

𝐼𝐾 =
2,5

4
= 0,625 

 

 

 Langkah 2 

Menentukan indeks kesukaran tiap butir soal. Berikut adalah interpretasi indeks kesukaran: 

 

NomorSoal IndeksKesukaran Interpretasi IK 

1A 0,975 Mudah 

2A 0,65 Sedang  

3A 0,675 Sedang  

4A 0,625 Sedang 
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LAMPIRAN F.8 

Paket Soal B 

NO SISWA 
NILAI SOAL 

Skor 
1B 2B 3B 4B 

1 S - 23 4 3 4 3 14 

2 S - 25 3 3 4 4 14 

3 S - 3 2 3 4 5 13 

4 S - 4 2 3 3 4 12 

5 S - 10 2 2 4 4 12 

6 S - 19 1 3 4 4 12 

7 S - 30 1 3 4 4 12 

8 S - 39 1 3 4 4 12 

9 S - 2 3 3 3 2 11 

10 S - 17 1 2 4 4 11 

11 S - 18 1 2 4 4 11 

12 S - 21 3 3 4 2 11 

13 S - 22 1 2 4 4 11 

14 S - 28 1 2 4 4 11 

15 S - 27 1 2 3 4 10 

16 S - 11 0 3 2 4 9 

17 S - 20 2 1 3 3 9 

18 S - 26 2 1 2 4 9 

19 S - 7 1 1 1 0 3 

JUMLAH 32 45 65 67 207 

RATA-RATA 1,6 2,25 3,25 3,35   
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LAMPIRAN F.8 

 

 Langkah 1 

Menghitung indeks kesukaran tiap butir soal dengan rumus sebagai berikut:  

 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑠𝑢𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 =
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑠𝑜𝑎𝑙
 

 

𝐼𝐾 =
𝑋𝐼

𝑆𝑀𝐼
 

Indeks kesukaran butir soal nomor 1A   

𝐼𝐾 =
1,6

4
 = 0,4 

Indeks kesukaran butir soal nomor 2A 

𝐼𝐾 =
2,25

4
= 0,5625 

Indeks kesukaran butir soal nomor 3A 

𝑇𝐾 =
3,25

4
= 0,8125 

Indeks kesukaran butir soal nomor 4A 

𝐼𝐾 =
3,35

4
= 0,8375 

 

 

 Langkah 2 

Menentukan indeks kesukaran tiap butir soal. Berikut adalah interpretasi indeks kesukaran: 

 

NomorSoal IndeksKesukaran Interpretasi IK 

1B 0,4 Sedang 

2B 0,5625 Sedang  

3B 0,8125 Mudah   

4B 0,8375 Mudah  
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LAMPIRAN G 

RATA-RATA NILAI ULANGAN TERAKHIR SISWA  MATERI 

PYTHAGORAS KELAS VIII SMP NEGERI 25 PEKANBARU 2020 

 

No VIII.1 VIII.2 VIII.3 VIII.4 VIII.5 VIII.6 VIII.7 VIII.8 VIII.9 

1 70 77 90 77 73 87 76 78 75 

2 75 78 87 73 87 75 85 86 56 

3 79 77 79 77 90 75 85 81 75 

4 75 96 44 73 77 57 68 75 75 

5 75 87 91 77 92 81 73 78 75 

6 75 92 78 73 75 77 54 77 75 

7 77 87 77 77 75 60 65 75 80 

8 83 79 84 73 87 66 76 76 81 

9 75 89 82 77 75 83 89 78 75 

10 77 85 76 73 76 77 79 66 75 

11 75 75 80 77 82 76 78 70 75 

12 87 75 77 73 77 60 79 75 77 

13 75 77 80 77 77 63 62 77 75 

14 83 77 79 73 75 75 79 78 75 

15 80 81 91 77 96 75 82 78 75 

16 81 88 84 73 80 59 67 77 76 

17 75 88 77 77 84 75 76 75 80 

18 70 75 81 73 81 82 70 66 85 

19 81 80 75 77 80 80 75 70 69 

20 79 85 79 73 92 76 77 75 76 

21 76 75 86 77 88 75 68 69 85 

22 78 78 82 73 80 75 64 75 79 

23 79 76 80 77 81 83 46 75 70 

24 75 76 80 73 79 78 79 69 82 

25 75 76 80 77 86 75 75 69 78 

26 75 77 81 73 79 75 75 70 76 

27 80 96 81 77 80 75 75 66 75 

28 87 85 93 73 90 72 55 69 75 

29 75 78 84 77 87 75 63 69 62 
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LAMPIRAN G 

No VIII.1 VIII.2 VIII.3 VIII.4 VIII.5 VIII.6 VIII.7 VIII.8 VIII.9 

30 78 84 78 73 83 77 77 75 79 

31 82 77 80 77 80 81 65 76 82 

32 82 81 93 73 90 38 78 66  

33  77 78  87 63  67  

34  73 79   75  69  

∑ 2489 2757 2589 2408 2634 2562 2315 2495 2348 

�̅� 77,78 81,08 76,14 75,25 79,81 75,35 72,34 73,38 75,74 
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LAMPIRAN H.1 

REKAM JEJAK AKTIVITAS KEGIATAN DAN PERCAKAPAN DARING 

INTERNET KELAS EKSPERIMEN (KELAS VIII.7) 

 

Nama Sekolah : SMP Negeri 25 Pekanbaru 

Mata Pelajaran : Matematika 

Tahun Pelajaran : 2019 / 2020 

Kelas / Semester : VIII / II 

 

 

Grup Whatsapp Google Class Room 
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LAMPIRAN H.1 

1. Guru memulai pelajaran dengan memeriksa kesiapan peserta didik. 

    

2. Introducting the New Concept 

Guru memberikan konsep materi baru dengan mengirimkan video 

pembelajaran terkait materi kepada siswa melalui aplikasi google class 

room. 
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LAMPIRAN H.1 

3. Metacognitive Questioning 

Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat  metakognitif 

kepada siswa terkait materi untuk membangun kemampuan koneksi 

matematisnya melalui pengantar materi yang diberikan pada lembar kerja 

siswa yang dikirim melalui aplikasi google classroom, juga melalui 

aplikasi grup whatsapp. 

   

 

4. Practicing 

Guru memberikan latihan yang terdapat pada lembar kerja siswa, dikirim 

melalui aplikasi googel class room, dan siswa berlatih menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan oleh guru dengan mendiskusikannya 

bersama teman pada aplikasi grup whatsapp atau secara personal, dan 

mengumpulkan hasil latihan juga melewati aplikasi google class room. 
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LAMPIRAN H.1 
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LAMPIRAN H.1 

5. Reviewing and Reducing Difficulties 

Guru melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa pada saat 

menyelesaikan masalah pada soal latihan yang diberikan, kemudian 

membahas kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa, dengan 

memberikan penjelasan mengenai kesalahan tersebut melalui aplikasi 

google class room. 
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LAMPIRAN H.1 

6. Obtaining Mastery 

Melakukan tes diakhir pertemuan untuk mengetahui penguasaan materi 

siswa, melalui aplikasi google class room. 
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LAMPIRAN H.1 

7. Verification 

Melakukan pemeriksaan terhadap hasil latihan siswa pada setiap 

pertemuan, dan hasil quis siswa diakhir pertemuan, untuk mengetahui 

siswa mana yang mencapai batas kelulusan dan siswa mana yang belum 

mencapai batas kelulusan. 
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LAMPIRAN H.1 

8. Enrichment 

Guru memberi pengayaan kepada siswa yang belum mencapai batas 

kelulusan, dengan memberikan tugas rumah tambahan perbaikan. 
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LAMPIRAN H.1 

9. Guru merencanakan tindak lanjut pembelajaran untuk pertemuan 

selanjutnya dan menutup kegiatan pembelajaran. 

   



324 
 

LAMPIRAN H.2 

REKAM JEJAK AKTIVITAS KEGIATAN DAN PERCAKAPAN DARING 

INTERNET KELAS KONTROL (KELAS VIII.8) 

 

Nama Sekolah : SMP Negeri 25 Pekanbaru 

Mata Pelajaran : Matematika 

Tahun Pelajaran : 2019 / 2020 

Kelas / Semester : VIII / II 

 

Grup Whatsapp     Google Class Room 
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LAMPIRAN H.2 

1. Guru memulai pelajaran dengan memeriksa kesiapan peserta didik. 
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LAMPIRAN H.2 

2. Stimulation (pemberian rangsangan) 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 

pada topic materi lewat video pembelajaran yang diberikan melalui aplikasi 

gogle classroom. 
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LAMPIRAN H.2 

3. Problem statemen (Pertanyaan / identifikasi masalah) 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 

sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan video pembelajaran dan 

latihan yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. 

 

 

 

 

 

 

 



328 
 

LAMPIRAN H.2 

4. Data collection (Pengumpulan data) 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 

pertanyan yang telah diidentifikasi. 
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5. Data processing (Pengolahan Data) 

Peserta didik berdiskusi mengolah data hasil pengamatan. 
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6. Verification (Pembuktian)  

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 

pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumbernya melalui 

kegiatan membahas jawaban soal-soal latihannya yang telah diperiksa oleh 

guru. 
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7. Generalization (Menarik kesimpulan) 

Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil proses pembelajaran yang 

dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



332 
 

LAMPIRAN H.2 

8. Guru merencanakan tindak lanjut pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya 

dan menutup kegiatan pembelajaran. 
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LAMPIRAN I.1 

KISI-KISI SOAL PRE TEST DAN POST TEST KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 25 Pekanbaru 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Bentuk Soal  : Uraian 

Materi Pokok  : Bangun Ruang Sisi Datar 

Kompetensi Dasar Indikator Materi 
Indikator Kemampuan 

Koneksi Matematika 
Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 

No 

Soal 

3.9  Membedakan dan 

menentukan luas 

permukaan dan 

volume bangun ruang 

sisi datar (kubus, 

balok, prisma, dan 

limas) 

 

4.9  Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan luas 

permukaandan 

volume bangun ruang 

sisi datar (kubus, 

balok, prima dan 

limas), serta 

gabungannya 

3.9.1 Memahami volume 

bangun ruang sisi 

datar (kubus, balok, 
prisma, limas, dan 

gabungan). 

3.9.2 Memahami 

hubungan materi 

volume bangun 

ruang sisi datar 

dengan sesuatu yang 

lain di luar fokus 

materinya, misalnya 

dengan (konsep 

matematika dalam 

materi yang sama, 

konsep matematika 

dalam materi yang 

 Memahami 

hubungan antar 

konsep atau 

prosedur dalam 

suatu materi topik 

matematika yang 

sama. 

 

Peserta didik mampu menentukan luas 

permukaan balok dengan 

menggunakan volume balok dan luas 

alas balok. 

 

Essay 1 

 Memahami 

hubungan antara 

materi dalam topik 

matematika tertentu 

dengan materi dalam 

topik matematika 

lainnya. 

Peserta didik mampu menentukan 

panjang diagonal ruang kubus dengan 

menggunakan volume kubus serta 

menggunakan konsep pythagoras. 

Essay 2 
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berbeda, konsep 

mata pelajaran lain, 

serta konsep  

kehidupan sehari-

hari). 

3.9.3 Memahami 

hubungan antara 

diagonal ruang, 

diagonal bidang, dan 

bidang diagonal. 
 

4.9.1 Menentukan volume 
bangun ruang sisi 

datar (kubuss, balok, 

prima dan limas), serta 

gabungannya. 

4.9.2 Menentukan 

penyelesaian 

masalah yang 

berkaitan dengan 

bangun ruang sisi 

datar. 
4.9.3 Menentukan panjang 

diagonal bidang, 

panjang diagonal 
ruang, serta luas 

bidang diagonal. 

 Memahami hubungan 

antara materi 

matematika dengan 

materi ilmu lain selain 

matematika. 

Peserta didik mampu mengidentifikasi 

keterkaitan antara materi volume 

kubus dengan materi massa jenis 

benda. 

Essay 3 

 Memahami 

hubungan materi 

matematika dengan 

kehidupan sehari-

hari. 

Peserta didik mampu 

mengidentifikasikan keterkaitan antara 

materi volume kubus dengan manfaat 

dan aplikasi pada kehidupan sehari-

hari. 

Essay 4 
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SOAL PRE TEST KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS SISWA 

 

1. Sebuah balok diketahui memiliki volume 240 𝑐𝑚3,  luas alas 60 𝑐𝑚2, dan 

jumlah dari panjang dengan lebarnya adalah 16 cm. Tentukan berapakah 

luas permukaan balok tersebut? 

 

2. Sebuah kubus diketahui memiliki volume  125 𝑐𝑚3. Berapakah panjang 

diagonal ruang kubus tersebut? 

 

3. Diketahui massa jenis sebuah logam tak beraturan adalah 1 kg/𝑚3, dengan 

massa logam tersebut adalah 250 gram, Logam tersebut hendak 

dimasukkan kedalam wadah berbentuk kubus yang telah diisi air, kubus 

tersebut memiliki ketinggian 1m, Setelah logam dimasukkan kedalam 

wadah, ternyata volume air naik menjadi penuh. Berapakah volume air 

didalam wadah sebelum dimasuki logam? 

 

4. Pak  adi ingin membangun sebuah kolam renang untuk anak-anaknya 

dirumah, pak adi memiliki perkarangan belakang rumah berbentuk persegi 

dengan luas 100 𝑚2. Pak adi hanya ingin membuat kolam renang dengan 

luas setengah dari perkarangannya, dengan kedalaman 1,5 m. Berapakah 

banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi 2/3 dari kolam tersebut? 
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KUNCI JAWABAN SOAL PRE TEST KEMAMPUAN KONEKSI 

MATEMATIS 

 

Alokasi Waktu : 40 Menit 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 (Genap) 

Materi   : Bangun Ruang 

 

No Kunci Jawaban 
Skor 

Maksimal 

1 Volume balok        = 240 𝑐𝑚3 

(luas alas) x tinggi = 240 𝑐𝑚3 

(p x l)       x      t     = 240 𝑐𝑚3 

(60 𝑐𝑚2) x      t     = 240 𝑐𝑚3 

 t     =  
240 𝑐𝑚3

60 𝑐𝑚2  

 t      = 4 cm 

4 
Luas permukaan balok   

= 2 x [(p x l) + (p x t) + (l x t)] 

= 2 x [(60 𝑐𝑚2) + (p x 4 cm) + (l x 4 cm)] 

= 2 x [(60 𝑐𝑚2) + 4 cm x (p + l)] 

= 2 x [(60 𝑐𝑚2) + 4 cm x (16 cm)] 

= 2 x [(60 𝑐𝑚2) + (64 𝑐𝑚2)] 

= 2 x [124 𝑐𝑚2] 

= 248 𝑐𝑚2 

2 Volume kubus = 125 𝑐𝑚3 

𝑠3 = 125 𝑐𝑚3 

𝑠   = √125 𝑐𝑚33
 

𝑠   = 5 cm 4 

Diagonal bidang (db) 

𝑑𝑏2 = 𝑠2 + 𝑠2 

𝑑𝑏   = √𝑠2  +  𝑠2 
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No Kunci Jawaban 
Skor 

Maksimal 

𝑑𝑏   = √(5 𝑐𝑚) 2  + (5 𝑐𝑚2) 

𝑑𝑏   = √25 𝑐𝑚 + 25 𝑐𝑚 

𝑑𝑏   = √50 𝑐𝑚 

𝑑𝑏   = 5√2  cm 

Diagonal ruang = (dr) 

𝑑𝑟2 = 𝑠2 + 𝑠2 

𝑑𝑟   = √𝑠2  +  𝑑𝑏2 

𝑑𝑟   = √(5 𝑐𝑚) 2  + (5√2  cm)2 

𝑑𝑟   = √25 𝑐𝑚 + 50 𝑐𝑚 

𝑑𝑟   = √75 𝑐𝑚 

𝑑𝑟   = 5√3  cm 

3 Volume logam = 
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑚

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑚
 

v = 
𝑀

𝜌
 

v = 
250 𝑔

1 𝑘𝑔/𝑚3 

v = 
250 𝑥 

1

1000
 𝑘𝑔

1 𝑘𝑔/𝑚3  

v = 
0,25 𝑘𝑔

1 𝑘𝑔/𝑚3 

v = 0,25 𝑚3 4 

Volume air penuh (kubus) = 𝑠3 

= 13 

= 1 𝑚3 

Volume air sebelum penuh  

= Volume air penuh (kubus) - Volume logam 

= 1 𝑚3 - 0,25 𝑚3 

= 0,75 𝑚3 
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No Kunci Jawaban 
Skor 

Maksimal 

4 Luas kolam = 
1

2
 𝑥 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 

= 
1

2
 𝑥 100 𝑚2 

= 50 𝑚2 

4 

Volume kolam = luas alas x tinggi 

=  (luas kolam) x tinggi 

= 50 𝑚2 x 1,5 m 

= 75 𝑚3 

 Volume 
2

3
 kolam = 

2

3
 x volume kolam 

 = 
2

3
 x 75 𝑚3 

 = 50 𝑚3 

SKOR MAKSIMAL 16 

 

Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟(…… )

16
 x 100 = ...... 

Keterangan skor maksimal : 

4 = sudah dapat mengkoneksikan dan jawaban penyelesaian tepat 

3 = sudah dapat mengkoneksikan, namun jawaban penyelesaian kurang tepat 

2 = sudah dapat mengkoneksikan, namun jawaban penyelesaian tidak tepat 

1 = belum dapat mengkoneksikan dan jawaban penyelesaian tidak tepat 

0 = tidak ada jawaban 
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HASIL TES PRETEST KELAS EKSPERIMEN DAN 

KELAS KONTROL 

 

Kode Siswa Eksperimen  Kode Siswa Kontrol 

E-1 50 K-1 38 

E-2 38 K-2 44 

E-3 13 K-3 44 

E-4 25 K-4 38 

E-5 13 K-5 31 

E-6 19 K-6 31 

E-7 31 K-7 25 

E-8 38 K-8 13 

E-9 38 K-9 38 

E-10 31 K-10 31 

E-11 25 K-11 25 

E-12 50 K-12 38 

E-13 13 K-13 44 

E-14 38 K-14 13 

E-15 31 K-15 50 

E-16 25 K-16 44 

E-17 31 K-17 50 

E-18 31 K-18 13 

E-19 31 K-19 38 

E-20 13 K-20 19 
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UJI NORMALITAS HASIL PRETEST 

KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

 

A. Uji Normalitas Kelas Eksperimen 

Proses Uji Normalitasdengan Uji Chi Kuadrat (𝝌𝟐). 

Kode Siswa Eksperimen 

E-1 50 

E-2 38 

E-3 13 

E-4 25 

E-5 13 

E-6 19 

E-7 31 

E-8 38 

E-9 38 

E-10 31 

E-11 25 

E-12 50 

E-13 13 

E-14 38 

E-15 31 

E-16 25 

E-17 31 

E-18 31 

E-19 31 

E-20 13 

 

 Langkah 1 

Menentukan nilai terbesar, nilai terkecil, dan rentangan pada nilai yang 

diperoleh kelas eksperimen.  

Nilai terbesar  = 50 

Nilai terkecil  = 13 

Rentangan (R)  = nilai terbesar –nilai terkecil+1 

    = 50 − 13 + 1 

    = 38 
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 Langkah 2 

Mencari banyak kelas dan panjang kelas dengan rumus sebagai berikut:  

Banyak kelas (BK) = 1 + 3,3 log 𝑛 

    = 1 + 3,3 log  (20) 

    = 1 + 3,3(1,301) 

    = 1 + 4,2933 

    = 5,2933 ≈ 5 

Nilai panjang kelas (𝑝) = 
𝑅

𝐵𝐾
=

38

5
= 7,6 ≈ 8 

 Langkah 3 

Membuat table distribusi frekuensi pada kelas eksperimen.  

DISTRIBUSI FREKUENSI PADA KELAS EKSPERIMEN 

No Kelas Interval 𝒇 𝒙 𝒙𝟐 𝒇𝒙 𝒇𝒙𝟐 

1. 13-20 5 16,5 272,25 82,5 1361,25 

2.  21-28 3 24,5 600,25 73,5 1800,25 

3.  29-36 6 32,5 1056,25 195 6337,5 

4.  37-44 4 40,5 1640,25 162 6561 

5.  45-52 2 48,5 2352,25 97 4704,5 

  ∑ 𝑓 = 20   
∑ 𝑓 𝑥

= 610 

 

∑ 𝑓 𝑥2

= 20764,5 
 

 

 Langkah 4 

Mencari nilai rata-rata (𝑀𝑥) dengan rumus sebagai berikut:  

nilai rata-rata (𝑀𝑥)           =
∑ 𝑓𝑥

𝑛
=

610

20
= 30,5 

 

 Langkah 5 

Mencari simpangan baku(𝑆𝐷𝑥) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

Simpangan baku (𝑆𝐷𝑥) = √
𝑛(∑ 𝑓𝑥2)−(∑ 𝑓𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
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= √
20(20764,5) − (610)2

20(19)
 

 = √
415290−372100

380
 

 = √
43190

380
 

= √113,657 

 = 10,66 

 

 Langkah 6 

Menentukan batas kelas (BK) 

Batas kelas (BK)  = 12,5; 20,5; 28,5; 36,5; 44,5; 52,5 

 

 Langkah 7 

Menentukan nilai Z dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

𝑍 =
𝐵𝐾 − 𝑀𝑥

𝑆𝐷𝑥
 

𝑍1 =
12,5 − 30,5

10,66
= −1,68 𝑍4 =

36,5 − 30,5

10,66
= 0,56 

𝑍2 =
20,5 − 30,5

10,66
= −0,93 𝑍5 =

44,5 − 30,5

10,66
= 1,31 

𝑍3 =
28,5 − 30,5

10,66
= −0,18 𝑍6 =

52,5 − 30,5

10,66
= 2,06 
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 Langkah 8 

Mencari luas 0 − 𝑍 pada tabel kurva normal dari 0 − 𝑍, dengan hasil sebagai 

berikut:  

NILAI𝑍 Luas 0 − 𝑍 pada Tabel Kurva Normal 

−1,68 0,0465 

−0,93 0,1762 

−0,18 0,4286 

0,56 0,7123 

1,31 0,9049 

2,06 0,9803 

 

 Langkah 9 

Menentukan luas tiap kelas interval (LTKI) sebagai berikut:  

𝐿𝑇𝐾𝐼1 = |0,0465 − 0,1762| = 0,1297 𝐿𝑇𝐾𝐼4 = |0,7123 − 0,9049| = 0,1926 

𝐿𝑇𝐾𝐼2 = |0,1762 − 0,4286| = 0,2524 𝐿𝑇𝐾𝐼5 = |0,9049 − 0,9803| = 0,0754 

𝐿𝑇𝐾𝐼3 = |0,4286 − 0,7123| = 0,2837 
 

 

 Langkah 10 

Menentukan nilai frekuensi yang diharapkan (𝑓ℎ) pada masing-masing kelas 

interval dengan rumus sebagai berikut:  

𝑓ℎ = 𝑛 × 𝐿𝑇𝐾𝐼 

Kelas Interval Nilai Frekuensi yang diharapkan(𝒇𝒉) 

1 𝑓ℎ = 𝑛 × 𝐿𝑇𝐾𝐼1 = 20 × 0,1297 = 2,594 

2 𝑓ℎ = 𝑛 × 𝐿𝑇𝐾𝐼2 = 20 × 0,2524 = 5,048 

3 𝑓ℎ = 𝑛 × 𝐿𝑇𝐾𝐼3 = 20 × 0,2837 = 5,674 

4 𝑓ℎ = 𝑛 × 𝐿𝑇𝐾𝐼4 = 20 × 0,1926 = 3,852 

5 𝑓ℎ = 𝑛 × 𝐿𝑇𝐾𝐼5 = 20 × 0,0754 = 1,508 
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 Langkah 11 

Pengujian normalitas menggunakan Uji Chi Kuadrat (𝜒2) sebagai berikut:  

No BK Nilai 𝒁 
Luas 𝟎 −

𝒁 
𝑳𝑻𝑲𝑰 𝒇𝒉 𝒇𝟎 

(𝒇𝟎 − 𝒇𝒉)𝟐

𝒇𝒉
 

1 12,5 −1,68 0,0465 0,1297 2,594 5 2,231625 

2 20,5 −0,93 0,1762 0,2524 5,048 3 0.830884 

3 28,5 −0,18 0,4286 0,2837 5,674 6 0.018727 

4 36,5 0,56 0,7123 0,1926 3,852 4 0.005686 

5 44,5 1,31 0,9049 0,0754 1,508 2 0.160519 

 52,5 2,06 0,9803     

∑  20 3.247442 

 

 Langkah 12 

Menentukan nilai Chi Kuadrat (𝜒2), dengan rumus:  

𝑋2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = ∑

(𝑓0 − 𝑓ℎ)2

𝑓ℎ
= 3,25 

 Langkah 13 

Membandingkan 𝑋2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan  𝑋2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 .  

Berdasarkan tabel Chi Kuadrat (𝜒2), pada 𝑑𝑘 = 𝑘 − 1 = 5 − 1 = 4, dan 

𝛼 = 0,05 , diperoleh 𝑋2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 9,49 . Diperoleh bahwasannya 𝑋2

ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =

3,25, artinya 𝑋2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 3,25 < 𝑋2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 9,49. Dapat disimpulkan bahwa 

data nilai pretest pada kelas eksperimen berdistribusi normal. 
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B. Uji Normalitas Kelas Kontrol 

Proses Uji Normalitas dengan Uji Chi Kuadrat (𝝌𝟐). 

Kode Siswa Kontrol 

K-1 38 

K-2 44 

K-3 44 

K-4 38 

K-5 31 

K-6 31 

K-7 25 

K-8 13 

K-9 38 

K-10 31 

K-11 25 

K-12 38 

K-13 44 

K-14 13 

K-15 50 

K-16 44 

K-17 50 

K-18 13 

K-19 38 

K-20 19 

 

 Langkah 1 

Menentukan nilai terbesar, nilai terkecil, dan rentangan pada nilai yang 

diperoleh kelas eksperimen.  

Nilai terbesar  = 50 

Nilai terkecil  = 13 

Rentangan (R)  = nilai terbesar –nilai terkecil+1 

    = 50 − 13 + 1 

    = 38 

 

 

 Langkah 2 
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Mencari banyak kelas dan panjang kelas dengan rumus sebagai berikut:  

Banyak kelas (BK) = 1 + 3,3 log 𝑛 

    = 1 + 3,3 log  (20) 

    = 1 + 3,3(1,301) 

    = 1 + 4,2933 

    = 5,2933 ≈ 5 

Nilai panjang kelas (𝑝) = 
𝑅

𝐵𝐾
=

38

5
= 7,6 ≈ 8 

 

 Langkah 3 

Membuat table distribusi frekuensi pada kelas eksperimen.  

DISTRIBUSI FREKUENSI PADA KELAS EKSPERIMEN 

No Kelas Interval 𝒇 𝒙 𝒙𝟐 𝒇𝒙 𝒇𝒙𝟐 

1. 13-20 4 16,5 272,25 66 1089 

2.  21-28 2 24,5 600,25 49 1200,5 

3.  29-36 3 32,5 1056,25 97,5 3168,75 

4.  37-44 9 40,5 1640,25 364,5 14762,25 

5.  45-52 2 48,5 2352,25 97 4704,5 

  ∑ 𝑓 = 20   
∑ 𝑓 𝑥

= 674 

 

∑ 𝑓 𝑥2 = 24928 

 

 

 Langkah 4 

Mencari nilai rata-rata (𝑀𝑥) dengan rumus sebagai berikut:  

nilai rata-rata (𝑀𝑥)           =
∑ 𝑓𝑥

𝑛
=

674

20
= 33,7 

 

 Langkah 5 

Mencari simpangan baku(𝑆𝐷𝑥) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

Simpangan baku(𝑆𝐷𝑥) = √
𝑛(∑ 𝑓𝑥2)−(∑ 𝑓𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
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 = √
20(24928)−(674)2

20(19)
 

 = √
498560−454276

380
 

  = √
44284

380
 

 = √116,53 

= 10,79 

 

 Langkah 6 

Menentukan batas kelas (BK) 

Batas kelas (BK)  = 12,5; 20,5; 28,5; 36,5; 44,5; 52,5 

 

 Langkah 7 

Menentukan nilai Z dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

𝑍 =
𝐵𝐾 − 𝑀𝑥

𝑆𝐷𝑥
 

𝑍1 =
12,5 − 33,7

10,79
= −1,96 𝑍4 =

36,5 − 33,7

10,79
=  0,25 

𝑍2 =
20,5 − 33,7

10,79
= −1,22 𝑍5 =

44,5 − 33,7

10,79
= 1,00 

𝑍3 =
28,5 − 33,7

10,79
= −0,48 𝑍6 =

52,5 − 33,7

10,79
= 1,74 
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 Langkah 8 

Mencari luas 0 − 𝑍 pada tabel kurva normal dari 0 − 𝑍, dengan hasil sebagai 

berikut:  

NILAI 𝑍 Luas 0 − 𝑍 pada Tabel Kurva Normal 

−1,96 0,0250 

−1,22 0,1112 

−0,48 0,3156 

0,25 0,5987 

1,00 0,8413 

1,74 0,9591 

 

 Langkah 9 

Menentukan luas tiap kelas interval (LTKI) sebagai berikut:  

𝐿𝑇𝐾𝐼1 = |0,0250 − 0,1112| = 0,0862 𝐿𝑇𝐾𝐼4 = |0,5987 − 0,8413| = 0,2426 

𝐿𝑇𝐾𝐼2 = |0,1112 − 0,3156| = 0,2044 𝐿𝑇𝐾𝐼5 = |0,8413 − 0,9591| = 0,1178 

𝐿𝑇𝐾𝐼3 = |0,3156 − 0,5987| = 0,2831  

 

 Langkah 10 

Menentukan nilai frekuensi yang diharapkan (𝑓ℎ) pada masing-masing kelas 

interval dengan rumus sebagai berikut:  

𝑓ℎ = 𝑛 × 𝐿𝑇𝐾𝐼 

Kelas Interval NilaiFrekuensi yang diharapkan(𝒇𝒉) 

1 𝑓ℎ = 𝑛 × 𝐿𝑇𝐾𝐼1 = 20 × 0,0862 =1,724 

2 𝑓ℎ = 𝑛 × 𝐿𝑇𝐾𝐼2 = 20 × 0,2044 = 4,088 

3 𝑓ℎ = 𝑛 × 𝐿𝑇𝐾𝐼3 = 20 × 0,2831 = 5,662 

4 𝑓ℎ = 𝑛 × 𝐿𝑇𝐾𝐼4 = 20 × 0,2426 = 4,852 

5 𝑓ℎ = 𝑛 × 𝐿𝑇𝐾𝐼5 = 20 × 0,1178 = 2,356 
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 Langkah 11 

Pengujian normalitas menggunakan Uji Chi Kuadrat (𝜒2) sebagai berikut:  

No BK Nilai 𝒁 
Luas 𝟎 −

𝒁 
𝑳𝑻𝑲𝑰 𝒇𝒉 𝒇𝟎 

(𝒇𝟎 − 𝒇𝒉)𝟐

𝒇𝒉
 

1 12,5 −1,96 0,0250 0,0862 1,724 4 3,004742 

2 20,5 −1,22 0,1112 0,2044 4,088 2 1,066473 

3 28,5 −0,48 0,3156 0,2831 5,662 3 1,251544 

4 36,5 0,25 0,5987 0,2426 4,852 9 3,546146 

5 44,5 1,00 0,8413 0,1178 2,356 2 0,053792 

 52,5 1,74 0,9591     

∑  20 8,922699 

 

 Langkah 12 

Menentukan nilai Chi Kuadrat (𝜒2), dengan rumus:  

𝑋2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = ∑

(𝑓0 − 𝑓ℎ)2

𝑓ℎ
= 8,92 

 Langkah 13 

Memban dingkan 𝑋2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dengan  𝑋2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 .  

Berdasarkan table Chi Kuadrat (𝜒2), pada 𝑑𝑘 = 𝑘 − 1 = 5 − 1 = 4, dan 

𝛼 = 0,05 , diperoleh 𝑋2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 9,49 . Diperoleh bahwasannya 𝑋2

ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =

8,92 , artinya 𝑋2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 8,92 < 𝑋2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 9,49.  Dapat disimpulkan bahwa 

data nilai pretest pada kelas eksperimen berdistribusi normal. 
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UJI HOMOGENITAS HASIL PRETEST 

KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

Kode Siswa Eksperimen  Kode Siswa Kontrol 

E-1 50 K-1 38 

E-2 38 K-2 44 

E-3 13 K-3 44 

E-4 25 K-4 38 

E-5 13 K-5 31 

E-6 19 K-6 31 

E-7 31 K-7 25 

E-8 38 K-8 13 

E-9 38 K-9 38 

E-10 31 K-10 31 

E-11 25 K-11 25 

E-12 50 K-12 38 

E-13 13 K-13 44 

E-14 38 K-14 13 

E-15 31 K-15 50 

E-16 25 K-16 44 

E-17 31 K-17 50 

E-18 31 K-18 13 

E-19 31 K-19 38 

E-20 13 K-20 19 
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ANALISIS HOMOGENITAS KELAS 

Uji homogenitas yang digunakan adalah uji F. Langkah-langkah uji F: 

Langkah 1 : Menghitung varians masing-masing kelas dengan rumus: 

𝑆𝐷𝑋 = √
∑ 𝑓𝑋2

𝑁
− (

∑ 𝑓𝑋

𝑁
)

2

 

Varians  = 𝑆2 = (𝑆𝐷𝑋)2 

DISTRIBUSI FREKUENSI NILAI SISWA KELAS EKSPERIMEN 

𝑵𝒐. 𝑿 𝑭 𝑭𝒙 𝑿𝟐 𝒇𝑿𝟐 

1 13 4 52 169 676 

2 19 1 19 361 361 

3 25 3 75 625 1875 

4 31 6 186 961 5766 

5 38 4 152 1444 5776 

6 50 2 100 2500 5000 

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 20 584 6060 19454 

  

Mencari rata-rata dengan rumus:  

�̅� =
∑ 𝑓𝑋

𝑁
=

584

20
= 29,2 

 

Mencari Standar Deviasi dengan menggunakan rumus: 

 

𝑆𝐷𝑥 = √
𝑛 ∑ 𝑓𝑋𝑖

2 − (𝑓𝑋𝑖)2

𝑛(𝑛 − 1)
= √

(20)(19454) − (584)2

20(20 − 1)
 

 

𝑆𝐷𝑥 = √
(389080) − (341056)

380
= 126,3789 

 

Varians kelas Eksperimen 

𝑆𝑥
2 =  (𝑆𝐷𝑋)2 = (126,3789)2 = 15971,6264 
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DISTRIBUSI FREKUENSI NILAI SISWA KELAS KONTROL 

𝑵𝒐. 𝑿 𝒇 𝒇𝑿 𝑿𝟐 𝒇𝑿𝟐 

1 13 3 39 169 507 

2 19 1 19 361 361 

3 25 2 50 625 1250 

4 31 3 93 961 2883 

5 38 5 190 1444 7220 

6 44 4 176 1936 7852 

7 50 2 100 2500 5000 

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 20 667 8023 25073 

Mencari rata-rata dengan rumus: 

�̅� =
∑ 𝑓𝑋

𝑁
=

667

20
= 33,35 

Mencari Standar Deviasi dengan menggunakan rumus: 

  

𝑆𝐷𝑥 = √
𝑛 ∑ 𝑓𝑋𝑖

2 − (𝑓𝑋𝑖)2

𝑛(𝑛 − 1)
= √

(20)(25073) − (667)2

20(20 − 1)
 

 

𝑆𝐷𝑥 = √
(501460) − (444889)

380
= 148,8710 

Varians kelas Kontrol 

𝑆𝑥
2 =  (𝑆𝐷𝑋)2 = (148,8710)2 = 22162,5746 

Langkah 2 :Menghitung perbandingan varians kedua kelas dengan rumus: 

  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Nilai Varians Sampel 
Kelas 

Eskperimen Kontrol 

𝑆2 15971,6264 22162,5746 

N 20 20 

 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
=

22162,5746

15971,6264
= 1,387 
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Langkah 3 : Membandingkan 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔dengan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , Kriteria pengujian: 

Jika : 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka tidak homogen 

Jika : 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ,  maka homogen 

𝑑𝑘𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔 =   𝑛1 –  1 (untuk varians terbesar) 

𝑑𝑘𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑏𝑢𝑡 =   𝑛2 –  1  (untuk varians terkecil) 

Varians terbesar adalah kelas kontrol, maka  𝑑𝑘𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔 =  𝑛1 –  1 =

20 − 1 = 19 dan varians terkecil adalah kelas eksperimen, maka 𝑑𝑘𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑏𝑢𝑡 =

 𝑛2 –  1 = 20 − 1 = 19 . Pada taraf signifikan (𝛼)  =  0,05 , diperoleh 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =

3,03 . Karena 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,387  dan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 3,03  , maka  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  atau 

1,387 < 3,03 , sehingga dapat disimpulkan varians-varians adalah homogen. 
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LAMPIRAN I.7 

UJI-T KEMAMPUAN KOGNITIF SEBELUM PERLAKUAN 

 

Hipotesis 

Ho : Tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan koneksi matematis 

antara siswa kelas VIII.7 dan kelas VIII.8. 

Ha : Terdapat perbedaan rata-rata kemampuan koneksi matematis 

antara siswa kelas VIII.7 dan kelas VIII.8. 

Kriteria yang digunakan jika Ha diterima adalah 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dan jika Ha 

ditolak adalah 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

Karena jumlah sampel kecil (N < 30) maka tes t menggunakan rumus berikut : 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
(
∑𝐷

𝑁
)

(
𝑆𝐷𝐷

√𝑁−1
)
 

1. Buat table penolong 

No X1 X2 D = X1-X2 D2 = (X1-X2)^2 

1 50 38 12 144 

2 38 44 -6 36 

3 13 44 -31 961 

4 25 38 -13 169 

5 13 31 -18 324 

6 19 31 -12 144 

7 31 25 6 36 

8 38 13 25 625 

9 38 38 0 0 

10 31 31 0 0 

11 25 25 0 0 

12 50 38 12 144 

13 13 44 -31 961 

14 38 13 25 625 

15 31 50 -19 361 

16 25 44 -19 361 

17 31 50 -19 361 

18 31 13 18 324 

19 31 38 -7 49 

20 13 19 -6 36 

N = 20     ∑= -83 ∑= 5661 
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2. Menghitung standar deviasi perbedaan nilai dari kedua variable : 

 𝑆𝐷𝐷 = √∑𝐷
2

𝑁
− (

∑𝐷

𝑁
)
2

 

 = √5661

20
− (

−83

20
)
2

 

 = √283,05 − (−4,15)2 

 = √283,05 − (17,2225) 

 = √265,8275 

= 16,30 

 

3. Substitusikan kedalam rumus : 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
(
∑𝐷

𝑁
)

(
𝑆𝐷𝐷

√𝑁−1
)
 

=
(
−83

20
)

(
16,30

√20−1
)
 

=
(−4,15)

(
16,30

√19
)

 

=
(−4,15)

(
16,30

4,358
)

 

=
(−4,15)

(3,74)
 

= -1,109 

 

4. Member interpretasi terhadap 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  : 

a. Mencari df 

df = N-1  

df = 20 - 1  

df = 19 
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b. Berkonsultasi pada table “t”: 

Dengan df = 19 diperoleh harga kritik “t” atau ttabel sebagai berikut : 

Pada taraf signifikan 5% = 2,09 

Pada taraf signifikan 1% = 2,86 

c. Bandingkan thitung dengn ttabel dengan ketentuan : 

1) Bila thitung ≥ ttabel maka hipotesis (Ho) ditolak, berarti ada perbedaan 

yang signifikan. 

2) Bila thitung < ttabel maka hipotesis (Ho) diterima, berarti tidak ada 

perbedaan yang signifikan. 

Dalam hal ini diketahui bahwa thitung = -1,109 lebih kecil dari taraf 

signifikan 5% = 2,09 maupun taraf signifikan 1% = 2,86 

(-1,109 <  2,09 <  2,86), dengan demikian berarti Ho diterima, 

bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

d. Kesimpulan 

Didapat kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifkan 

antara kemampuan koneksi kelas eksperimen dengan kelas control. 
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SOAL POST TEST KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS SISWA 

 

1. Sebuah balok diketahui memiliki volume 120 𝑐𝑚3,  luas alas 24 𝑐𝑚2, dan 

jumlah dari panjang dengan lebarnya adalah 11 cm. Tentukan berapakah 

luas permukaan balok tersebut? 

 

2. Sebuah kubus diketahui memiliki volume  216 𝑐𝑚3. Berapakah panjang 

diagonal ruang kubus tersebut? 

 

3. Diketahui massa jenis sebuah logam tak beraturan adalah 2 kg/𝑚3, dengan 

massa logam tersebut adalah 5000 gram, Logam tersebut hendak 

dimasukkan kedalam wadah berbentuk kubus yang telah diisi air, kubus 

tersebut memiliki ketinggian 2m, Setelah logam dimasukkan kedalam 

wadah, ternyata volume air naik menjadi penuh. Berapakah volume air 

didalam wadah sebelum dimasuki logam? 

 

4. Pak  adi ingin membangun sebuah kolam renang untuk anak-anaknya 

dirumah, pak adi memiliki perkarangan belakang rumah berbentuk persegi 

dengan luas 400 𝑚2. Pak adi hanya ingin membuat kolam renang dengan 

luas setengah dari perkarangannya, dengan kedalaman 2 m. Berapakah 

banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi 3/4 dari kolam tersebut? 

 



378 
 

LAMPIRAN J.2 

KUNCI JAWABAN SOAL POST TEST KEMAMPUAN KONEKSI 

MATEMATIS 

 

Alokasi Waktu : 40 Menit 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 (Genap) 

Materi   : Bangun Ruang 

 

No Kunci Jawaban 
Skor 

Maksimal 

1 Volume balok        = 120 𝑐𝑚3 

(luas alas) x tinggi = 120 𝑐𝑚3 

(p x l)       x      t     = 120 𝑐𝑚3 

(24 𝑐𝑚2) x      t     = 120 𝑐𝑚3 

 t     =  
120 𝑐𝑚3

24 𝑐𝑚2  

 t      = 5 cm 

4 
Luas permukaan balok   

= 2 x [(p x l) + (p x t) + (l x t)] 

= 2 x [(24 𝑐𝑚2) + (p x 5 cm) + (l x 5 cm)] 

= 2 x [(24 𝑐𝑚2) + 5 cm x (p + l)] 

= 2 x [(24 𝑐𝑚2) + 5 cm x (11 cm)] 

= 2 x [(24 𝑐𝑚2) + (55 𝑐𝑚2)] 

= 2 x [79 𝑐𝑚2] 

= 158 𝑐𝑚2 

2 Volume kubus = 216 𝑐𝑚3 

𝑠3 = 216 𝑐𝑚3 

𝑠   = √216 𝑐𝑚33
 

𝑠   = 6 cm 4 

Diagonal bidang (db) 

𝑑𝑏2 = 𝑠2 + 𝑠2 

𝑑𝑏   = √𝑠2  +  𝑠2 
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No Kunci Jawaban 
Skor 

Maksimal 

𝑑𝑏   = √(6 𝑐𝑚) 2  + (6 𝑐𝑚2) 

𝑑𝑏   = √36 𝑐𝑚 + 36 𝑐𝑚 

𝑑𝑏   = √72 𝑐𝑚 

𝑑𝑏   = 6√2  cm 

Diagonal ruang = (dr) 

𝑑𝑟2 = 𝑠2 + 𝑠2 

𝑑𝑟   = √𝑠2  +  𝑑𝑏2 

𝑑𝑟   = √(6 𝑐𝑚) 2  + (6√2  cm)2 

𝑑𝑟   = √36 𝑐𝑚 + 72 𝑐𝑚 

𝑑𝑟   = √108 𝑐𝑚 

𝑑𝑟   = 6√3  cm 

3 Volume logam = 
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑚

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑚
 

v = 
𝑀

𝜌
 

v = 
5000 𝑔

2 𝑘𝑔/𝑚3 

v = 
5000 𝑥 

1

1000
 𝑘𝑔

2 𝑘𝑔/𝑚3  

v = 
5 𝑘𝑔

2 𝑘𝑔/𝑚3 

v = 2,5 𝑚3 4 

Volume air penuh (kubus) = 𝑠3 

= 23 

= 8 𝑚3 

Volume air sebelum penuh  

= Volume air penuh (kubus) - Volume logam 

= 8 𝑚3 – 2,5 𝑚3 

= 5,5 𝑚3 
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No Kunci Jawaban 
Skor 

Maksimal 

4 Luas kolam = 
1

2
 𝑥 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 

= 
1

2
 𝑥 400 𝑚2 

= 200 𝑚2 

4 

Volume kolam = luas alas x tinggi 

=  (luas kolam) x tinggi 

= 200 𝑚2 x 2 m 

= 400 𝑚3 

 Volume 
3

4
 kolam = 

3

4
 x volume kolam 

 = 
3

4
 x 400 𝑚3 

 = 300 𝑚3 

SKOR MAKSIMAL 16 

 

Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟(…… )

16
 x 100 = ...... 

Keterangan skor maksimal : 

4 = sudah dapat mengkoneksikan dan jawaban penyelesaian tepat 

3 = sudah dapat mengkoneksikan, namun jawaban penyelesaian kurang tepat 

2 = sudah dapat mengkoneksikan, namun jawaban penyelesaian tidak tepat 

1 = belum dapat mengkoneksikan dan jawaban penyelesaian tidak tepat 

0 = tidak ada jawaban 
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HASIL TES POSTTEST KELAS EKSPERIMEN DAN 

KELAS KONTROL 

 

Kode Siswa Eksperimen Kode Siswa Kontrol 

E-1 100 K-1 31 

E-2 75 K-2 63 

E-3 75 K-3 50 

E-4 69 K-4 31 

E-5 69 K-5 31 

E-6 81 K-6 44 

E-7 75 K-7 44 

E-8 75 K-8 63 

E-9 87 K-9 56 

E-10 81 K-10 44 

E-11 56 K-11 63 

E-12 81 K-12 50 

E-13 56 K-13 50 

E-14 81 K-14 50 

E-15 81 K-15 63 

E-16 69 K-16 50 

E-17 81 K-17 31 

E-18 75 K-18 44 

E-19 75 K-19 50 

E-20 75 K-20 56 
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UJI NORMALITAS HASIL POSTTEST 

KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

 

A. Uji Normalitas Kelas Eksperimen 

Proses Uji Normalitas dengan Uji Chi Kuadrat (𝝌𝟐). 

Kode Siswa Eksperimen 

E-1 100 

E-2 75 

E-3 75 

E-4 69 

E-5 69 

E-6 81 

E-7 75 

E-8 75 

E-9 87 

E-10 81 

E-11 56 

E-12 81 

E-13 56 

E-14 81 

E-15 81 

E-16 69 

E-17 81 

E-18 75 

E-19 75 

E-20 75 

 

 Langkah 1 

Menentukan nilai terbesar, nilai terkecil, dan rentangan pada nilai yang 

diperoleh kelas eksperimen.  

Nilai terbesar  = 100 

Nilai terkecil  = 56 

Rentangan (R)  = nilai terbesar – nilai terkecil +1 

    = 100 − 56 + 1 

    = 45 
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 Langkah 2 

Mencari banyak kelas dan panjang kelas dengan rumus sebagai berikut:  

Banyak kelas (BK) = 1 + 3,3 log 𝑛 

    = 1 + 3,3 log  (20) 

    = 1 + 3,3(1,301) 

    = 1 + 4,2933 

    = 5,2933 ≈ 5 

Nilai panjang kelas (𝑝) = 
𝑅

𝐵𝐾
=

45

5
= 9 

 

 Langkah 3 

Membuat table distribusi frekuensi pada kelas eksperimen.  

DISTRIBUSI FREKUENSI PADA KELAS EKSPERIMEN 

No Kelas Interval 𝒇 𝒙 𝒙𝟐 𝒇𝒙 𝒇𝒙𝟐 

1. 56-64 2 60 2300 120 4600 

2.  65-73 3 69 4761 207 14283 

3.  74-82 13 78 6084 1014 79092 

4.  83-91 1 87 7569 87 7569 

5.  92-100 1 96 9216 96 9216 

  ∑ 𝑓 = 20   
∑ 𝑓 𝑥

= 1524 

 

∑ 𝑓 𝑥2

= 114760 
 

 

 Langkah 4 

Mencari nilai rata-rata (𝑀𝑥) dengan rumus sebagai berikut:  

nilai rata-rata (𝑀𝑥)           =
∑ 𝑓𝑥

𝑛
=

1524

20
= 76,2 

 

 Langkah 5 

Mencari simpangan baku(𝑆𝐷𝑥) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

Simpangan baku(𝑆𝐷𝑥) = √
𝑛(∑ 𝑓𝑥2)−(∑ 𝑓𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
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= √
20(114760) − (1524)2

20(19)
 

= √
2295200 − 2322576

380
 

 = √
27376

380
 

= √72,0421 

                   = 8,48 

 

 Langkah 6 

Menentukan batas kelas (BK) 

Batas kelas (BK)  = 55,5; 64,5; 73,5; 82,5; 91,5; 100,5 

 

 Langkah 7 

Menentukan nilai Z dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

𝑍 =
𝐵𝐾 − 𝑀𝑥

𝑆𝐷𝑥
 

𝑍1 =
55,5 − 76,2

8,48
= −2,44 𝑍4 =

82,5 − 76,2

8,48
= 0,74 

𝑍2 =
64,5 − 76,2

8,48
= −1,37 𝑍5 =

91,5 − 76,2

8,48
= 1,80 

𝑍3 =
73,5 − 76,2

8,48
= −0,31 𝑍6 =

100,5 − 76,2

8,48
= 2,86 
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 Langkah 8 

Mencari luas 0 − 𝑍 pada tabel kurva normal dari 0 − 𝑍, dengan hasil sebagai 

berikut:  

NILAI 𝑍 Luas 0 − 𝑍 pada Tabel Kurva Normal 

−2,44 0,0073 

−1,37 0,0853 

−0,31 0,3783 

0,74 0,7704 

1,80 0,9641 

2,86 0,9979 

 

 Langkah 9 

Menentukan luas tiap kelas interval (LTKI) sebagai berikut:  

𝐿𝑇𝐾𝐼1 = |0,0073 − 0,0853| =0,0780 𝐿𝑇𝐾𝐼4 = |0,7704 − 0,9641| =0,1937 

𝐿𝑇𝐾𝐼2 = |0,0853 − 0,3783| =0,2930 𝐿𝑇𝐾𝐼5 = |0,9641 − 0,9979| = 0,0338 

𝐿𝑇𝐾𝐼3 = |0,3783 − 0,7704| =0,3921 
 

 

 Langkah 10 

Menentukan nilai frekuensi yang diharapkan (𝑓ℎ) pada masing-masing kelas 

interval dengan rumus sebagai berikut:  

𝑓ℎ = 𝑛 × 𝐿𝑇𝐾𝐼 

Kelas Interval Skor Frekuensi yang diharapkan(𝒇𝒉) 

1 𝑓ℎ = 𝑛 × 𝐿𝑇𝐾𝐼1 = 20 × 0,0780 = 1,560 

2 𝑓ℎ = 𝑛 × 𝐿𝑇𝐾𝐼2 = 20 × 0,2930 = 5,860 

3 𝑓ℎ = 𝑛 × 𝐿𝑇𝐾𝐼3 = 20 × 0,3921 = 7,842 

4 𝑓ℎ = 𝑛 × 𝐿𝑇𝐾𝐼4 = 20 × 0,1937 = 3,874 

5 𝑓ℎ = 𝑛 × 𝐿𝑇𝐾𝐼5 = 20 × 0,0338 = 0,6760 
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 Langkah 11 

Pengujian normalitas menggunakan Uji Chi Kuadrat (𝜒2) sebagai berikut:  

No BK Nilai 𝒁 
Luas 𝟎 −

𝒁 
𝑳𝑻𝑲𝑰 𝒇𝒉 𝒇𝟎 

(𝒇𝟎 − 𝒇𝒉)𝟐

𝒇𝒉
 

1 55,5 −2,44 0,0073 0,0780 1,560 2 0,124102 

2 64,5 −1,37 0,0853 0,2930 5,860 3 1,395836 

3 73,5 −0,31 0,3783 0,3921 7,842 13 3,392624 

4 82,5 0,74 0,7704 0,1937 3,874 1 2,132131 

5 91,5 1,80 0,9641 0,0338 0,676 1 0,155289 

 100,5 2,86 0,9979     

∑  20 7,199982 

 

 Langkah 12 

Menentukan nilai Chi Kuadrat (𝜒2), dengan rumus:  

𝑋2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = ∑

(𝑓0 − 𝑓ℎ)2

𝑓ℎ
= 7,20 

 Langkah 13 

Membandingkan 𝑋2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔   dengan 𝑋2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 .  

Berdasarkan table Chi Kuadrat (𝜒2), pada 𝑑𝑘 = 𝑘 − 1 = 5 − 1 = 4, dan 

𝛼 = 0,05, diperoleh 𝑋2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 9,49. Diperoleh bahwasannya 𝑋2

ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =

7,20, artinya 𝑋2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 7,20 < 𝑋2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 9,49. Dapat disimpulkan bahwa 

data nilai pretest pada kelase ksperimen berdistribusi normal. 
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B. Uji Normalitas Kelas Kontrol 

Proses Uji Normalitasdengan Uji Chi Kuadrat (𝝌𝟐). 

Kode Siswa Kontrol 

K-1 31 

K-2 63 

K-3 50 

K-4 31 

K-5 31 

K-6 44 

K-7 44 

K-8 63 

K-9 56 

K-10 44 

K-11 63 

K-12 50 

K-13 50 

K-14 50 

K-15 63 

K-16 50 

K-17 31 

K-18 44 

K-19 50 

K-20 56 

 

 Langkah 1 

Menentukan nilai terbesar, nilai terkecil, dan rentangan pada nilai yang 

diperoleh kelas eksperimen.  

Nilai terbesar  = 63 

Nilai terkecil  = 31 

Rentangan (R)  = nilai terbesar – nilai terkecil+1 

    = 63 − 31 + 1 

    = 33 

 

 Langkah 2 

Mencari banyak kelas dan panjang kelas dengan rumus sebagai berikut:  

Banyak kelas (BK) = 1 + 3,3 log 𝑛 
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    = 1 + 3,3 log  (20) 

    = 1 + 3,3(1,301) 

    = 1 + 4,2933 

    = 5,2933 ≈ 5 

Nilai panjang kelas (𝑝) = 
𝑅

𝐵𝐾
=

38

5
= 6,6 ≈ 7 

 

 Langkah 3 

Membuat table distribusi frekuensi pada kelas eksperimen.  

DISTRIBUSI FREKUENSI PADA KELAS EKSPERIMEN 

No Kelas Interval 𝒇 𝒙 𝒙𝟐 𝒇𝒙 𝒇𝒙𝟐 

1. 31-37 4 34 1156 136 4624 

2.  38-44 4 41 1681 164 6724 

3.  45-51 6 48 2304 288 13824 

4.  52-58 2 55 3025 110 6050 

5.  59-65 4 62 3844 248 15376 

  ∑ 𝑓 = 20   
∑ 𝑓 𝑥

= 946 

 

∑ 𝑓 𝑥2 = 46598 

 

 

 Langkah 4 

Mencari nilai rata-rata (𝑀𝑥) dengan rumus sebagai berikut:  

nilai rata-rata (𝑀𝑥)           =
∑ 𝑓𝑥

𝑛
=

946

20
= 47,3 

 

 Langkah 5 

Mencari simpangan baku(𝑆𝐷𝑥) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

Simpangan baku(𝑆𝐷𝑥)  = √
𝑛(∑ 𝑓𝑥2)−(∑ 𝑓𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
 

= √
20(46598) − (946)2

20(19)
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= √
931960 − 894916

380
 

 = √
37044

380
 

= √97,484 

       = 9,87 

 

 Langkah 6 

Menentukan batas kelas (BK) 

Batas kelas (BK)  = 30,5; 37,5; 44,5; 51,5; 58,5; 65,5 

 

 Langkah 7 

Menentukan nilai Z dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

𝑍 =
𝐵𝐾 − 𝑀𝑥

𝑆𝐷𝑥
 

𝑍1 =
30,5 − 47,3

9,87
= −1,70 𝑍4 =

51,5 − 47,3

9,87
=  0,42 

𝑍2 =
37,5 − 47,3

9,87
= −0,99 𝑍5 =

58,5 − 47,3

9,87
= 1,13 

𝑍3 =
44,5 − 47,3

9,87
= −0,28 𝑍6 =

65,5 − 47,3

9,87
= 1,84 
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 Langkah 8 

Mencari luas 0 − 𝑍 pada tabel kurva normal dari 0 − 𝑍, dengan hasil sebagai 

berikut:  

NILAI 𝑍 Luas 0 − 𝑍 pada Tabel Kurva Normal 

−1,70 0,0446 

−0,99 0,1611 

−0,28 0,3897 

0,42 0,6628 

1,13 0,8708 

1,84 0,9671 

 

 Langkah 9 

Menentukan luas tiap kelas interval (LTKI) sebagai berikut:  

𝐿𝑇𝐾𝐼1 = |0,0446 − 0,1611| = 0,1165 𝐿𝑇𝐾𝐼4 = |0,6628 − 0,8708| = 0,2080 

𝐿𝑇𝐾𝐼2 = |0,1611 − 0,3897| = 0,2286 𝐿𝑇𝐾𝐼5 = |0,8708 − 0,9671| = 0,0964 

𝐿𝑇𝐾𝐼3 = |0,3897 − 0,6628| = 0,2731  

 

 Langkah 10 

Menentukan nilai frekuensi yang diharapkan (𝑓ℎ) pada masing-masing kelas 

interval dengan rumus sebagai berikut:  

𝑓ℎ = 𝑛 × 𝐿𝑇𝐾𝐼 

Kelas Interval NilaiFrekuensi yang diharapkan(𝒇𝒉) 

1 𝑓ℎ = 𝑛 × 𝐿𝑇𝐾𝐼1 = 20 × 0,1165 = 2,330 

2 𝑓ℎ = 𝑛 × 𝐿𝑇𝐾𝐼2 = 20 × 0,2286 = 4,572 

3 𝑓ℎ = 𝑛 × 𝐿𝑇𝐾𝐼3 = 20 × 0,2731 = 5,462 

4 𝑓ℎ = 𝑛 × 𝐿𝑇𝐾𝐼4 = 20 × 0,2080 = 4,160 

5 𝑓ℎ = 𝑛 × 𝐿𝑇𝐾𝐼5 = 20 × 0,0964 = 1,928 
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 Langkah 11 

Pengujian normalitas menggunakan Uji Chi Kuadrat (𝜒2) sebagai berikut:  

No BK Nilai 𝒁 
Luas 𝟎 −

𝒁 
𝑳𝑻𝑲𝑰 𝒇𝒉 𝒇𝟎 

(𝒇𝟎 − 𝒇𝒉)𝟐

𝒇𝒉
 

1 30,5 −1,70 0,0446 0,1165 2,330 4 1,196952 

2 37,5 −0,99 0,1611 0,2286 4,572 4 0,071562 

3 44,5 −0,28 0,3897 0,2731 5,462 6 0,052992 

4 51,5 0,42 0,6628 0,2080 4,160 2 1,121538 

5 58,5 1,13 0,8708 0,0964 1,928 4 2,226755 

 65,5 1,84 0,9671     

∑  20 4,669799 

 

 Langkah 12 

Menentukan nilai Chi Kuadrat (𝜒2), dengan rumus:  

𝑋2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = ∑

(𝑓0 − 𝑓ℎ)2

𝑓ℎ
= 4,66 

 Langkah 13 

Membandingkan 𝑋2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dengan 𝑋2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 .  

BerdasarkantabelChi Kuadrat (𝜒2), pada 𝑑𝑘 = 𝑘 − 1 = 5 − 1 = 4, dan 

𝛼 = 0,05, diperoleh 𝑋2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 9,49. Diperoleh bahwasannya 𝑋2

ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =

4,66, artinya 𝑋2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 4,66 < 𝑋2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 9,49. Dapat disimpulkan bahwa 

data nilai pretest pada kelas eksperimen berdistribusi normal. 
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UJI HOMOGENITAS HASIL POSTTEST 

KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

Kode Siswa Eksperimen  Kode Siswa Kontrol 

E-1 100 K-1 31 

E-2 75 K-2 63 

E-3 75 K-3 50 

E-4 69 K-4 31 

E-5 69 K-5 31 

E-6 81 K-6 44 

E-7 75 K-7 44 

E-8 75 K-8 63 

E-9 87 K-9 56 

E-10 81 K-10 44 

E-11 56 K-11 63 

E-12 81 K-12 50 

E-13 56 K-13 50 

E-14 81 K-14 50 

E-15 81 K-15 63 

E-16 69 K-16 50 

E-17 81 K-17 31 

E-18 75 K-18 44 

E-19 75 K-19 50 

E-20 75 K-20 56 
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ANALISIS HOMOGENITAS KELAS 

Uji homogenitas yang digunakan adalah uji F. Langkah-langkah uji F: 

Langkah 1 : Menghitung varians masing-masing kelas dengan rumus: 

𝑆𝐷𝑋 = √
∑ 𝑓𝑋2

𝑁
− (

∑ 𝑓𝑋

𝑁
)

2

 

Varians  =𝑆2 = (𝑆𝐷𝑋)2 

DISTRIBUSI FREKUENSI NILAI SISWA KELAS EKSPERIMEN 

𝑵𝒐. 𝑿 𝑭 𝑭𝒙 𝑿𝟐 𝒇𝑿𝟐 

1 56 2 112 3136 6272 

2 69 3 207 4761 14283 

3 75 7 525 5625 39375 

4 81 6 486 6561 39366 

5 87 1 87 7569 7569 

6 100 1 100 10000 10000 

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 20 1517 37652 117315 

  

Mencari rata-rata dengan rumus:  

�̅� =
∑ 𝑓𝑋

𝑁
=

1517

20
= 75,85 

 

Mencari standar deviasi dengan menggunakan rumus: 

 

𝑆𝐷𝑥 = √
𝑛 ∑ 𝑓𝑋𝑖

2 − (𝑓𝑋𝑖)2

𝑛(𝑛 − 1)
= √

(20)(117315) − (1517)2

20(20 − 1)
 

 

𝑆𝐷𝑥 = √
(2346300) − (2301289)

380
= 118,45 

 

Varians kelas eksperimen 

𝑆𝑥
2 =  (𝑆𝐷𝑋)2 = (118,45)2 = 14030,4025 

 



394 
 

LAMPIRAN J.5 

DISTRIBUSI FREKUENSI NILAI SISWA KELAS KONTROL 

𝑵𝒐. 𝑿 𝒇 𝒇𝑿 𝑿𝟐 𝒇𝑿𝟐 

1 31 4 124 961 3844 

2 44 4 176 1936 7744 

3 50 6 300 2500 15000 

4 56 2 112 3136 6272 

5 63 4 252 3969 15876 

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 20 964 12502 48736 

Mencari rata-rata dengan rumus: 

�̅� =
∑ 𝑓𝑋

𝑁
=

964

20
= 48,2 

Mencari Standar Deviasi dengan menggunakan rumus: 

  

𝑆𝐷𝑥 = √
𝑛 ∑ 𝑓𝑋𝑖

2 − (𝑓𝑋𝑖)2

𝑛(𝑛 − 1)
= √

(20)(48736) − (964)2

20(20 − 1)
 

 

𝑆𝐷𝑥 = √
(974720) − (929296)

380
= 119,536 

Varians kelas Kontrol 

𝑆𝑥
2 =  (𝑆𝐷𝑋)2 = (119,536)2 = 14288,8553 

Langkah 2 :Menghitung perbandingan varians kedua kelas dengan rumus: 

  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Nilai Varians Sampel 
Kelas 

Eskperimen Kontrol 

𝑆2 14030,4025 14288,8553 

N 20 20 

 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
=

14288,8553

14030,4025
= 1,018 
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Langkah 3 : Membandingkan 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔dengan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , Kriteria pengujian: 

Jika : 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka tidak homogen 

Jika : 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ,  maka homogen 

𝑑𝑘𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔 =   𝑛1 –  1 (untuk varians terbesar) 

𝑑𝑘𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑏𝑢𝑡 =   𝑛2 –  1  (untuk varians terkecil) 

Varians terbesar adalah kelas kontrol, maka  𝑑𝑘𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔 =  𝑛1 –  1 =

20 − 1 = 19 dan varians terkecil adalah kelas eksperimen, maka 𝑑𝑘𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑏𝑢𝑡 =

 𝑛2 –  1 = 20 − 1 = 19 . Pada taraf signifikan (𝛼)  =  0,05, diperoleh 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =

3,03. Karena 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,018 dan𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 3,03 , maka  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau 

1,018 ≤ 3,03 , sehingga dapat disimpulkan varians-varians adalah homogen. 
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UJI-T KEMAMPUAN KOGNITIF SETELAH PERLAKUAN 

 

Hipotesis 

Ho : Tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan koneksi matematis 

antara siswa kelas VIII.7 dan kelas VIII.8. 

Ha : Terdapat perbedaan rata-rata kemampuan koneksi matematis 

antara siswa kelas VIII.7 dan kelas VIII.8. 

Kriteria yang digunakan jika Ha diterima adalah 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dan jika Ha 

ditolak adalah 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

Karena jumlah sampel kecil (N < 30) maka tes t menggunakan rumus berikut : 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
(
∑𝐷

𝑁
)

(
𝑆𝐷𝐷

√𝑁−1
)
 

1. Buat table penolong 

No X1 X2 D = X1-X2 D2 = (X1-X2)^2 

1 100 31 69 4761 

2 75 63 12 144 

3 75 50 25 625 

4 69 31 38 1444 

5 69 31 38 1444 

6 81 44 37 1369 

7 75 44 31 961 

8 75 63 12 144 

9 87 56 31 961 

10 81 44 37 1369 

11 56 63 -7 49 

12 81 50 31 961 

13 56 50 6 36 

14 81 50 31 961 

15 81 63 18 324 

16 69 50 19 361 

17 81 31 50 2500 

18 75 44 31 961 

19 75 50 25 625 

20 75 56 19 361 

N = 20     553 20361 
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2. Menghitung standar deviasi perbedaan nilai dari kedua variable : 

 𝑆𝐷𝐷 = √∑𝐷
2

𝑁
− (

∑𝐷

𝑁
)
2

 

 = √20361

20
− (

553

20
)
2

 

 = √1018,05− (27,65)2 

 = √1018,05− (764,5225) 

 = √253,5275 

= 15,92 

 

3. Substitusikan kedalam rumus : 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
(
∑𝐷

𝑁
)

(
𝑆𝐷𝐷

√𝑁−1
)
 

=
(
553

20
)

(
15,92

√20−1
)
 

=
(27,65)

(
15,92

√19
)

 

=
(27,65)

(
15,92

4,358
)

 

=
(27,65)

(3,65)
 

= 7,57 

 

4. Member interpretasi terhadap 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  : 

a. Mencari df 

df = N-1  

df = 20 - 1  

df = 19 

  

b. Berkonsultasi pada table “t”: 
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Dengan df = 19 diperoleh harga kritik “t” atau ttabel sebagai berikut : 

Pada taraf signifikan 5% = 2,09 

Pada taraf signifikan 1% = 2,86 

c. Bandingkan thitung dengn ttabel dengan ketentuan : 

1) Bila thitung ≥ ttabel maka hipotesis (Ho) ditolak, berarti ada perbedaan 

yang signifikan. 

2) Bila thitung < ttabel maka hipotesis (Ho) diterima, berarti tidak ada 

perbedaan yang signifikan. 

Dalam hal ini diketahui bahwa thitung = 7,57 lebih besar dari taraf 

signifikan 5% = 2,09 maupun taraf signifikan 1% = 2,86 

(7,57 ≥ 2,09 ≥ 2,86), dengan demikian berarti Ho ditolak, bahwa  

terdapat perbedaan yang signifikan. 

d. Kesimpulan 

Didapat kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifkan antara 

kemampuan koneksi kelas eksperimen dengan kelas control. 
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UJI EFFECT SIZE DATA KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

Setelah melakukan uji hipotesis pertama, didapat hasil bahwa Ho ditolak dan 

Ha diterima, selanjutnya dilakukan perhitungan dengan menggunakan ukuran efek 

(Effect size). Adapun urutan perhitungan effect size adalah sebagai berikut : 

1. Buat table penolong 

NO X1 X2 X1-X̅1 (X1-X̅1)^2 X2-X̅2 (X2-X̅2)^2 

1 100 31 24.15 583.2225 -17.2 295.84 

2 75 63 -0.85 0.7225 14.8 219.04 

3 75 50 -0.85 0.7225 1.8 3.24 

4 69 31 -6.85 46.9225 -17.2 295.84 

5 69 31 -6.85 46.9225 -17.2 295.84 

6 81 44 5.15 26.5225 -4.2 17.64 

7 75 44 -0.85 0.7225 -4.2 17.64 

8 75 63 -0.85 0.7225 14.8 219.04 

9 87 56 11.15 124.3225 7.8 60.84 

10 81 44 5.15 26.5225 -4.2 17.64 

11 56 63 -19.85 394.0225 14.8 219.04 

12 81 50 5.15 26.5225 1.8 3.24 

13 56 50 -19.85 394.0225 1.8 3.24 

14 81 50 5.15 26.5225 1.8 3.24 

15 81 63 5.15 26.5225 14.8 219.04 

16 69 50 -6.85 46.9225 1.8 3.24 

17 81 31 5.15 26.5225 -17.2 295.84 

18 75 44 -0.85 0.7225 -4.2 17.64 

19 75 50 -0.85 0.7225 1.8 3.24 

20 75 56 -0.85 0.7225 7.8 60.84 

N=20 1517 964   1800.55   2271.2 
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2. Mencari rata-rata nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol : 

�̅�1 =  
∑𝑥1

𝑁
=

1517

20
= 75,85  

�̅�2 =  
∑𝑥2

𝑁
=

964

20
= 48,20 

3. Mencari nilai variansi : 

𝑆1
2 =

∑(𝑋1 − �̅�1) 
2

𝑛1 − 1
=

1800,55

20 − 1
=

1800,55

19
= 94,76  

𝑆2
2 =

∑(𝑋2 − �̅�2) 
2

𝑛2 − 1
=

2271.2

20 − 1
=

2271.2

19
= 119,53 

 

4. Mencari ukuran efek d cohen : 

𝑑 =  
𝑋1
̅̅ ̅ − 𝑋2

̅̅ ̅

√𝑆𝐷
2

 

𝑑 =
𝑋1
̅̅ ̅ − 𝑋2

̅̅ ̅

√
(𝑛1−1)𝑆1

2+(𝑛2−1)𝑆2
2

(𝑛1−1)+(𝑛2−1)

 

𝑑 =
75,85 − 48,20

√
(20−1)(94,76) +(20−1)(119,53)

(20−1)+(20−1)

 

𝑑 =
27,65

√
(19)(94,76) +(19)(119,53)

(19)+(19)

 

𝑑 =
27,65

√
(1800,44)+(2271,07)

38

 

𝑑 =
27,65

√
4071,51

38
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𝑑 =
27,65

√107,145
 

𝑑 =
27,65

10,35
 

𝑑 = 2,67 

 

5. Menyimpulkan : 

Berdasarkan kriteria indeks besaran effect size 0 < 𝑑 ≤ 0,2 

menunjukkan efek kecil ; 0,2 < 𝑑 ≤ 0,8 menunjukkan efek sedang ; 𝑑 ≥ 0,8 

menunjukkan efek besar. diketahui nilai d hasil perhitungan data adalah 2,67, 

yang mana 2,67 ≥ 0,8 sehingga dapat disimpulkan bahwa effect size atau 

ukuran pengaruh variable bebas terhadap variable terikat adalah 

berpengaruh BESAR. 
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DAFTAR NAMA TENAGA PENGAJAR  

DI SMP NEGERI 25 PEKANBARU 

NO NAMA/NIP L/P JABATAN 
STATUS 

KEPEGAWAIAN 

1 Hj. Suwarni, M.Pd 
P Kepala 

Sekolah 

PNS 

2 Erlinawati, M.Pd 
P waka 

Kurikulum 
PNS 

3 Hj.Maiwitis Tasim.SPd 
P Waka 

Kesiswaan 
PNS 

4 Hj.Nazhat Mafida 
P 

Guru PNS 

5 Hj. Erti, S.Pd 
P 

Guru PNS 

6 Jasril, S.Pd, MM 
L 

Guru PNS 

7 Desmarni.S.Pd 
P Waka 

Sapras 
PNS 

8 Suparmi.S.Pd 
L 

Guru PNS 

9 Rusda 
L 

Guru PNS 

10 Murniati 
P 

Guru PNS 

11 Hj. Arli Berti, S.Pd 
P 

Guru PNS 

12 Mariyam.S.Pd 
P 

Guru PNS 

13 Drs.Joneval 
L 

Guru PNS 

14 Hadanah.S.Pd 
P 

Guru PNS 

15 Nini Asniwati.S.Pd 
P 

Guru PNS 

16 Sri Hastutik.S.Pd 
P 

Guru PNS 

17 Wirdawati 
P 

Guru PNS 

18 Syamsul Anwar 
L 

Guru PNS 
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19 Daldiri 
L 

Guru PNS 

20 Ririn Tiknawati 
P 

Guru PNS 

21 Hj. Dra. Haryanti 
P 

Guru PNS 

22 Emriyuni Syaridam 
P 

Guru PNS 

23 Marsari Rumapea, S.Ag 
L 

Guru PNS 

24 Hj. Ernida 
P 

Guru PNS 

25 Afrida, S.Pd 
P 

Guru PNS 

26 Jumiaty, S.Pd 
P 

Guru PNS 

27 Yenita Rahman, S.Pd 
P 

Guru PNS 

28 Lovvi Rosanti.S.Pd 
P 

Guru PNS 

29 Olifia.S.Pd 
P 

Guru PNS 

30 Rahmadani, S.Pd 
L 

Guru PNS 

31 Munjia Irawanti.ST 
P 

Guru PNS 

32 Julianti.S.Kom 
P 

Guru PNS 

33 Yesi Sartika, S.PdI 
P 

Guru PNS 

34 Metty Susanti, M.Pd 
P 

Guru PNS 

35 Yenni Siswanti.S.Pd 
P 

Guru PNS 

36 Evi Zalaili 
P 

Guru PNS 

37 Akherni. R, S.Pi 
L 

Guru PNS 

38 Sulastri.S.Pd 
P 

Guru PNS 

39 Ari Berli Kuswara, S.Pd 
L 

Guru PNS 
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40 Raja Misra Yeni, S.Pd 
P 

Guru PNS 

41 Rosmala Dewi.S.Pd 
P 

Guru PNS 

42 Susi Indrayani, S.Ag 
P 

Guru PNS 

43 Nurdinar, S.Pd 
P 

Guru PNS 

44 Ir. Irfan Maaruf 
L 

Guru PNS 

45 Alpian, S.Kom 
L 

Guru 
GTT 

46 Yuli Abigidalti, S.Pd 
P 

Guru GTT 

47 Mazlan, S.Hum 
L 

Guru GTT 

48 Hariadi. N, S.Ag 
L 

Guru 
GTT 

49 Yusvinawati, S.Pd 
P 

Guru GTT 

50 Agustina, S.Pak 
P 

Guru GTT 

51 Vera Kristiani, S.Pd 
P 

Guru GTB 

52 Dedi Aswanto, S.Pd 
L 

Guru GTT 

53 Syahrizal, S.PdI 
L 

Guru GTT 
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