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Lampiran A. Validitas  dan Reliabilitas Instrumen 

1. Soal Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Sebelum Validasi 

 

 

 

 Nama : .............................. 

  Kelas : .............................. 

 Tanggal : .............................. 

 

 

1. Sebuah persegi panjang ABCD digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Lebar AD = 3 cm, panjang CD = 6x cm, dan keliling persegi panjang ABCD  

30 cm.  AC adalah salah satu diagonal persegi panjang ABCD. 

Dengan data-data yang telah diberikan di atas, susunlah beberapa pertanyaan 

matematika menurut pendapat anda  sendiri kemudian jawablah pertanyaan itu! 

(Kelancaran: Mengajukan beberapa pertanyaan beserta jawabannya) 

 

2. Perhatikan gambar jajargenjang di bawah ini! 

 

 

 

 

 

Jika diketahui keliling  jajargenjang di atas adalah 24 cm, tentukanlah nilai x dan 

y ! 

(Keluwesan: Menyelesaikan masalah dengan lebih dari satu cara/ 

jawaban) 

  

3. Perhatikan gambar di samping! 

ABCD adalah persegi panjang  

dengan AB = 10 cm, BC = 36 cm.  

Hitunglah luas daerah yang diarsir 

(luas daerah  EFGH) dengan cara anda sendiri!  

 

(Keaslian: Memberikan jawaban  

                  dengan cara sendiri/ baru) 

A B 

C D 

x 

y 
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B A 

C D 

O 
E 

4 cm 

10 cm 
F 

G 

H 
4. Sebuah ubin berbentuk persegi panjang,  

dengan motif seperti pada gambar  

di samping! 

Hitunglah luas daerah ubin yang  

diarsir di samping!  

Jelaskan secara rinci  

menurut cara anda sendiri! 

 

 

(Keterincian: Menyelesaikan masalah dengan jelas dan terinci) 

 

5. Pada gambar di bawah ini, persegi panjang KLMN mempunyai panjang x3  

cm, lebar  12 x cm, dan keliling 42 cm. Titik T merupakan titik perpotongan 

diagonal-diagonal pada belah ketupat PQRS.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Dari data-data di atas susunlah beberapa pertanyaan matematika menurut 

pendapat anda sendiri, dan kemudian jawablah pertanyaan itu! 

(Kelancaran: Mengajukan beberapa pertanyaan beserta jawabannya) 

 

6. Seorang petani mempunyai sawah berbentuk persegi panjang yang luasnya 540 

m2. Jika panjang dan lebar sawah itu adalah p dan l, tentukan panjang dan lebar 

sawah tersebut!  

(Keluwesan: Menyelesaikan masalah dengan lebih dari satu cara/ 

jawaban) 
 

7. Berikut adalah denah sawah seorang petani. Setiap 1 m2 sawahnya akan diberi 

0,05 kg pupuk. Berapa kg pupuk yang harus dipersiapkan petani tersebut untuk 

memupuk seluruh sawahnya? Jawablah dengan cara anda sendiri!  

 

 

 

 

 

 

 
 

(Keaslian: Memberikan jawaban dengan cara sendiri/ baru) 

 

30 m 

24 m 

8 m 

6 m 6 m 

N 

K L 

M 

Q 

R 

S 

P T 
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8. Jika diketahui lantai dasar sebuah tempat penampungan air terlihat berbentuk 

seperti daerah yang diarsir di bawah ini. Hitunglah luas tempat penampungan 

air tersebut! Jelaskan secara rinci menurut cara anda sendiri! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Keterincian: Menyelesaikan masalah dengan jelas dan terinci) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 cm 

10 cm 
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2. Hasil Validasi Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

N

O 
NAMA KELAS 

Nomor Soal Skor 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 M VIII B 5 4 4 3 3 3 2 1 23 

2 DM VIII B 4 4 4 2 3 4 2 3 23 

3 DA VIII B 4 4 4 3 4 3 1 3 23 

4 F VIII B 5 4 4 3 3 3 3 0 25 

5 LUM VIII B 4 5 5 2 4 4 4 0 27 

6 MS VIII B 4 5 5 2 3 3 3 3 24 

7 A VIII B 5 5 5 3 4 4 0 3 27 

8 CD VIII B 5 4 5 2 4 4 0 0 26 

9 F VIII B 5 4 4 3 4 3 2 3 24 

10 MF VIII B 5 5 4 4 4 2 1 3 26 

11 HT VIII B 4 3 2 2 0 2 3 2 15 

12 IK VIII B 5 5 4 2 3 3 0 0 26 

13 KPL VIII B 5 5 4 3 5 5 3 0 28 

14 SA VIII B 5 4 4 2 3 3 0 0 25 

15 RS VIII B 4 4 4 0 3 3 0 3 18 

16 RT VIII B 4 4 4 3 4 2 3 0 23 

17 HN VIII B 4 5 4 0 4 3 3 0 23 

18 CAW VIII B 5 4 5 2 4 4 3 3 26 

19 MK VIII B 5 4 4 3 4 4 0 1 25 

20 TF VIII B 4 4 3 2 0 0 0 3 20 

21 S VIII B 3 4 3 0 3 2 3 0 22 

22 BN VIII B 5 5 4 3 4 3 3 3 26 

23 IRR VIII B 3 4 3 0 3 2 0 0 22 

24 AKW VIII B 3 4 3 4 5 3 0 0 25 

Jumlah 105 103 95 53 81 72 39 34 582 

Varians 0.51 0.30 0.56 1.39 1.46 1.04 2.07 2.08 
19.58 
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2.a. Tabel Penolong Validitas dan Reliabilitas 

Data 

(n) 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Y X1Y X2Y X3Y X4Y X5Y X6Y X7Y X8Y X1

2 X2
2 X3

2 X4
2 X5

2 X6
2 X7

2 X8
2 Y2 

1 5 4 4 3 3 3 2 1 25 125 100 100 75 75 75 50 25 25 16 16 9 9 9 4 1 625 

2 4 4 4 2 3 4 2 3 26 104 104 104 52 78 104 50 75 16 16 16 4 9 16 4 9 676 

3 4 4 4 3 4 3 1 3 26 104 104 104 78 104 78 25 75 16 16 16 9 16 9 1 9 676 

4 5 4 4 3 3 3 3 0 25 125 100 100 75 75 75 75 0 25 16 16 9 9 9 9 0 625 

5 4 5 5 2 4 4 4 0 28 112 140 140 56 112 112 100 0 16 25 25 4 16 16 16 0 784 

6 4 5 5 2 3 3 3 3 28 112 140 140 56 84 84 75 75 16 25 25 4 9 9 9 9 784 

7 5 5 5 3 4 4 0 3 29 145 145 145 87 116 116 0 75 25 25 25 9 16 16 0 9 841 

8 5 4 5 2 4 4 0 0 24 120 96 120 48 96 96 0 0 25 16 25 4 16 16 0 0 576 

9 5 4 4 3 4 3 2 3 28 140 112 112 84 112 84 50 75 25 16 16 9 16 9 4 9 784 

10 5 5 4 4 4 2 1 3 28 140 140 112 112 112 56 25 75 25 25 16 16 16 4 1 9 784 

11 4 3 2 2 0 2 3 2 18 72 54 36 36 0 36 75 50 16 9 4 4 0 4 9 4 324 

12 5 5 4 2 3 3 0 0 22 110 110 88 44 66 66 0 0 25 25 16 4 9 9 0 0 484 

13 5 5 4 3 5 5 3 0 30 150 150 120 90 150 150 75 0 25 25 16 9 25 25 9 0 900 

14 5 4 4 2 3 3 0 0 21 105 84 84 42 63 63 0 0 25 16 16 4 9 9 0 0 441 

15 4 4 4 0 3 3 0 3 21 84 84 84 0 63 63 0 75 16 16 16 0 9 9 0 9 441 

16 4 4 4 3 4 2 3 0 24 96 96 96 72 96 48 75 0 16 16 16 9 16 4 9 0 576 

17 4 5 4 0 4 3 3 0 23 92 115 92 0 92 69 75 0 16 25 16 0 16 9 9 0 529 

18 5 4 5 2 4 4 3 3 30 150 120 150 60 120 120 75 75 25 16 25 4 16 16 9 9 900 

19 5 4 4 3 4 4 0 1 25 125 100 100 75 100 100 0 25 25 16 16 9 16 16 0 1 625 

20 4 4 3 2 0 0 0 3 16 64 64 48 32 0 0 0 75 16 16 9 4 0 0 0 9 256 

21 3 4 3 0 3 2 3 0 18 54 72 54 0 54 36 75 0 9 16 9 0 9 4 9 0 324 

22 5 5 4 3 4 3 3 3 30 150 150 120 90 120 90 75 75 25 25 16 9 16 9 9 9 900 

23 3 4 3 0 3 2 0 0 15 45 60 45 0 45 30 0 0 9 16 9 0 9 4 0 0 225 

24 3 4 3 4 5 3 0 0 22 66 88 66 88 110 66 0 0 9 16 9 16 25 9 0 0 484 

∑ 105 103 95 53 81 72 39 34 14564 2590 2528 2360 1352 2043 1817 975 850 471 449 389 149 307 240 111 96 14564 
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(1) Validitas Item Soal 1 

Menghitung nilai r 

Rumus : 

 

𝑟𝑥1𝑦 =
𝑛(∑ 𝑋1𝑌) − (∑ 𝑋1). (∑ 𝑌)

√[𝑛 ∑ 𝑋1
2 − (∑ 𝑋1)2]. [𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]

 

𝑟𝑥1𝑦 =
24(2590) − (110). (582)

√[24(471) − (11025)]. [24(14564) − (338724)]
 

𝑟𝑥1𝑦 =
62160 − 61110

√[11304 − 12100]. [349536 − 338724]
 

𝑟𝑥1𝑦 =
1050

√279 × 10812
 

𝑟𝑥1𝑦 =
1050

√3016548
 

𝑟𝑥1𝑦 =
1050

1736.821234
 

 

𝑟𝑥1𝑦 = 0.6 

 

(2) Validitas Item Soal 2 

  

𝑟𝑥2𝑦 =
𝑛(∑ 𝑋2𝑌) − (∑ 𝑋2). (∑ 𝑌)

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

 

𝑟𝑥2𝑦 =
24(2528) − (103). (582)

√[24(449) − (10609)]. [24(14564) − (338724)]
 

𝑟𝑥2𝑦 =
60672 − 59946

√[10776 − 10609]. [349536 − 338724]
 

𝑟𝑥2𝑦 =
726

√167 × 10812
 

𝑟𝑥2𝑦 =
726

√1805604
 

𝑟𝑥2𝑦 =
726

1343.727651
 

 

𝑟𝑥2𝑦 = 0.54 
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(3) Validitas Item Soal 3 

  

𝑟𝑥3𝑦 =
𝑛(∑ 𝑋3𝑌) − (∑ 𝑋3). (∑ 𝑌)

√[𝑛 ∑ 𝑋3
2 − (∑ 𝑋3)2]. [𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]

 

𝑟𝑥3𝑦 =
24(2360) − (95). (582)

√[24(389) − (9025)]. [24(14564) − (338724]
 

𝑟𝑥3𝑦 =
56640 − 55290

√[9336 − 9025]. [349536 − 338724]
 

𝑟𝑥3𝑦 =
1350

√311 × 10812
 

𝑟𝑥3𝑦 =
1350

√3362532
 

𝑟𝑥3𝑦 =
1350

1833.720808
 

 

𝑟𝑥3𝑦 = 0.74 

 

(4) Validitas Item Soal 4 

  

𝑟𝑥4𝑦 =
𝑛(∑ 𝑋4𝑌) − (∑ 𝑋4). (∑ 𝑌)

√[𝑛 ∑ 𝑋4
2 − (∑ 𝑋4)2]. [𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]

 

𝑟𝑥4𝑦 =
24(1352) − (53). (582)

√[24(149) − (2809)]. [24(14564) − (338724)]
 

𝑟𝑥4𝑦 =
32448 − 30846

√[3576 − 2809]. [349536 − 338724]
 

𝑟𝑥4𝑦 =
1602

√767 × 10812
 

𝑟𝑥4𝑦 =
1602

√8292804
 

𝑟𝑥4𝑦 =
1602

2879.722903
 

 

𝑟𝑥4𝑦 = 0.57 

 

(5) Validitas Item Soal 5 

  

𝑟𝑥5𝑦 =
𝑛(∑ 𝑋5𝑌) − (∑ 𝑋5). (∑ 𝑌)

√[𝑛 ∑ 𝑋5
2 − (∑ 𝑋5)2]. [𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]

 

𝑟𝑥5𝑦 =
24(2043) − (81). (582)

√[24(307) − (6561)]. [24(14564) − (338724)]
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𝑟𝑥5𝑦 =
49032 − 47142

√[7368 − 6561]. [349536 − 338724]
 

𝑟𝑥5𝑦 =
1890

√807 × 10812
 

𝑟𝑥5𝑦 =
1890

√8725284
 

𝑟𝑥5𝑦 =
1890

2953.859171
 

 

𝑟𝑥5𝑦 = 0.64 

 

(6) Validitas Item Soal 6 

  

𝑟𝑥6𝑦 =
𝑛(∑ 𝑋6𝑌) − (∑ 𝑋6). (∑ 𝑌)

√[𝑛 ∑ 𝑋6
2 − (∑ 𝑋6)2]. [𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]

 

𝑟𝑥6𝑦 =
24(1817) − (72). (582)

√[24(240) − (5184)]. [24(14564) − (338724]
 

𝑟𝑥6𝑦 =
43608 − 41904

√[5760 − 5184]. [349536 − 338724]
 

𝑟𝑥6𝑦 =
1704

√576 × 10812
 

𝑟𝑥6𝑦 =
1704

√6227712
 

𝑟𝑥6𝑦 =
1704

2495.538419
 

 

𝑟𝑥6𝑦 = 0.68 

 

(7) Validitas Item Soal 7 

  

𝑟𝑥7𝑦 =
𝑛(∑ 𝑋7𝑌) − (∑ 𝑋7). (∑ 𝑌)

√[𝑛 ∑ 𝑋7
2 − (∑ 𝑋7)2]. [𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]

 

𝑟𝑥7𝑦 =
24(1002) − (39). (582)

√[24(111) − (1521)]. [24(14564) − (338724]
 

𝑟𝑥7𝑦 =
24048 − 22698

√[2664 − 1521]. [349536 − 338724]
 

𝑟𝑥7𝑦 =
1350

√1143 × 10812
 

𝑟𝑥7𝑦 =
1350

√12358116
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𝑟𝑥7𝑦 =
1350

3515.411213
 

𝑟𝑥7𝑦 = 0.28 

 

(8) Validitas Item Soal 7 

  

𝑟𝑥8𝑦 =
𝑛(∑ 𝑋8𝑌) − (∑ 𝑋8). (∑ 𝑌)

√[𝑛 ∑ 𝑋8
2 − (∑ 𝑋8)2]. [𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]

 

𝑟𝑥8𝑦 =
24(872) − (34). (582)

√[24(111) − (1521)]. [24(14564) − (338724]
 

𝑟𝑥8𝑦 =
20928 − 19788

√[2304 − 1156]. [349536 − 338724]
 

𝑟𝑥8𝑦 =
1140

√1148 × 10812
 

𝑟𝑥8𝑦 =
1140

√12412176
 

𝑟𝑥8𝑦 =
1140

3523.091824
 

 

𝑟𝑥8𝑦 = 0.23 

 

2.b. Hasil Uji Validitas Instrumen 

Diketahui rtabel dengan taraf signifikansi adalah 0,314. Adapun tabel hasil uji 

validitas instrumen adalah sebagai berikut. 

 

Tabel Hasil Uji Validitas Instrumen 

No rhitung rtabel Keterangan 

1 0.60 0.404 Valid 

2 0.54 0.404 Valid 

3 0.74 0.404 Valid 

4 0.56 0.404 Valid 

5 0.64 0.404 Valid 

6 0.68 0.404 Valid 

7 0.38 0.404 Invalid 

8 0.32 0.404 Invalid 
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2.c. Uji Validitas Menggunakan SPSS 16 

Correlations 

  Soal 1 Soal 2 Soal 3 Soal 4 Soal 5 Soal 6 Soal 7 Soal 8 Total 

Soal1 Pearson Correlation 1 .264 .519** .473* .183 .419* -.027 .180 .605** 

Sig. (2-tailed)  .212 .009 .019 .391 .042 .902 .399 .002 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Soal2 Pearson Correlation .264 1 .557** .103 .482* .310 .144 .005 .540** 

Sig. (2-tailed) .212  .005 .631 .017 .141 .501 .983 .006 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Soal3 Pearson Correlation .519** .557** 1 .158 .545** .624** .106 .137 .736** 

Sig. (2-tailed) .009 .005  .462 .006 .001 .623 .523 .000 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Soal4 Pearson Correlation .473* .103 .158 1 .309 .181 -.029 .177 .556** 

Sig. (2-tailed) .019 .631 .462  .142 .399 .894 .408 .005 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Soal5 Pearson Correlation .183 .482* .545** .309 1 .669** .059 -.218 .640** 

Sig. (2-tailed) .391 .017 .006 .142  .000 .783 .306 .001 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Soal6 Pearson Correlation .419* .310 .624** .181 .669** 1 .148 -.118 .683** 

Sig. (2-tailed) .042 .141 .001 .399 .000  .490 .583 .000 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Soal7 Pearson Correlation -.027 .144 .106 -.029 .059 .148 1 -.047 .384 

Sig. (2-tailed) .902 .501 .623 .894 .783 .490  .827 .064 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Soal8 Pearson Correlation .180 .005 .137 .177 -.218 -.118 -.047 1 . 324 

Sig. (2-tailed) .399 .983 .523 .408 .306 .583 .827  .123 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Total Pearson Correlation .605** .540** .736** .556** .640** .683** .384 .324 1 

Sig. (2-tailed) .002 .006 .000 .005 .001 .000 .064 .123  

N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

      

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).       
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3. Reliabilitas Instrumen 

Mencari koefisien reliabilitas (r)  digunakan soal tipe uraian dengan  

rumus Alpha Cronbach sebagai berikut.  

𝑟 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 ) 

a. Varians soal nomor 1 

𝑆1
2 =

𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2

𝑛(𝑛 − 1)
 

 

𝑆1
2 =

24(471) − (105)2

24(23)
 

 

𝑆1
2 =

11304 − 11025

552
=

279

552
 

 

𝑆1
2 =  0.51  

 

b. Varians soal nomor 2 

𝑆2
2 =

𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2

𝑛(𝑛 − 1)
 

 

𝑆2
2 =

24(449) − (103)2

24(23)
 

 

𝑆2
2 =

10776 − 10609

552
=

167

552
 

 

𝑆2
2 =  0.31 

 

c. Varians soal nomor 3 

𝑆3
2 =

𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2

𝑛(𝑛 − 1)
 

 

𝑆3
2 =

24(389) − (95)2

24(23)
 

 

𝑆3
2 =

9336 − 9025

552
=

311

552
 

 

𝑆3
2 =  0.56 
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d. Varians soal nomor 4 

𝑆4
2 =

𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2

𝑛(𝑛 − 1)
 

 

𝑆4
2 =

24(149) − (53)2

24(23)
 

 

𝑆4
2 =

3576 − 2809

552
=

767

552
 

 

𝑆4
2 =   1.3  

 

e. Varians soal nomor 5 

𝑆5
2 =

𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2

𝑛(𝑛 − 1)
 

 

𝑆5
2 =

24(307) − (81)2

24(23)
 

 

𝑆5
2 =

7368 − 6561

552
=

807

552
 

 

𝑆5
2 =   1.46  

 

f. Varians soal nomor 6 

𝑆6
2 =

𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2

𝑛(𝑛 − 1)
 

 

𝑆6
2 =

24(240) − (72)2

24(23)
 

 

𝑆6
2 =

5760 − 5184

552
=

576

552
 

 

𝑆6
2 = 1.04  

 

g. Varians soal nomor 7 

𝑆7
2 =

𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2

𝑛(𝑛 − 1)
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𝑆7
2 =

24(111) − (39)2

24(23)
 

𝑆7
2 =

2664 − 1521

552
=

1143

552
 

 

𝑆7
2 =  2.07 

 

h. Varians soal nomor 8 

𝑆8
2 =

𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2

𝑛(𝑛 − 1)
 

 

𝑆8
2 =

24(96) − (34)2

24(23)
 

 

𝑆8
2 =

2304 − 1156

552
=

1148

552
 

 

𝑆8
2 =  2.08 

 

i. Varians total 

𝑆𝑡
2 =

𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2

𝑛(𝑛 − 1)
 

 

𝑆𝑡
2 =

24(14564) − (582)2

24(23)
 

 

𝑆𝑡
2 =

349536 − 338724

552
=

10812

552
 

 

𝑆𝑡
2 = 19.59  

 

Mencari koefisien reliabilitas (r) 

𝑟 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 ) 

𝑟 = (
8

8 − 1
) (1 −

 0.51 + 0.3 +  0.56 + 1.39 + 1.3 + 1.04 + 2.07 + 2.08

 19.59 
) 

𝑟 = (
8

7
) (1 −

9.32

 19.59 
) 

𝑟 = (1.14)(1 −  0.48 ) 

𝑟 = (1.14)(0,52) = 0,6 

Nilai reliabilitas instrumen adalah 0,6 



90 

 

3.a. Reliabilitas Menggunakan SPSS 16 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 24 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 24 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.602 8 
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Lampiran B Perangkat Pembelajaran dan Instrumen Tes Kemampuan 

Berpikir Kreatif Matematis 

1. Silabus Mata Pelajaran Matematika 

KOMPETENSI DASAR, MATERI POKOK, 

DAN PEMBELAJARAN 

 

A. Kelas VII 

 

Alokasi waktu: 5 jam pelajaran/minggu 

 

Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial dicapai melalui 

pembelajaran tidak langsung (indirect teaching) pada pembelajaran Kompetensi 

Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan 

budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta 

kebutuhan dan kondisi siswa. 

 

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses 

pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam 

mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. 

 

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan 

sebagai berikut ini. 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran 

Siswa mampu: 

3.9 Mengenal dan 

menganalisis berbagai 

situasi terkait aritmetika 

social 

(penjualan,pembelian, 

potongan, 

keuntungan,kerugian, 

bunga 

tunggal,persentase, 

bruto, neto, tara) 

4.9 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

aritmetika social 

(penjualan,pembelian, 

potongan, keuntungan, 

kerugian, bunga 

tunggal,persentase, 

bruto, neto, tara) 

Aritmetika Sosial 

• Harga penjualan dan 

• pembelian 

• Keuntungan, kerugian, 

dan impas 

• Persentase untung dan 

rugi 

• Diskon 

• Pajak 

• Bruto, tara, dan netto 

 

Bunga tunggal 

• Mencermati kegiatan-kegiatan 

sehari-hari berkaitan dengan 

transaksi jual beli, kondisi 

untung, rugi, dan impas 

• Mencermati cara menentukan 

diskon dan pajak dari suatu 

barang 

• Mengamati konteks dalam 

kehidupan di sekitar yang 

terkait dengan bruto, netto, 

dan tara 

• Mengumpulkan informasi 

tentang cara melakukan 

manipulasi aljabar terhadap 

permasalahan sehari-hari yang 

berkaitan dengan artimetika 

social 

• Menyajikan hasil 

pembelajaran tentang 

aritmetika social 

 



   92 

 

 

 

Siswa mampu: 

3.10 menganalisis 

hubungan antar sudut 

sebagai akibat dari 

dua garis sejajar yang 

dipotong oleh garis 

transversal 

4.10 menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan  

hubungan antar sudut 

sebagai akibat dari 

dua garis sejajar yang 

dipotong oleh garis 

transversal 

Garis dan Sudut 

• Garis 

• Kedudukan garis 

• Membagi garis 

• Perbandingan ruas 

garis 

• Pengertian sudut 

• Jenis-jenis sudut 

• Hubungan antar sudut 

 

Melukis sudut 

• Mencermati model gambar 

atau objek yang menyatakan 

titik, garis, bidang, atau sudut 

• Mencermati permasalahan 

seharihari yang berkaitan 

dengan penerapan garis dan 

sudut 

• Mencermati kedudukan dua 

garis, jenis-jenis sudut, 

hubungan antar sudut 

• Mencermati sudut-sudut yang 

terbentuk dari dua garis yang 

dipotong oleh garis transversal 

• Mencermati cara melukis dan 

membagi sudut menggunakan 

jangka 

• Menyajikan hasil 

pembelajaran tentang garis 

dan sudut 

Siswa mampu: 

3.11 mengaitkan rumus 

keliling dan luas untuk 

berbagai jenis 

segiempat (persegi, 

persegipanjang, 

belahketupat, jajar 

genjang, trapezium, 

dan lyang-layang) dan 

segitiga 

4.11 menyelesaikan 

masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan 

luas dan keliling 

segiempat (persegi, 

persegipanjang, 

belahketupat, 

jajargenjang, 

trapezium, dan layang-

layang) dan segitiga 

 

Bangun Datar (Segi 

empat dan 

segitiga) 

 Pengertian segi empat 

dan 

• segitiga 

 Jenis-jenis dan sifat-

sifat 

• bangun datar 

• Keliling dan luas segi 

empat dan segitiga 

• Menaksir luas bangun 

datar yang tak 

beraturan 

• Mencermati benda di 

lingkungan sekitar berkaitan 

dengan bentuk segitiga dan 

segi empat 

• Mengumpulkan informasi 

tentang unsur-unsur pada segi 

empat dan segitiga 

• Mengumpulkan informasi 

tentang jenis, sifat dan 

karakteristik segitiga dan segi 

empat berdasarkan ukuran dan 

hubungan antar sudut dan sisi-

sisi 

• Mengumpulkan informasi 

tentang rumus keliling dan 

luas segi empat dan segitiga 

melalui pengamatan atau 

eksperimen 

• Mengumpulkan informasi 

tentang cara menaksir luas 

bangun datar tidak beraturan 

menggunakan pendekatan luas 

segitiga dan segi empat 

• Menyajikan hasil 

pembelajaran tentang segi 

empat dan segitiga 

• Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan segi empat 

dan segitiga 
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Lampiran B 2.   Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  

2.a Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Yang Diajar Model Problem Based Learning 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 24 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/Genap 

Tahun Pelajaran : 2018/2019 

Pertemuan  : 1 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

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. 
 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) Pertemuan 1 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

3.11 Mengaitkan rumus keliling dan luas 

untuk berbagai jenis segi empat 

(persegi, persegipanjang, 

belahketupat, jajargenjang, trapesium, 

dan layang-layang) dan segitiga 

3.11.1 Mengenal dan memahami bangun datar 

segiempat dan segitiga 

 

4.11 Menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan luas dan 

keliling segiempat (persegi, 

persegipanjang, belahketupat, 

jajargenjang, trapesium, dan layang-

layang). 

4.11.1 Menyelesaikan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari dengan menggunakan sifat-sifat 

segiempat dan segitiga. 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 
Selama dan setelah mengikuti pembelajaran ini peserta didik dapat: 

1. Mengenal dan memahami bangun datar segiempat dan segitiga 

D. Materi Pembelajaran 
● Pengertian bangun datar segi empat (persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, 

trapesium, dan layang-layang) dan segi tiga 
E. Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Problem Based Learning 

F. Media, Alat, Bahan dan Sumber Pembelajaran 
➢ Media Pembelajaran 

• PowerPoint 
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• Batang Korek Api 

➢ Alat Pembelajaran 
• LCD projector,  
• Laptop,  

➢ Bahan Pembelajaran 

• LKS 

➢ Sumber Belajar: 
• Teks Siswa,  
• Buku Pegangan Guru,  
• Modul/bahan ajar, 
• Sumber internet,  
• Sumber lain yang relevan 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan Ke-1  Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru : 

Orientasi 

● Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
● Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
● Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 

Apersepsi 

● Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan permasalahan 

peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, pada bab sebelumnya 
● Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
● Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  

Motivasi 

● Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
● Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta 

didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  
➢ Pengertian bangun datar segiempat dan segitiga 

● Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
● Mengajukan pertanyaan.  

Pemberian Acuan 

● Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
● Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 

pertemuan yang  berlangsung 
● Pembagian kelompok belajar 
● Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran. 
 

10 

menit 

Kegiatan Inti 

Sintak 

Model 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Memberikan 

orientasi tentang 

permasalahan 

Peserta didik mempersiapkan logistik yang diperlukan dalam proses pembelajaran, 

diberi motivasi dan permasalahan untuk memusatkan perhatian pada topik. 

Peserta didik diminta untuk berada dalam kelompok yang telah ditetapkan. 

60 

menit 
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pada siswa  

 

➢ pengertian bangun datar segi empat dan segitiga 
dengan cara :  

❖ Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 
Menayangkan gambar/foto tentang   

➢ Peserta didik diminta untuk memberi argumen tentang gambar 8.1 

➢ Peserta didik diminta untuk mengamati penayangan gambar yang 

disajikan oleh guru maupun mengamati gambar yang terdapat pada buku 

siswa tentang pengertian bangun datar segi empat dan segitiga 

 
 

❖ Mengamati 
➢ Peserta didik dalam kelompok diminta mengamati  gambar/foto yang 

yang terdapat pada buku maupun melalui penayangan video yang 

disajikan oleh guru seperti gambar dibawah ini 

 
➢ Peserta didik menentukan bangun datar apa saja yang terdapat dalam 

gamber tersebut 
❖ Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung),  

➢ Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 

penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan  
● Pengertian bangun datar segiempat dan segitiga 

❖ Mendengar 
➢ Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guru yang 

berkaitan dengan 
● Pengertian bangun datar segiempat dan segitiga 

❖ Menyimak, 
➢ Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 
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garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai : 
● Pengertian bangun datar segiempat dan segitiga 

Mengorganisasi 

siswa untuk 

meneliti  

 

Guru memberikan lembar kerja kepada setiap kelompok. 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak 

mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan 

dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 

❖ Mengajukan pertanyaan tentang : 
●   Pengertian bangun datar segiempat dan segitiga 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 

mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 

pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 

mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 

pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan 

belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 

➢ Apa yang terjadi bila rasio tinggi suatu pintu diperbesar dan lebar suatu 

pintu diperkecil? 
➢ Bagaimana seandainya suatu jendela dan pintu bentuknya segitiga? 
➢ Ada berapa banyak segiempat yang ditemukan di ruang kelas ini? 

Membimbing 

penyelidikan 

siswa secara 

mandiri maupun 

kelompok  

 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyan 

yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 

❖ Mengamati obyek/kejadian,  
❖ Wawancara dengan nara sumber 
❖ Mengumpulkan informasi 

➢ Peserta didik diminta mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber tentang  
● Pengertian bangun datar segiempat dan segitiga 

❖ Membaca sumber lain selain buku teks,  
➢ Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca 

buku referensi tentang 
● Pengertian bangun datar segiempat dan segitiga 

❖ Mempresentasikan ulang  
❖ Aktivitas :  

➢ Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti berikut 

ini: 
Ambillah 6 batang korek api. Susunlah 6 batang korek api tersebut 

membentuk bangun segiempat dan segitiga sebanyak mungkin yang dapat 

kalian temukan dengan persyaratan sebagai berikut. 

1. Semua batang korek api habis terpakai. 

2. Setiap ujung batang korek api harus memotong dengan ujung batang 

korek api lainnya. 

3. Tidak ada satu batang korek api yang bersilangan. 

Contoh 1 

Perhatikan gambar berikut 

 
Tentukan banyaknya segiempat yang terbentuk pada gambar tersebut! 

Alternatif penyelesaian 
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Langkah pertama kita beri simbol pada tiap-tiap kotak, yaitu sebagai 

berikut: 

 
Kemudian kita cari satu demi satu berdasarkan simbol yang telah dibuat. 

1. Segiempat yang terdiri dari 1 bagian adalah a, b, c, d, dan e ada 

sebanyak 5 

2. Segiempat yang terdiri dari 2 bagian adalah ab, bc, cd, dan de ada 

sebanyak 4 

3. Segiempat yang terdiri dari 3 bagian adalah abc, bcd, dan cde ada 

sebanyak 3 

4. Segiempat yang terdiri dari 4 bagian adalah abcd, dan bcde ada 

sebanyak 2 

5. Segiempat yang terdiri dari 5 bagian adalah abcde ada sebanyak 1 

Jadi, banyak segiempat yang terbentuk adalah sebanyak 5 + 4 + 3 + 

2 + 1 = 15 

❖ Mendiskusikan 
❖ Mengulang 
❖ Saling tukar informasi tentang  : 
➢   Pengertian bangun datar segiempat dan segitiga 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga 

diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan 

diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang 

terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang 

disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, 

menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan 

kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 

mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  

Mengembangkan 

dan 

mempresentasika

n hasil karya 

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan 

dengan cara : 

❖ Berdiskusi tentang data :  
➢ Pengertian bangun datar segiempat dan segitiga 
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan sebelumnya.  

❖ Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan 

sebelumnya maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan 

mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan 

pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
❖ Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai  
➢ Pengertian bangun datar segiempat dan segitiga 

❖ Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, 

teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat 

dengan sopan 
❖ Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang :  
➢ Pengertian bangun datar segiempat dan segitiga 

❖ Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi oleh 

kelompok yang mempresentasikan 
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❖ Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 

kesempatan untuk menjawabnya.  
 

Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah. 

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 

pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan : 

❖ Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 

yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat 

yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap 

jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur 

dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan :  
➢ Pengertian bangun datar segiempat dan segitiga 

❖ antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas 

jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. 
Peserta didik menyimpulkan 

❖ Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 

pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan secara 

tertulis tentang 
➢ Pengertian bangun datar segiempat dan segitiga 

❖ Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 

lembar kerja yang telah disediakan.  
❖ Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  beberapa 

pertanyaan kepada siswa.  
Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 

atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek 

penguasaan siswa terhadap materi pelajaran 
 

Kegiatan Penutup 

Peserta didik : 

● Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 

kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
● Mengagendakan pekerjaan rumah. 
● Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 

sekolah atau dirumah. 
● Bersiap-siap untuk pulang, berdoa, dan memberi salam kepada guru. 

Guru : 

● Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 

mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 

penilaian projek. 
● Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik 

 

10 

menit 

 

H. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan   

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan 

1) Tes Tertulis 

a) Pilihan ganda 

b) Uraian/esai 

2) Tes Lisan 

• Tes lisan pemaparan materi dari pemahaman siswa. 
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b. Penilaian Kompetensi Keterampilan 

1) Proyek, pengamatan, wawancara’ 

• Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok 
• Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok 

2) Portofolio / unjuk kerja 

3) Produk,  

2. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 

a. Remedial 

❖ Remidial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM maupun 

kepada peserta didik yang sudah melampui KKM. Remidial terdiri atas dua bagian : 

remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai Kompetensi 

Dasar 
❖ Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum 

mencapai KKM (Kriterian Ketuntasan Minimal), misalnya sebagai berikut. 
• Kalimat Berisi Penjelasan Terperinci untuk Mengonkretkan 
• Menggunakan Pilihan Kata dengan Emosi  Kuat 
• Mengidentifikasi Majas 

b. Pengayaan 

❖ Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi 

pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai KKM 

atau mencapai Kompetensi Dasar. 
❖ Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan peserta 

didik. 
❖ Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan 

pengembangan lebih luas misalnya  
• Ciri objek yang dideskripsikan 
• Tujuan menciptakan teks deskripsi 
• Ciri isi teks deskripsi 

 

 

 
Guru Mata Pelajaran 

 

 

Alan Setiawan, S.Pd 
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Mahasiswa 

 

 

Muhammad Febriawan 

NIM. 15010110012 

Mengetahui, 

Kepala SMP Negeri 24  

Konawe Selatan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 24 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/Genap 

Tahun Pelajaran : 2018/2019 

Pertemuan  : 2 

Alokasi Waktu : 3 x 40 menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

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. 
 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

3.11 Mengaitkan rumus keliling dan luas 

untuk berbagai jenis segi empat 

(persegi, persegipanjang, 

belahketupat, jajargenjang, trapesium, 

dan layang-layang) dan segitiga 

3.11.1 Mengenal dan memahami bangun datar 

segiempat dan segitiga 

 

4.11 Menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan luas dan 

keliling segiempat (persegi, 

persegipanjang, belahketupat, 

jajargenjang, trapesium, dan layang-

layang). 

4.11.1 Menyelesaikan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari dengan menggunakan sifat-sifat 

segiempat dan segitiga. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 
Selama dan setelah mengikuti pembelajaran ini peserta didik dapat: 

1. Mengenal dan memahami bangun datar segiempat dan segitiga 

D. Materi Pembelajaran 
● Pengertian bangun datar segi empat (persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, 

trapesium, dan layang-layang) dan segi tiga 
E. Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Problem Based Learning 

F. Media, Alat, Bahan dan Sumber Pembelajaran 
➢ Media Pembelajaran 

• PowerPoint 

• Batang Korek Api 

➢ Alat Pembelajaran 
• LCD projector,  
• Laptop,  

➢ Bahan Pembelajaran 

• LKS 

➢ Sumber Belajar: 
• Teks Siswa,  
• Buku Pegangan Guru,  
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• Modul/bahan ajar, 
• Sumber internet,  
• Sumber lain yang relevan 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan Ke-2  Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru : 

Orientasi 

● Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
● Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
● Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
● Membentuk kelompok belajar. 

Apersepsi 

● Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan permasalahan 

peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, pada bab sebelumnya 
● Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
● Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  

Motivasi 

● Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
● Apabila materi/tema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta 

didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  
➢ Memahami jenis-jenis segi empat 
➢ Sifat-sifat segi empat 

● Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
● Mengajukan pertanyaan.  

Pemberian Acuan 

● Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
● Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 

pertemuan yang  berlangsung 
● Pembagian kelompok belajar 
● Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran. 

10 

menit 

Kegiatan Inti 

Sintak 

Model 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Memberikan 

orientasi 

tentang 

permasalahan 

pada siswa 

Peserta didik mempersiapkan logistik yang diperlukan dalam proses pembelajaran, 

diberi motivasi dan permasalahan untuk memusatkan perhatian pada topik. 

Peserta didik diminta untuk berada dalam kelompok yang telah ditetapkan. 

➢ Memahami jenis-jenis segi empat 
➢ Sifat-sifat segi empat 
dengan cara :  

❖ Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 
Menayangkan gambar/foto tentang   

➢ Peserta didik diminta untuk mengamati permasalahan konteksual terkait 

jenis-jenis dan sifat-sifat bangun datar segi empat 

100 

menit 
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❖ Mengamati 

➢ Peserta didik diminta mengamati beberapa contoh permasalahan 

kontekstual operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dan 

penyelesaiannya. 
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❖ Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung),  

➢ Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 

penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan  
● Memahami jenis-jenis segi empat 
● Sifat-sifat segi empat 

❖ Mendengar 
➢ Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guru yang 

berkaitan dengan  
● Memahami jenis-jenis segi empat 
● Sifat-sifat segi empat 

❖ Menyimak, 
➢ Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 

garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai : 
● Memahami jenis-jenis segi empat 
● Sifat-sifat segi empat 
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Mengorganisa

si siswa untuk 

meneliti  

 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak 

mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan 

dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 

❖ Mengajukan pertanyaan tentang : 
➢ Memahami jenis-jenis segi empat 
➢ Sifat-sifat segi empat 

yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 

mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 

pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 

mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 

pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan 

belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 

➢ Bagaimana cara membedakan antara segiempat beraturan dengan 

segiempat tidak beraturan? 
➢ Apa saja sifat-sifat dari segiempat beraturan itu? 

Membimbing 

penyelidikan 

siswa secara 

mandiri 

maupun 

kelompok  

 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyan 

yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 

❖ Mengamati obyek/kejadian,  
❖ Wawancara dengan nara sumber 
❖ Mengumpulkan informasi 

➢ Peserta didik diminta mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber tentang 
● Memahami jenis-jenis segi empat 
● Sifat-sifat segi empat    

❖ Membaca sumber lain selain buku teks,  
➢ Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca 

buku referensi tentang 
● Memahami jenis-jenis segi empat 
● Sifat-sifat segi empat  

Mengamati table sifat-sifat segi empat 
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Keterangan: 

 berarti memenuhi  × berarti tidak memenuhi 

JG = Jajar genjang  LL  =  Layang-layang 

PP  = Persegi panjang  P =  Persegi 

BK  = Belah ketupat  TR =  Trapesium 

❖ Mempresentasikan ulang  
❖ Aktivitas : 

➢ Mengerjakan beberapa soal terkait sifat segi empat 
❖ Mendiskusikan 
❖ Mengulang 
❖ Saling tukar informasi tentang  : 

● Memahami jenis-jenis segi empat 
● Sifat-sifat segi empat 
 

Mengembangk

an dan 

mempresentasi

kan hasil 

karya 

 

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan 

dengan cara : 

❖ Berdiskusi tentang data :  
● Memahami jenis-jenis segi empat 
● Sifat-sifat segi empat 
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan sebelumnya.  

 

❖ 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 pada lembar kerja. 
❖ Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai  

● Memahami jenis-jenis segi empat 
● Sifat-sifat segi empat 

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 

pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan : 

❖ Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 

yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat 

yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap 

jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur 

dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan :  
● Memahami jenis-jenis segi empat 
● Sifat-sifat segi empat 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas 

jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. 

❖ Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 
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secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, 

teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat 

dengan sopan 
❖ Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang :  

● Memahami jenis-jenis segi empat 
➢ Sifat-sifat segi empat 

Menganalisis 

dan 

mengevaluasi 

proses 

pemecahan 

masalah 

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 

❖ Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi oleh 

kelompok yang mempresentasikan 
❖ Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 

kesempatan untuk menjawabnya.  
❖ Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 

pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan secara 

tertulis tentang 
● Memahami jenis-jenis segi empat 
● Sifat-sifat segi empat 

❖ Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 

lembar kerja yang telah disediakan.  
❖ Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  beberapa 

pertanyaan kepada siswa.  
❖ Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan peserta 

didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu untuk 

mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
 

Catatan : 

Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang 

meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah 

tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 

 

Kegiatan Penutup 

Peserta didik : 

● Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 

kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
● Mengagendakan pekerjaan rumah. 
● Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 

sekolah atau dirumah. 
Guru : 

● Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 

mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 

penilaian projek. 
● Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik 

 

10 

menit 

 

H. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan   

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan 

1) Tes Tertulis 

a) Pilihan ganda 

b) Uraian/esai 

2) Tes Lisan 

• Tes lisan pemaparan materi dari pemahaman siswa. 
b. Penilaian Kompetensi Keterampilan 

1) Proyek, pengamatan, wawancara’ 

• Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok 
• Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok 
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2) Portofolio / unjuk kerja 

3) Produk,  

 

 

2. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 

a. Remedial 

❖ Remidial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM maupun 

kepada peserta didik yang sudah melampui KKM. Remidial terdiri atas dua bagian : 

remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai 

Kompetensi Dasar 
❖ Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum 

mencapai KKM (Kriterian Ketuntasan Minimal), misalnya sebagai berikut. 
• Kalimat Berisi Penjelasan Terperinci untuk Mengonkretkan 
• Menggunakan Pilihan Kata dengan Emosi  Kuat 
• Mengidentifikasi Majas 

 

 

 

 
Guru Mata Pelajaran 

 

 

Alan Setiawan, S.Pd 

 

Wolasi,      Maret 2019 

Mahasiswa 

 

 

Muhammad Febriawan 

NIM. 15010110012 

Mengetahui, 

Kepala SMP Negeri 24  

Konawe Selatan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 24 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/Genap 

Tahun Pelajaran : 2018/2019 

Pertemuan  : 3 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit  

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

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. 
 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

3.11 Mengaitkan rumus keliling dan luas 

untuk berbagai jenis segi empat 

(persegi, persegipanjang, 

belahketupat, jajargenjang, trapesium, 

dan layang-layang) dan segitiga 

3.11.1  Mengenal dan memahami bangun datar segiempat dan segitiga  

3.11.2 Mengumpulkan informasi tentang unsur-

unsur pada segi empat 

3.11.3 Mengumpulkan informasi tentang jenis, 

sifat dan karakteristik segitiga dan segi 

empat berdasarkan ukuran dan hubungan 

antar sudut dan sisi-sisi 

4.11 Menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan luas dan 

keliling segiempat (persegi, 

persegipanjang, belahketupat, 

jajargenjang, trapesium, dan layang-

layang). 

4.11.1 Menyelesaikan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari dengan menggunakan sifat-sifat 

segiempat dan segitiga. 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 
Selama dan setelah mengikuti pembelajaran ini peserta didik dapat: 

2. Mengumpulkan informasi tentang ndur-unsur pada segi empat 

3. Mengumpulkan informasi tentang jenis, sifat dan karakteristik segitiga dan segi empat 

berdasarkan ukuran dan hubungan antar sudut dan sisi-sisi. 

C. Materi Pembelajaran 
● Jenis-jenis dan sifat-sifat bangun datar segi empat (persegi, persegipanjang, belahketupat, 

jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) dan segitiga 
● Keliling dan luas bangun datar segi empat (persegi, persegipanjang, belahketupat, 

jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) dan segitiga 

D. Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Problem Based Learning 

E. Media, Alat, Bahan dan Sumber Pembelajaran 
➢ Media Pembelajaran 

• PowerPoint 

• Batang Korek Api 

➢ Alat Pembelajaran 
• LCD projector,  
• Laptop,  
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➢ Bahan Pembelajaran 

• LKS 

➢ Sumber Belajar: 
• Teks Siswa,  
• Buku Pegangan Guru,  
• Modul/bahan ajar, 
• Sumber internet,  
• Sumber lain yang relevan 

 

F. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan Ke-3 Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru : 

Orientasi 

❖ Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 

pembelajaran 
❖ Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
❖ Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
❖ Membentuk kelompok belajar. 

Apersepsi 

❖ Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 

permasalahan peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, pada bab 

sebelumnya 
❖ Memahami jenis-jenis segi empat 
❖ Sifat-sifat segi empat 
❖ Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
❖ Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  

Motivasi 

❖ Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
❖ Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka 

peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  
❖ Keliling dan luas segi empat (persegi dan persegi panjang) 
❖ Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
❖ Mengajukan pertanyaan.  

Pemberian Acuan 

❖ Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
❖ Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 

pertemuan yang  berlangsung 
❖ Pembagian kelompok belajar 
❖ Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-

langkah pembelajaran. 
 

10 

menit 

Kegiatan Inti 

Sintak 

Model 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Memberikan 

orientasi 

tentang 

permasalahan 

pada siswa 

Peserta didik mempersiapkan logistik yang diperlukan dalam proses 

pembelajaran, diberi motivasi dan permasalahan untuk memusatkan 

perhatian pada topik. 

Peserta didik diminta untuk berada dalam kelompok yang telah ditetapkan. 

Keliling dan luas segi empat (persegi dan persegi panjang) 

dengan cara :  

❖ Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 

60 

menit 
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Menayangkan gambar/foto tentang   

➢ Peserta didik diminta untuk mengamati permasalahan kontekstual 

menggenai materi yang disajikan oleh guru atau dalam buku 

siswa 

 
Diketahui Fatimah memiliki kebun bunga di belakang rumahnya. 

Pada kebun bunga tersebut ditanam berbagai jenis bunga. Kebun 

itu terbagi beberapa petak. Petak I berbentuk persegi, ditanami 

bunga putih seluas 625 m2 Sedangkan petak II berbentuk persegi 

panjang ditanami bunga merah, panjang petak 50 m dan luasnya 

 luas petak I 

a. Berapa panjang dan keliling Petak I? 

b. Berapa lebar, luas petak, dan keliling petak II? 

c. Berapa hektar kebun bunga Fatimah seluruhnya?. 

❖ Mengamati 
➢ Peserta didik diminta mengamati beberapa contoh permasalahan 

kontekstual  
Contoh 1 
Pemahaman konsep keliling dan luas persegi 

 
 

Pemahaman konsep keliling dan luas persegi panjang 

   

 
 

❖ Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 

berlangsung),  
➢ Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-

buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 



111 

 

dengan   
● Keliling dan luas segi empat (persegi dan persegi panjang) 

❖ Mendengar 
➢ Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guru 

yang berkaitan dengan kondisi  
● Keliling dan luas segi empat (persegi dan persegi panjang) 

❖ Menyimak, 
➢ Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan 

secara garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai : 
● Keliling dan luas segi empat (persegi dan persegi panjang) 

Mengorganisas

i siswa untuk 

meneliti  

 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 

sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 

disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 

❖ Mengajukan pertanyaan tentang : 
● Keliling dan luas segi empat (persegi dan persegi panjang) 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 

mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai 

dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) 

untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 

merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu 

untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 

● Bagaimana cara menemukan rumus keliling dan luas persegi dan 

persegipanjang? 
● Apa yang harus diperhatikan pada rumus keliling dan luas persegi 

dan persegipanjang? 
Membimbing 

penyelidikan 

siswa secara 

mandiri 

maupun 

kelompok  

 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 

pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 

❖ Mengamati obyek/kejadian,  
❖ Wawancara dengan nara sumber 
❖ Mengumpulkan informasi 

➢ Peserta didik diminta mengumpulkan data yang diperoleh dari 

berbagai sumber tentang  
● Keliling dan luas segi empat (persegi dan persegi panjang) 

❖ Membaca sumber lain selain buku teks,  
➢ Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan 

membaca buku referensi tentang keliling dan luas  segi empat 

(persegi dan persegi panjang) 
❖ Mempresentasikan ulang  
❖ Aktivitas :  

● Melengkapi  keliling dan luas segiempat (persegi dan persegi 

panjang) 
❖ Mendiskusikan 
❖ Mengulang 
❖ Saling tukar informasi tentang  : 

➢ Keliling dan luas segi empat (persegi dan persegi panjang) 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya 

sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan 

sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan 

metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 

pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk 

mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang 

lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 

mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
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mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  

Mengembangk

an dan 

mempresentasi

kan hasil karya 

 

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 

pengamatan dengan cara : 

❖ Berdiskusi tentang data :  
➢ Keliling dan luas segi empat (persegi dan persegi panjang) 
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan sebelumnya.  

❖ 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 pada lembar kerja. 
❖ Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai  
➢ Keliling dan luas segi empat (persegi dan persegi panjang) 

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 

pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui 

kegiatan : 

❖ Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 

informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 

memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 

untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 

keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 

induktif serta deduktif dalam membuktikan :  
➢ Keliling dan luas segi empat (persegi dan persegi panjang) 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama 

membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. 

❖ Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil 

analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk 

mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir 

sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan 
❖ Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang :  
➢ Keliling dan luas segi empat (persegi dan persegi panjang) 

Menganalisis 

dan 

mengevaluasi 

proses 

pemecahan 

masalah 

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 

❖ Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan 

ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan 
❖ Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 

kesempatan  untuk menjawabnya.  
❖ Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam 

kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 

pengamatan secara tertulis tentang 
➢ Keliling dan luas segi empat (persegi dan persegi panjang) 

❖ Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 

atau lembar kerja yang telah disediakan.  
❖ Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  

beberapa pertanyaan kepada siswa.  
❖ Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan 

peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 

individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
 

Catatan : 

Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran 

yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi 

masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 

 

Kegiatan Penutup 

Peserta didik : 

● Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul 

10 

menit 



113 

 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 

● Mengagendakan pekerjaan rumah. 
● Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 

sekolah atau dirumah. 
Guru : 

● Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  

selesai mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  

untuk penilaian projek. 
● Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang 

baik 
G. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan   

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan 

1) Tes Tertulis 

a) Pilihan ganda 

b) Uraian/esai 

2) Tes Lisan 

• Tes lisan pemaparan materi dari pemahaman siswa. 
b. Penilaian Kompetensi Keterampilan 

1) Proyek, pengamatan, wawancara’ 

• Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok 
• Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok 

2) Portofolio / unjuk kerja 

3) Produk,  

2. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 

a. Remedial 

❖ Remidial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM maupun 

kepada peserta didik yang sudah melampui KKM. Remidial terdiri atas dua bagian : 

remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai 

Kompetensi Dasar 
❖ Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum 

mencapai KKM (Kriterian Ketuntasan Minimal), misalnya sebagai berikut. 
• Kalimat Berisi Penjelasan Terperinci untuk Mengonkretkan 
• Menggunakan Pilihan Kata dengan Emosi  Kuat 
• Mengidentifikasi Majas 

 

 

 
Guru Mata Pelajaran 

 

 

Alan Setiawan, S.Pd 

 

Wolasi,      April 2019 

Mahasiswa 

 

 

Muhammad Febriawan 

NIM. 15010110012 

Mengetahui, 

Kepala SMP Negeri 24  

Konawe Selatan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 24 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/Genap 

Tahun Pelajaran : 2018/2019 

Pertemuan : 4 

Alokasi Waktu : 3 x 40 menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

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. 
 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

3.11 Mengaitkan rumus keliling dan luas 

untuk berbagai jenis segi empat 

(persegi, persegipanjang, 

belahketupat, jajargenjang, trapesium, 

dan layang-layang) dan segitiga 

3.11.1  Mengenal dan memahami bangun datar segiempat dan segitiga  

3.11.2 Mengumpulkan informasi tentang unsur-

unsur pada segi empat 

3.11.3 Mengumpulkan informasi tentang jenis, 

sifat dan karakteristik segitiga dan segi 

empat berdasarkan ukuran dan hubungan 

antar sudut dan sisi-sisi 

4.11 Menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan luas dan 

keliling segiempat (persegi, 

persegipanjang, belahketupat, 

jajargenjang, trapesium, dan layang-

layang). 

4.11.1 Menyelesaikan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari dengan menggunakan sifat-sifat 

segiempat dan segitiga. 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 
Selama dan setelah mengikuti pembelajaran ini peserta didik dapat: 

2. Mengumpulkan informasi tentang ndur-unsur pada segi empat 

3. Mengumpulkan informasi tentang jenis, sifat dan karakteristik segitiga dan segi empat 

berdasarkan ukuran dan hubungan antar sudut dan sisi-sisi 

4. Mengumpulkan informasi tentang rumus keliling dan luas segitiga dan segi empat melalui 

pengamatan atau eksperimen 

D. Materi Pembelajaran 
● Jenis-jenis dan sifat-sifat bangun datar segi empat (persegi, persegipanjang, belahketupat, 

jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) dan segitiga 
● Keliling dan luas bangun datar segi empat (persegi, persegipanjang, belahketupat, 

jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) dan segitiga 
E. Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Problem Based Learning 

F. Media, Alat, Bahan dan Sumber Pembelajaran 
➢ Media Pembelajaran 

• PowerPoint 

• Batang Korek Api 

➢ Alat Pembelajaran 
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• LCD projector,  
• Laptop,  

➢ Sumber Belajar: 
• Teks Siswa,  
• Buku Pegangan Guru,  
• Modul/bahan ajar, 
• Sumber internet,  
• Sumber lain yang relevan 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan Ke-4 Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru : 

Orientasi 

Orientasi 

● Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
● Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
● Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
● Membentuk kelompok belajar. 

Apersepsi 

● Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 

permasalahan peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, pada bab 

sebelumnya 
➢ Keliling dan luas segi empat (persegi dan persegi panjang) 

● Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
● Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  

Motivasi 

● Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
● Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta 

didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  
➢ Keliling dan luas segi empat (persegi dan persegi panjang) 

● Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
● Mengajukan pertanyaan.  

Pemberian Acuan 

● Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
● Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 

pertemuan yang  berlangsung 
● Pembagian kelompok belajar 
● Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran. 
 

10 

menit 

Kegiatan Inti 

Sintak 

Model 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Memberikan 

orientasi 

tentang 

permasalahan 

pada siswa 

Peserta didik mempersiapkan logistik yang diperlukan dalam proses 

pembelajaran, diberi motivasi dan permasalahan untuk memusatkan perhatian 

pada topik. 

➢ Peserta didik diminta untuk berada dalam kelompok yang telah 

ditetapkan.Keliling dan luas segi empat (persegi dan persegi panjang) 
 dengan cara :  

❖ Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 
➢ Peserta didik diminta untuk mengamati permasalahan kontekstual 

100 

menit 
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menggenai materi yang disajikan oleh guru atau dalam buku siswa 

 
❖ Mengamati 

Peserta didik diminta mengamati beberapa contoh permasalahan 

kontekstual. 
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❖ Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 

berlangsung),  
Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 

penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan 

➢ Keliling dan luas segi empat (persegi dan persegi panjang) 
❖ Mendengar 

➢ Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guru 

yang berkaitan dengan kondisi  
● Keliling dan luas segi empat (persegi dan persegi panjang) 

❖ Menyimak, 
➢ Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan 

secara garis besar/global tentang materi pelajaran mengenai : 
● Keliling dan luas segi empat (persegi dan persegi panjang) 

Mengorganisa

si siswa untuk 

meneliti  

 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 

sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 

dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 

❖ Mengajukan pertanyaan tentang : 
➢ Keliling dan luas segi empat (persegi dan persegi panjang) 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 

mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 

pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 

mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 

pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas 

dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 

● Bagaimana cara menemukan rumus keliling dan luas dari 

jajargenjang dan trapesium? 
● Apa yang harus diperhatikan pada rumus keliling dan luas 

jajargenjang dan trapesium? 
Membimbing 

penyelidikan 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 

pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
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siswa secara 

mandiri 

maupun 

kelompok  

 

❖ Mengamati obyek/kejadian,  
❖ Wawancara dengan nara sumber 
❖ Mengumpulkan informasi 

➢ Peserta didik diminta mengumpulkan data yang diperoleh dari 

berbagai sumber tentang 
● Keliling dan luas segi empat (jajargenjang dan trapesium) 

❖ Membaca sumber lain selain buku teks,  
➢ Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca 

buku referensi tentang 
● Keliling dan luas segi empat (jajargenjang dan trapesium) 

❖ Mempresentasikan ulang  
❖ Aktivitas :  

➢ Melengkapi table pada buku siswa tentang keliling dan luas 

segiempat (jajargenjang dan trapezium) 
❖ Mendiskusikan 
❖ Mengulang 
❖ Saling tukar informasi tentang  : 

➢ Keliling dan luas segi empat (jajargenjang dan trapesium) 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga 

diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan 

diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang 

terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang 

disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, 

menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan 

kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang 

dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
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Mengembangk

an dan 

mempresentasi

kan hasil 

karya 

 

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan 

dengan cara : 

❖ Berdiskusi tentang data :  
➢ Keliling dan luas segi empat (jajargenjang dan trapesium) 
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan sebelumnya.  

❖ 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 pada lembar kerja. 
❖ Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai  

➢ Keliling dan luas segi empat (jajargenjang dan trapesium) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 

pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui 

kegiatan : 

❖ Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 

yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat 

yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan 

sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan 

menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif 

dalam membuktikan :  
➢ Keliling dan luas segi empat (jajargenjang dan trapesium) 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama 

membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. 

❖ Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap 

jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 

pendapat dengan sopan 
❖ Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang :  

➢ Keliling dan luas segi empat (jajargenjang dan trapesium) 
Menganalisis 

dan 

mengevaluasi 

proses 

pemecahan 

masalah 

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 

❖ Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 

oleh kelompok yang mempresentasikan 
❖ Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 

kesempatan  untuk menjawabnya.  
❖ Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 

pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan 

secara tertulis tentang 
➢ Keliling dan luas segi empat (jajargenjang dan trapesium) 

❖ Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 

atau lembar kerja yang telah disediakan.  
❖ Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  

beberapa pertanyaan kepada siswa.  
❖ Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan peserta 

didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu untuk 

mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
 

Catatan : 

Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang 

meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah 

tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 

 

Kegiatan Penutup 

Peserta didik : 

● Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 

kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 

10 

menit 
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● Mengagendakan pekerjaan rumah. 
● Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 

sekolah atau dirumah. 
Guru : 

● Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 

mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 

penilaian projek. 
● Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang 

baik 
H. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan   

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan 

1) Tes Tertulis 

a) Pilihan ganda 

b) Uraian/esai 

2) Tes Lisan 

• Tes lisan pemaparan materi dari pemahaman siswa. 
b. Penilaian Kompetensi Keterampilan 

1) Proyek, pengamatan, wawancara’ 

• Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok 
• Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok 

2) Portofolio / unjuk kerja 

3) Produk,  

 

2. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 

a. Remedial 

❖ Remidial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM maupun 

kepada peserta didik yang sudah melampui KKM. Remidial terdiri atas dua bagian : 

remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai 

Kompetensi Dasar 
❖ Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum 

mencapai KKM (Kriterian Ketuntasan Minimal). 
 

 

 

 
Guru Mata Pelajaran 

 

 

Alan Setiawan, S.Pd 

 

Wolasi,      April 2019 

Mahasiswa 

 

 

Muhammad Febriawan 

NIM. 15010110012 

Mengetahui, 

Kepala SMP Negeri 24  

Konawe Selatan 
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Lampiran B.2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

2.b Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Yang Diajar Model Konvensional 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 24 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/Genap 

Tahun Pelajaran : 2018/2019 

Pertemuan : 1 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

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. 
 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

3.11 Mengaitkan rumus keliling dan luas 

untuk berbagai jenis segi empat 

(persegi, persegipanjang, 

belahketupat, jajargenjang, trapesium, 

dan layang-layang) dan segitiga 

3.11.1 Mengenal dan memahami bangun datar 

segiempat dan segitiga 

 

4.11 Menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan luas dan 

keliling segiempat (persegi, 

persegipanjang, belahketupat, 

jajargenjang, trapesium, dan layang-

layang). 

4.11.1 Menyelesaikan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari dengan menggunakan sifat-sifat 

segiempat dan segitiga. 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 
Selama dan setelah mengikuti pembelajaran ini peserta didik dapat: 

1. Mengenal dan memahami bangun datar segiempat dan segitiga 

D. Materi Pembelajaran 
● Pengertian bangun datar segi empat (persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, 

trapesium, dan layang-layang) dan segi tiga 
E. Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Ekspositori 

F. Media, Alat, Bahan dan Sumber Pembelajaran 
➢ Media Pembelajaran 

• PowerPoint 
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• Batang Korek Api 

➢ Alat Pembelajaran 
• LCD projector,  
• Laptop,  

 
➢ Bahan Pembelajaran 

• LKS 

➢ Sumber Belajar: 
• Teks Siswa,  
• Buku Pegangan Guru,  
• Modul/bahan ajar, 
• Sumber internet,  
• Sumber lain yang relevan 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan Ke-1  Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

● Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
● Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
● Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
● Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan 

dilakukan. 

● Memotivasi siswa akan kegunaan pelajaran ini, dengan menyatakan banyak hal dalam 

kebidupan yang bisa dinyatakan dalam bentuk aljabar,  agar siswa mempelajarinya 

dengan baik 

● Menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 

10 

menit 

Kegiatan Inti 

Sintaks 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Penyajian 

(Presentation) 
 

Menghubungkan 

(Correlation) 

 

 
 

Menyimpulkan 

(Generalization) 

 

 

 

 
 

 

 

Guru menjelaskan tentang segi empat dan sifat-sifat segi empat secara jelas 

didepan kelas kepada siswa  

 

Guru meminta siswa untuk memberikan contoh permukaan benda yang 

berbentuk persegi  

Guru meminta mendiskusikan sifat-sifat dari bangun persegi dengan 

anggota kelompok  

 

Guru meminta siswa untuk menyebutkan sifat-sifat dari bangun persegi  

Guru menunjukkan gambar persegi panjang dari karton di depan kelas 

kepada siswa  

Guru meminta siswa untuk memberikan contoh permukaan benda yang 

berbentuk persegi panjang  

Guru meminta siswa  mendiskusikan sifat-sifat dari bangun persegi panjang  

Siswa diminta untuk menyebutkan sifat-sifat dari bangun persegi panjang  

Guru meminta siswa untuk mengamati dan mendiskusikan perbedaan sifat 

 

 

60 

menit 
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Penerapan 

(Aplication) 
 

dari bangun persegi dan persegi panjang  

 

Guru memberikan latihan pada buku paket mengenai sifat-sifat dari bangun 

persegi dan persegi panjang  

Guru meminta siswa menuliskan jawabannya di depan kelas  
 
 

 

Kegiatan Penutup 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari  

2. Guru memberikan PR  
 

10 

menit 

H. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan   

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan 

1) Tes Tertulis 

2) Tes Lisan 

b. Penilaian Kompetensi Keterampilan 

1) Proyek, pengamatan, wawancara’ 

2) Portofolio / unjuk kerja 

3) Produk,   

 

 

 

 

 
Guru Mata Pelajaran 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 24 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/Genap 

Tahun Pelajaran : 2018/2019 

Pertemuan : 2 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

I. Kompetensi Inti (KI) 

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. 
 

J. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

3.11 Mengaitkan rumus keliling dan luas 

untuk berbagai jenis segi empat 

(persegi, persegipanjang, 

belahketupat, jajargenjang, trapesium, 

dan layang-layang) dan segitiga 

3.11.1 Mengenal dan memahami bangun datar 

segiempat dan segitiga 

 

4.11 Menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan luas dan 

keliling segiempat (persegi, 

persegipanjang, belahketupat, 

jajargenjang, trapesium, dan layang-

layang). 

4.11.1 Menyelesaikan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari dengan menggunakan sifat-sifat 

segiempat dan segitiga. 

 

 

K. Tujuan Pembelajaran 
Selama dan setelah mengikuti pembelajaran ini peserta didik dapat: 

1. Mengenal dan memahami bangun datar segiempat dan segitiga 

L. Materi Pembelajaran 
● Pengertian bangun datar segi empat (persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, 

trapesium, dan layang-layang) dan segi tiga 
M. Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Ekspositori 

N. Media, Alat, Bahan dan Sumber Pembelajaran 
➢ Media Pembelajaran 

• PowerPoint 

• Batang Korek Api 

➢ Alat Pembelajaran 
• LCD projector,  
• Laptop,  
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➢ Bahan Pembelajaran 

• LKS 

➢ Sumber Belajar: 
• Teks Siswa,  
• Buku Pegangan Guru,  
• Modul/bahan ajar, 
• Sumber internet,  
• Sumber lain yang relevan 

 

O. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan Ke-2  Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

● Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
● Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
● Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
● Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan 

dilakukan. 

● Memotivasi siswa akan kegunaan pelajaran ini, dengan menyatakan banyak hal dalam 

kebidupan yang bisa dinyatakan dalam bentuk aljabar,  agar siswa mempelajarinya 

dengan baik 

● Menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 

10 

menit 

Kegiatan Inti 

Sintaks 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Penyajian 

(Presentation) 
 

Menghubungkan 

(Correlation) 

 

 
 

Menyimpulkan 

(Generalization) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Penerapan 

Guru menjelaskan tentang segi empat dan sifat-sifat segi empat secara jelas 

didepan kelas kepada siswa  

 

Guru meminta siswa untuk memberikan contoh permukaan benda yang 

berbentuk persegi  

Guru meminta mendiskusikan sifat-sifat dari bangun persegi dengan 

anggota kelompok  

 

Guru meminta siswa untuk menyebutkan sifat-sifat dari bangun persegi  

Guru menunjukkan gambar persegi panjang dari karton di depan kelas 

kepada siswa  

Guru meminta siswa untuk memberikan contoh permukaan benda yang 

berbentuk persegi panjang  

Guru meminta siswa  mendiskusikan sifat-sifat dari bangun persegi panjang  

Siswa diminta untuk menyebutkan sifat-sifat dari bangun persegi panjang  

Guru meminta siswa untuk mengamati dan mendiskusikan perbedaan sifat 

dari bangun persegi dan persegi panjang  

 

Guru memberikan latihan pada buku paket mengenai sifat-sifat dari bangun 

persegi dan persegi panjang  

Guru meminta siswa menuliskan jawabannya di depan kelas  

 

 

60 

menit 
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(Aplication) 
 

 
 

 

Kegiatan Penutup 

3. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari  

4. Guru memberikan PR  
 

10 

menit 

P. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan   

2. Teknik Penilaian 

c. Penilaian Kompetensi Pengetahuan 

3) Tes Tertulis 

4) Tes Lisan 

d. Penilaian Kompetensi Keterampilan 

4) Proyek, pengamatan, wawancara’ 

5) Portofolio / unjuk kerja 

6) Produk,   
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Wolasi,         Maret 2019 

Mahasiswa 

 

 

Muhammad Febriawan 

NIM. 15010110012 

Mengetahui, 

Kepala SMP Negeri 24  

Konawe Selatan 
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Lampiran B.3. Lembar Kerja Siswa 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

(LKS) 

 

Pokok Bahasan  : Segi Empat dan Segitiga 

Hari/Tanggal  : ………………………. 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit 

Kelas   : VII … 

No. Kelompok/Nama : ……………………….. 

 

Kompetensi Dasar (KD) 

3.11 Mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi empat (persegi, 

persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) dan segitiga 

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

3.11.1 Mengenal dan memahami bangun datar segiempat dan segitiga 

 

Tujuan Pembelajaran 

Selama dan setelah mengikuti pembelajaran ini peserta didik dapat: 

- Siswa dapat mengenal dan memahami bangun datar segiempat dan segitiga 
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LEMBAR KERJA SISWA 

(LKS) 

 

Pokok Bahasan  : Segi Empat dan Segitiga 

Hari/Tanggal  : ………………………. 

Alokasi Waktu  : 3 x 40 Menit 

Kelas   : VII/… 

No. Kelompok/Nama : ……………………….. 

 

 

Kompetensi Dasar (KD) 

3.11 Mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi empat (persegi, 

persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) dan segitiga 

 

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

3.11.1 Mengenal dan memahami bangun datar segiempat dan segitiga 

 

Tujuan Pembelajaran 

Selama dan setelah mengikuti pembelajaran ini peserta didik dapat: 

- Siswa dapat mengenal dan memahami bangun datar segiempat dan segitiga 

 

 

 

Perhatikan setiap bangun segiempat yang telah kalian gambar. Kemudian perhatikan juga hal-

hal yang berhubungan dengan bangun-bangun tersebut seperti sisi, sudut, dan diagonal. 

Selanjutnya lengkapilah Tabel berikut. 
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Perhatikan kembali gambar bangun datar segiempat yang telah kalian buat pada kegiatan 

mengamati dan pada Tabel 8.1 dan 8.1. Kemudian diskusikanlah beberapa hal berikut ini: 

Perhatikan gambar berikut. 
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1. Apakah kedua gambar tersebut merupakan segiempat beraturan? Jelaskan. 

2. Simpulkan apa saja sifat-sifat dari persegi, persegipanjang, jajargenjang, trapesium, 

belahketupat, dan layang-layang? Uraikan. 

3. Apakah persamaan dan perbedaan sifat-sifat persegi dengan persegi panjang? 

4. Apakah persamaan dan perbedaan sifat-sifat jajargenjang dengan trapesium? 

5. Apakah persamaan dan perbedaan sifat-sifat belah ketupat dengan layanglayang? 

6. Apakah persamaan dan perbedaan sifat-sifat persegi dengan belah ketupat? 

7. Apakah belah ketupat dapat dikatakan persegi? Jika iya, dalam kondisi bagaimana? Jika 

tidak, dalam kondisi bagaimana juga? Jelaskan. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

(LKS) 

 

Pokok Bahasan  : Segi Empat dan Segitiga 

Hari/Tanggal  : ………………………. 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit 

Kelas   : VII/… 

No. Kelompok/Nama : ……………………….. 

 

 

Kompetensi Dasar (KD) 

3.11 Mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi empat (persegi, 

persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) dan segitiga 

 

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

3.11.1 Mengenal dan memahami bangun datar segiempat dan segitiga 

 

Tujuan Pembelajaran 

Selama dan setelah mengikuti pembelajaran ini peserta didik dapat: 

- Siswa dapat mengenal dan memahami bangun datar segiempat dan segitiga 

 

 

 

Agar kalian menjadi lebih yakin dalam memahami konsep keliling dan luas persegi dan 

persegi panjang, cobalah perhatikan dengan cermat pada Tabel berikut . 
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 Tabel. Keliling dan luas persegipanjang 
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1. Jika s merupakan panjang sisi persegi, maka lengkapilah Tabel pada Gambar.  

a. Simpulkan hubungan antara sisi panjang dan sisi lebar dengan keliling.  

b. Simpulkan hubungan antara sisi panjang dan sisi lebar dengan luas 

2. Jika p dan l merupakan panjang dan lebar persegipanjang, maka lengkapilah Tabel 

pada Gambar.  

a. Simpulkan hubungan antara sisi panjang dan sisi lebar dengan keliling.  

b. Simpulkan hubungan antara sisi panjang dan sisi lebar dengan luas 

3. Jelaskan cara menurunkan rumus keliling persegi menjadi rumus keliling 

persegipanjang. 

4. Jelaskan bagaimana cara menurunkan rumus keliling persegipanjang menjadi rumus 

keliling persegi. 

5. Jelaskan cara menurunkan rumus luas persegi menjadi rumus luas persegi panjang. 

6. Jelaskan cara menurunkan rumus luas persegipanjang menjadi rumus luas persegi. 

7. Apakah setiap luas daerah persegi panjang selalu dapat dinyatakan dengan luas daerah 

persegi? Jelaskan. 

8. Apakah mungkin luas daerah persegi bernilai negatif? Jelaskan. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

(LKS) 

 

Pokok Bahasan  : Segi Empat dan Segitiga 

Hari/Tanggal  : ………………………. 

Alokasi Waktu  : 3 x 40 Menit 

Kelas   : VII/… 

No. Kelompok/Nama : ……………………….. 

 

 

Kompetensi Dasar (KD) 

3.11 Mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi empat (persegi, 

persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) dan segitiga 

 

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

3.11.2 Mengumpulkan informasi tentang unsur-unsur pada segi empat 

3.11.3 Mengumpulkan informasi tentang jenis, sifat dan karakteristik segitiga dan segi empat 

berdasarkan ukuran dan hubungan antar sudut dan sisi-sisi 

Tujuan Pembelajaran 

Selama dan setelah mengikuti pembelajaran ini peserta didik dapat: 

- Siswa dapat mengenal dan memahami bangun datar segiempat dan segitiga 

 

 

Agar kalian menjadi lebih yakin dalam memahami konsep keliling dan luas jajargenjang dan 

trapesium, cobalah perhatikan dengan cermat pada Tabel berikut. 

 
Tabel Keliling dan luas jajargenjang 
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Tabel Keliling dan Luas Trapesium 
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Kemudian, coba diskusikan dengan kelompok kalian terhadap beberapa kasus berikut. 

1. Jika a, t, dan c merupakan alas, tinggi, dan sisi sejajar lainnya pada jajargenjang, maka 

lengkapilah Tabel pada Gambar.  

a. Simpulkan hubungan antara Sisi Alas dan Sisi Sejajar yang lain dengan Keliling.  

b. Jelaskan bagaimana cara menemukan Rumus Luas Jajargenjang (dengan 

menggunakan konsep luas persegi atau persegipanjang) 

2. Jika a dan b merupakan panjang dua sisi sejajar pada trapesium dan c merupakan panjang 

sisi lainnya pada trapesium sama kaki, maka lengkapilah Tabel pada Gambar.  

a. Simpulkan hubungan antara dua sisi sejajar dan sisi-sisi lainya dengan keliling.  

b. Jelaskan bagaimana cara menemukan Rumus Luas Trapesium (dengan 

menggunakan konsep luas persegi atau persegi panjang) 

3. Buatlah bangun jajargenjang dari kertas HVS atau lainnya (misalkan seperti Gambar 1 

pada Tabel 8.7a atau Tabel 8.8a). Selanjutnya guntinglah jajargenjang tersebut menjadi 

beberapa bagian (minimal dua bagian). Kemudian susunlah bagian-bagian potongan 

tersebut menjadi bangun trapesium. Bagaimana kalian menentukan keliling dan luas 

trapesium tersebut? Jelaskan. 

4. Buatlah bangun trapesium dari kertas HVS atau lainnya (misalkan seperti Gambar 1 pada 

Tabel 8.7b atau Tabel 8.8b). Selanjutnya guntinglah trapesium tersebut menjadi beberapa 

bagian (minimal dua bagian). Kemudian susunlah bagian-bagian potongan tersebut 

menjadi bangun jajargenjang. Bagaimana kalian menentukan keliling dan luas 

jajargenjang tersebut? Jelaskan. 
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Lampiran 4. Lembar Observasi Siswa 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 24 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/Genap 

Tahun Pelajaran : 2018/2019 

Pertemuan ke : 1 

 

Aspek yang diobsevasi 

Kategori 

K C B 

1 2 3 

I. Kegiatan Pendahuluan    

• Siswa menjawab salam  √  

• Siswa berdoa   √ 

• Siswa menyiapkan buku, alat tulis, dll yang diperlukan dengan tertib √   

• Siswa menjawab pertanyaan terkait materi prasyarat  √  

• Siswa menjawab pertanyaan terkait materi yang akan dipelajari √   

• Siswa mendengarkan dengan seksama motivasi yang diberikan oleh guru  √  

• Siswa mendengarkan dengan seksama KI, KD, Tujuan dan KKM pada 

pertemuan yang berlangsung 

 √  

• Siswa membentuk kelompok belajar dengan tertib  √  

II. Kegiatan Inti    

1. Memberikan orientasi tentang permasalahan pada siswa     

• Siswa memberikan argumen terkait permalahan yang diberikan  √  

• Siswa mengamati objek (gambar/foto)  √  

• Siswa membaca materi ajar dari buku paket atau buku penunjang lainnya √   

• Siswa menyimak penjelasan pengantar kegiatan dari guru  √  

2. Mengorganisasi siswa untuk meneliti     

• Siswa membaca dan mencermati LKS yang diberikan  √  

• Siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan objek 

yang disajikan 

 √  

3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri maupun kelompok     

• Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 

pertanyaan sebelumnya yang telah diidentifikasi 

√   

• Siswa berdiskusi dalam kelompok √   

4. Mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya    

• Siswa berdiskusi mengolah data hasil pengamatan √   

• Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok  √  

• Siswa mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan 

ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan 

 √  

• Siswa bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain 

diberi kesempatan untuk menjawabnya 

√   

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah    

• Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi 

hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku 

 √  

• Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan materi/permasalahan awal √   

III. Penutup    
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Aspek yang diobsevasi 

Kategori 

K C B 

1 2 3 

• Siswa membuat resume dengan bimbingan guru  √   

● Siswa mengagendakan pekerjaan rumah.  √  

● Siswa bersiap-siap untuk pulang, berdoa, dan memberi salam kepada 

guru 

  √ 

 

 

 

Obsever 

 

 

Alan Setiawan, S.Pd 
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LEMBAR OBSERVASI SISWA 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 24 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/Genap 

Tahun Pelajaran : 2018/2019 

Pertemuan ke : 2 

 

Berikut ini diberikan daftar aspek keterlaksanaan RPP dalam proses pembelajaran yang 

dilakukan siswa di dalam kelas. 

Aspek yang diobsevasi 

Kategori 

K C B 

1 2 3 

I. Kegiatan Pendahuluan    

• Siswa menjawab salam   √ 

• Siswa berdoa   √ 

• Siswa menyiapkan buku, alat tulis, dll yang diperlukan 

dengan tertib 

 √  

• Siswa menjawab pertanyaan terkait materi prasyarat  √  

• Siswa menjawab pertanyaan terkait materi yang akan 

dipelajari 

 √  

• Siswa mendengarkan dengan seksama motivasi yang 

diberikan oleh guru 

√   

• Siswa mendengarkan dengan seksama KI, KD, Tujuan 

dan KKM pada pertemuan yang berlangsung 

 √  

• Siswa membentuk kelompok belajar dengan tertib √   

II. Kegiatan Inti    

1. Memberikan orientasi tentang permasalahan pada siswa     

• Siswa memberikan argumen terkait permalahan yang 

diberikan 

 √  

• Siswa mengamati objek (gambar/foto) √   

• Siswa membaca materi ajar dari buku paket atau buku 

penunjang lainnya 

 √  

• Siswa menyimak penjelasan pengantar kegiatan dari guru  √  

2. Mengorganisasi siswa untuk meneliti     

• Siswa membaca dan mencermati LKS yang diberikan  √  

• Siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan 

dengan objek yang disajikan 

 √  

3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri maupun 

kelompok  

   

• Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk 

menjawab pertanyaan sebelumnya yang telah diidentifikasi 

 √  

• Siswa berdiskusi dalam kelompok √   

4. Mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya    

• Siswa berdiskusi mengolah data hasil pengamatan  √  

• Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok  √  
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Aspek yang diobsevasi 

Kategori 

K C B 

1 2 3 

• Siswa mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 

dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang 

mempresentasikan 

 √  

• Siswa bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta 

didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya 

√   

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah    

• Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 

memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau 

teori pada buku 

 √  

• Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 

materi/permasalahan awal 

√   

III. Penutup    

• Siswa membuat resume dengan bimbingan guru  √   

● Siswa mengagendakan pekerjaan rumah.  √  

● Siswa bersiap-siap untuk pulang, berdoa, dan memberi 

salam kepada guru 

√   

 

 

 

Obsever 

 

 

Alan Setiawan, S.Pd 
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LEMBAR OBSERVASI SISWA 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 24 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/Genap 

Tahun Pelajaran : 2018/2019 

Pertemuan ke : 3 

 

Berikut ini diberikan daftar aspek keterlaksanaan RPP dalam proses pembelajaran yang 

dilakukan siswa di dalam kelas. 

Aspek yang diobsevasi 

Kategori 

K C B 

1 2 3 

I. Kegiatan Pendahuluan       

• Siswa menjawab salam     √ 

• Siswa berdoa     √ 

• Siswa menyiapkan buku, alat tulis, dll yang diperlukan 

dengan tertib 
  √   

• Siswa menjawab pertanyaan terkait materi prasyarat   √   

• Siswa menjawab pertanyaan terkait materi yang akan 

dipelajari 
  √   

• Siswa mendengarkan dengan seksama motivasi yang 

diberikan oleh guru 
  √   

• Siswa mendengarkan dengan seksama KI, KD, Tujuan 

dan KKM pada pertemuan yang berlangsung 
√     

• Siswa membentuk kelompok belajar dengan tertib   √   

II. Kegiatan Inti       

1. Memberikan orientasi tentang permasalahan pada siswa        

• Siswa memberikan argumen terkait permalahan yang 

diberikan 
  √   

• Siswa mengamati objek (gambar/foto) √     

• Siswa membaca materi ajar dari buku paket atau buku 

penunjang lainnya 
  √   

• Siswa menyimak penjelasan pengantar kegiatan dari guru   √   

2. Mengorganisasi siswa untuk meneliti        

• Siswa membaca dan mencermati LKS yang diberikan   √   

• Siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan 

dengan objek yang disajikan 
  √   

3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri maupun 

kelompok  
      

• Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk 

menjawab pertanyaan sebelumnya yang telah diidentifikasi 
  √   

• Siswa berdiskusi dalam kelompok   √   

4. Mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya       

• Siswa berdiskusi mengolah data hasil pengamatan   √   

• Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok   √   
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Aspek yang diobsevasi 

Kategori 

K C B 

1 2 3 

• Siswa mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 

dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang 

mempresentasikan 

√     

• Siswa bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta 

didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya 
  √   

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah       

• Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 

memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau 

teori pada buku 

√     

• Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 

materi/permasalahan awal 
  √   

III. Penutup       

• Siswa membuat resume dengan bimbingan guru  √     

● Siswa mengagendakan pekerjaan rumah.   √   

● Siswa bersiap-siap untuk pulang, berdoa, dan memberi 

salam kepada guru 
  √   

 

 

 

Obsever 

 

 

Alan Setiawan, S.Pd 
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LEMBAR OBSERVASI SISWA 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 24 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/Genap 

Tahun Pelajaran : 2018/2019 

Pertemuan ke : 4 

 

Berikut ini diberikan daftar aspek keterlaksanaan RPP dalam proses pembelajaran yang 

dilakukan siswa di dalam kelas. 

Aspek yang diobsevasi 

Kategori 

K C B 

1 2 3 

I. Kegiatan Pendahuluan       

• Siswa menjawab salam     √ 

• Siswa berdoa     √ 

• Siswa menyiapkan buku, alat tulis, dll yang diperlukan 

dengan tertib 
  √   

• Siswa menjawab pertanyaan terkait materi prasyarat   √   

• Siswa menjawab pertanyaan terkait materi yang akan 

dipelajari 
  √   

• Siswa mendengarkan dengan seksama motivasi yang 

diberikan oleh guru 
  √   

• Siswa mendengarkan dengan seksama KI, KD, Tujuan 

dan KKM pada pertemuan yang berlangsung 
  √   

• Siswa membentuk kelompok belajar dengan tertib     √ 

II. Kegiatan Inti       

1. Memberikan orientasi tentang permasalahan pada siswa        

• Siswa memberikan argumen terkait permalahan yang 

diberikan 
  √   

• Siswa mengamati objek (gambar/foto)   √   

• Siswa membaca materi ajar dari buku paket atau buku 

penunjang lainnya 
  √   

• Siswa menyimak penjelasan pengantar kegiatan dari guru   √   

2. Mengorganisasi siswa untuk meneliti        

• Siswa membaca dan mencermati LKS yang diberikan   √   

• Siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan 

dengan objek yang disajikan 
    √ 

3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri maupun 

kelompok  
      

• Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk 

menjawab pertanyaan sebelumnya yang telah diidentifikasi 
  √   

• Siswa berdiskusi dalam kelompok     √ 

4. Mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya       

• Siswa berdiskusi mengolah data hasil pengamatan √     

• Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok   √   

• Siswa mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang   √   
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Aspek yang diobsevasi 

Kategori 

K C B 

1 2 3 

dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang 

mempresentasikan 

• Siswa bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta 

didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya 
√     

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah       

• Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 

memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau 

teori pada buku 

  √   

• Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 

materi/permasalahan awal 
  √   

III. Penutup       

• Siswa membuat resume dengan bimbingan guru    √   

● Siswa mengagendakan pekerjaan rumah. √     

● Siswa bersiap-siap untuk pulang, berdoa, dan memberi 

salam kepada guru 
    √ 

 

 

 

Obsever 

 

 

Alan Setiawan, S.Pd 
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LEMBAR OBSERVASI SISWA 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 24 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/Genap 

Tahun Pelajaran : 2018/2019 

Pertemuan ke : 5 

 

Berikut ini diberikan daftar aspek keterlaksanaan RPP dalam proses pembelajaran yang 

dilakukan siswa di dalam kelas. 

Aspek yang diobsevasi 

Kategori 

K C B 

1 2 3 

I. Kegiatan Pendahuluan       

• Siswa menjawab salam     √ 

• Siswa berdoa     √ 

• Siswa menyiapkan buku, alat tulis, dll yang diperlukan 

dengan tertib 
  √   

• Siswa menjawab pertanyaan terkait materi prasyarat   √   

• Siswa menjawab pertanyaan terkait materi yang akan 

dipelajari 
  √   

• Siswa mendengarkan dengan seksama motivasi yang 

diberikan oleh guru 
  √   

• Siswa mendengarkan dengan seksama KI, KD, Tujuan 

dan KKM pada pertemuan yang berlangsung 
  √   

• Siswa membentuk kelompok belajar dengan tertib     √ 

II. Kegiatan Inti       

1. Memberikan orientasi tentang permasalahan pada siswa        

• Siswa memberikan argumen terkait permalahan yang 

diberikan 
  √   

• Siswa mengamati objek (gambar/foto)   √   

• Siswa membaca materi ajar dari buku paket atau buku 

penunjang lainnya 
  √   

• Siswa menyimak penjelasan pengantar kegiatan dari guru   √   

2. Mengorganisasi siswa untuk meneliti        

• Siswa membaca dan mencermati LKS yang diberikan   √   

• Siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan 

dengan objek yang disajikan 
    √ 

3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri maupun 

kelompok  
      

• Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk 

menjawab pertanyaan sebelumnya yang telah diidentifikasi 
  √   

• Siswa berdiskusi dalam kelompok     √ 

4. Mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya       

• Siswa berdiskusi mengolah data hasil pengamatan √     

• Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok   √   

• Siswa mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang   √   
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Aspek yang diobsevasi 

Kategori 

K C B 

1 2 3 

dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang 

mempresentasikan 

• Siswa bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta 

didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya 
√     

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah       

• Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 

memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau 

teori pada buku 

  √   

• Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 

materi/permasalahan awal 
  √   

III. Penutup       

• Siswa membuat resume dengan bimbingan guru    √   

● Siswa mengagendakan pekerjaan rumah.   √   

● Siswa bersiap-siap untuk pulang, berdoa, dan memberi 

salam kepada guru 
    √ 

 

 

 

 

Obsever 

 

 

Alan Setiawan, S.Pd 
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LEMBAR OBSERVASI SISWA 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 24 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/Genap 

Tahun Pelajaran : 2018/2019 

Pertemuan ke : 6 

 

Berikut ini diberikan daftar aspek keterlaksanaan RPP dalam proses pembelajaran yang 

dilakukan siswa di dalam kelas. 

Aspek yang diobsevasi 

Kategori 

K C B 

1 2 3 

I. Kegiatan Pendahuluan       

• Siswa menjawab salam     √ 

• Siswa berdoa     √ 

• Siswa menyiapkan buku, alat tulis, dll yang diperlukan 

dengan tertib 
  √   

• Siswa menjawab pertanyaan terkait materi prasyarat   √   

• Siswa menjawab pertanyaan terkait materi yang akan 

dipelajari 
  √   

• Siswa mendengarkan dengan seksama motivasi yang 

diberikan oleh guru 
    √ 

• Siswa mendengarkan dengan seksama KI, KD, Tujuan 

dan KKM pada pertemuan yang berlangsung 
  √   

• Siswa membentuk kelompok belajar dengan tertib     √ 

II. Kegiatan Inti       

1. Memberikan orientasi tentang permasalahan pada siswa        

• Siswa memberikan argumen terkait permalahan yang 

diberikan 
  √   

• Siswa mengamati objek (gambar/foto)   √   

• Siswa membaca materi ajar dari buku paket atau buku 

penunjang lainnya 
  √   

• Siswa menyimak penjelasan pengantar kegiatan dari guru   √   

2. Mengorganisasi siswa untuk meneliti        

• Siswa membaca dan mencermati LKS yang diberikan   √   

• Siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan 

dengan objek yang disajikan 
    √ 

3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri maupun 

kelompok  
      

• Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk 

menjawab pertanyaan sebelumnya yang telah diidentifikasi 
  √   

• Siswa berdiskusi dalam kelompok     √ 

4. Mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya       

• Siswa berdiskusi mengolah data hasil pengamatan √     

• Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok   √   

• Siswa mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang   √   
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Aspek yang diobsevasi 

Kategori 

K C B 

1 2 3 

dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang 

mempresentasikan 

• Siswa bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta 

didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya 
  √   

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah       

• Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 

memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau 

teori pada buku 

  √   

• Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 

materi/permasalahan awal 
  √   

III. Penutup       

• Siswa membuat resume dengan bimbingan guru      √ 

● Siswa mengagendakan pekerjaan rumah.     √ 

● Siswa bersiap-siap untuk pulang, berdoa, dan memberi 

salam kepada guru 
    √ 
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LEMBAR OBSERVASI SISWA 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 24 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/Genap 

Tahun Pelajaran : 2018/2019 

Pertemuan ke : 7 

 

Berikut ini diberikan daftar aspek keterlaksanaan RPP dalam proses pembelajaran yang 

dilakukan siswa di dalam kelas. 

Aspek yang diobsevasi 

Kategori 

K C B 

1 2 3 

I. Kegiatan Pendahuluan       

• Siswa menjawab salam     √ 

• Siswa berdoa     √ 

• Siswa menyiapkan buku, alat tulis, dll yang diperlukan 

dengan tertib 
    √ 

• Siswa menjawab pertanyaan terkait materi prasyarat   √   

• Siswa menjawab pertanyaan terkait materi yang akan 

dipelajari 
  √   

• Siswa mendengarkan dengan seksama motivasi yang 

diberikan oleh guru 
    √ 

• Siswa mendengarkan dengan seksama KI, KD, Tujuan 

dan KKM pada pertemuan yang berlangsung 
  √   

• Siswa membentuk kelompok belajar dengan tertib     √ 

II. Kegiatan Inti       

1. Memberikan orientasi tentang permasalahan pada siswa        

• Siswa memberikan argumen terkait permalahan yang 

diberikan 
  √   

• Siswa mengamati objek (gambar/foto)   √   

• Siswa membaca materi ajar dari buku paket atau buku 

penunjang lainnya 
  √   

• Siswa menyimak penjelasan pengantar kegiatan dari guru   √   

2. Mengorganisasi siswa untuk meneliti        

• Siswa membaca dan mencermati LKS yang diberikan     √ 

• Siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan 

dengan objek yang disajikan 
  √   

3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri maupun 

kelompok  
      

• Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk 

menjawab pertanyaan sebelumnya yang telah diidentifikasi 
  √   

• Siswa berdiskusi dalam kelompok     √ 

4. Mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya       

• Siswa berdiskusi mengolah data hasil pengamatan   √   

• Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok   √   

• Siswa mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang   √   
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Aspek yang diobsevasi 

Kategori 

K C B 

1 2 3 

dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang 

mempresentasikan 

• Siswa bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta 

didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya 
  √   

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah       

• Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 

memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau 

teori pada buku 

  √   

• Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 

materi/permasalahan awal 
  √   

III. Penutup       

• Siswa membuat resume dengan bimbingan guru      √ 

● Siswa mengagendakan pekerjaan rumah.   √   

● Siswa bersiap-siap untuk pulang, berdoa, dan memberi 

salam kepada guru 
    √ 

 

 

 

 

Obsever 

 

 

Alan Setiawan, S.Pd 
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LEMBAR OBSERVASI SISWA 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 24 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/Genap 

Tahun Pelajaran : 2018/2019 

Pertemuan ke : 8 

 

Berikut ini diberikan daftar aspek keterlaksanaan RPP dalam proses pembelajaran yang 

dilakukan siswa di dalam kelas. 

Aspek yang diobsevasi 

Kategori 

K C B 

1 2 3 

I. Kegiatan Pendahuluan       

• Siswa menjawab salam     √ 

• Siswa berdoa     √ 

• Siswa menyiapkan buku, alat tulis, dll yang diperlukan 

dengan tertib 
    √ 

• Siswa menjawab pertanyaan terkait materi prasyarat   √   

• Siswa menjawab pertanyaan terkait materi yang akan 

dipelajari 
  √   

• Siswa mendengarkan dengan seksama motivasi yang 

diberikan oleh guru 
    √ 

• Siswa mendengarkan dengan seksama KI, KD, Tujuan 

dan KKM pada pertemuan yang berlangsung 
  √   

• Siswa membentuk kelompok belajar dengan tertib     √ 

II. Kegiatan Inti       

1. Memberikan orientasi tentang permasalahan pada siswa        

• Siswa memberikan argumen terkait permalahan yang 

diberikan 
  √   

• Siswa mengamati objek (gambar/foto)   √   

• Siswa membaca materi ajar dari buku paket atau buku 

penunjang lainnya 
  √   

• Siswa menyimak penjelasan pengantar kegiatan dari guru   √   

2. Mengorganisasi siswa untuk meneliti        

• Siswa membaca dan mencermati LKS yang diberikan     √ 

• Siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan 

dengan objek yang disajikan 
  √   

3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri maupun 

kelompok  
      

• Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk 

menjawab pertanyaan sebelumnya yang telah diidentifikasi 
  √   

• Siswa berdiskusi dalam kelompok     √ 

4. Mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya       

• Siswa berdiskusi mengolah data hasil pengamatan   √   

• Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok     √ 

• Siswa mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang   √   
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Aspek yang diobsevasi 

Kategori 

K C B 

1 2 3 

dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang 

mempresentasikan 

• Siswa bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta 

didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya 
  √   

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah       

• Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 

memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau 

teori pada buku 

  √   

• Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 

materi/permasalahan awal 
  √   

III. Penutup       

• Siswa membuat resume dengan bimbingan guru      √ 

● Siswa mengagendakan pekerjaan rumah.     √ 

● Siswa bersiap-siap untuk pulang, berdoa, dan memberi 

salam kepada guru 
    √ 

 

 

 

 

 

Obsever 

 

 

Alan Setiawan, S.Pd 
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Lampiran  B.5.  Instrumen Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

 

5.a Kisi-Kisi Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Standar Kompetensi : Memahami konsep segiempat dan segitiga serta  

    menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

3.11Mengaitkan rumus keliling dan 

luas untuk berbagai jenis segi 

empat (persegi, persegipanjang, 

belahketupat, jajargenjang, 

trapesium, dan layang-layang) 

dan segitiga 

3.11.1 Mengenal dan memahami bangun datar 

segiempat dan segitiga 

3.11.2 Mengumpulkan informasi tentang ndur-

unsur pada segi empat 

3.11.3 Mengumpulkan informasi tentang jenis, 

sifat dan karakteristik segitiga dan segi 

empat berdasarkan ukuran dan 

hubungan antar sudut dan sisi-sisi 

3.11.4 Mengumpulkan informasi tentang 

rumus keliling dan luas segitiga dan segi 

empat melalui pengamatan atau 

eksperimen 

3.11.5 Menyajikan hasil pembelajaran tentang 

segitiga dan segi empat 

4.11 Menyelesaikan masalah 

kontekstual yang berkaitan 

dengan luas dan keliling 

segiempat (persegi, 

persegipanjang, belahketupat, 

jajargenjang, trapesium, dan 

layang-layang). 

4.11.1 Menyelesaikan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari dengan 

menggunakan sifat-sifat segiempat dan 

segitiga. 

 

 

Materi : Geometri (Bangun Datar) 

Kelas   : VII 

Tabel . Kisi-Kisi Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

ASPEK 
INDIKATOR YANG 

DIUKUR 
TOPIK/ MATERI 

NOMOR 

SOAL 

Kelancaran 

(fluency) 

Peserta didik dapat 

menyusun pertanyaan-

pertanyaan dan memberikan 

solusi dari pertanyaan yang 

disusun 

Memahami konsep segi 

empat dan segitiga serta 

menentukan ukurannya. 1 & 5 
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Keluwesan 

(fleksibility) 

Peserta didik dapat 

menyelesaikan persoalan 

dengan lebih dari satu cara 

Memahami konsep segi 

empat dan segitiga serta 

menentukan ukurannya. 

2 & 6 

Keaslian 

(originality) 

Peserta didik dapat 

menyelesaikan suatu 

masalah dengan cara sendiri 

Memahami konsep segi 

empat dan segitiga serta 

menentukan ukurannya. 

3 

Keterincian 

(elaboration) 

Peserta didik dapat 

menyelesaikan secara rinci 

hasil penyelesaian suatu 

masalah 

Memahami konsep segi 

empat dan segitiga serta 

menentukan ukurannya. 
4  

Jumlah 6 

 

5.b  Soal Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

 

 Nama : .............................. 

  Kelas : .............................. 

 Tanggal : .............................. 

 

1. Sebuah persegi panjang ABCD digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Lebar AD = 3 cm, panjang CD = 6x cm, dan keliling persegi panjang ABCD  30 

cm.  AC adalah salah satu diagonal persegi panjang ABCD. 

Dengan data-data yang telah diberikan di atas, susunlah beberapa pertanyaan 

matematika menurut pendapat anda  sendiri kemudian jawablah pertanyaan itu! 

 

2. Perhatikan gambar jajargenjang di bawah ini! 

 

 

 

 

 

A B 

C D 

x 

y 
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B A 

C D 

O 
E 

4 cm 

10 cm 
F 

G 

H 

Jika diketahui keliling  jajargenjang di atas adalah 24 cm, tentukanlah nilai x dan y ! 

 

  

3. Perhatikan gambar di samping! 

ABCD adalah persegi panjang  

dengan AB = 10 cm, BC = 36 cm.  

Hitunglah luas daerah yang diarsir 

(luas daerah  EFGH) dengan cara anda sendiri!  

 

 

 

 

 

4. Sebuah ubin berbentuk persegi panjang,  

dengan motif seperti pada gambar  

di samping! 

Hitunglah luas daerah ubin yang  

diarsir di samping!  

Jelaskan secara rinci  

menurut cara anda sendiri! 

 

 

 

5. Pada gambar di bawah ini, persegi panjang KLMN mempunyai panjang x3  cm, 

lebar  12 x cm, dan keliling 42 cm. Titik T merupakan titik perpotongan 

diagonal-diagonal pada belah ketupat PQRS.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Dari data-data di atas susunlah beberapa pertanyaan matematika menurut pendapat 

anda sendiri, dan kemudian jawablah pertanyaan itu! 

 

 

6. Seorang petani mempunyai sawah berbentuk persegi panjang yang luasnya 540 

m2. Jika panjang dan lebar sawah itu adalah p dan l, tentukan panjang dan lebar 

sawah tersebut!  

N 

K L 

M 

Q 

R 

S 

P T 
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Lampiran B.6 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Tes Kemampuan 

Berpikir Kreatif Matematis 

 

6.a Kunci Jawaban Tes Kemampuan Berpikr Kreatif Matematis 

No Jawaban  Skor 

1. Diketahui : Persegi panjang ABCD dengan panjang 6x cm, lebar 

3 cm, dan  

kelilingnya 30 cm. 

 

 

 

 

 

Ditanyakan : Pertanyaan-pertanyaan matematika yang bisa 

diajukan dari keterangan yang diketahui? 

 Jawab: 

 Pertanyaan-pertanyaan matematika yang bisa diajukan yaitu: 

 Berapakah  nilai  x ? 

Nilai x bisa ditentukan dengan cara berikut: 

Keliling persegi panjang ABCD = 30 cm 

Keliling  = 2 ( p + l) 

30 = 2 (6x + 3) 

 30 = 12x + 6 

  30 – 6 = 12x 

       24 = 12x 

          x = 
24

12
 = 2 cm 

 Berapakah panjang persegi panjang  ABCD? 

Panjang = 6x = 6(2) = 12 cm 

 Berapakah luas persegi panjang ABCD? 

Luas persegi panjang ABCD  =  p × l 

     =  12 × 3 

     =  36 cm2 

 Hitunglah luas segitiga ABC ! 

Hitunglah luas segitiga ABC  =  
1

2
 × a × t 

     =  
1

2
 × BC × AB 

     = 
1

2
 × 3 × 12 

     = 18 cm2 

 

 Hitunglah luas segitiga ADC ! 

Hitunglah luas segitiga ADC  =  
1

2
 × a × t 

     =  
1

2
 × AD × DC 

5 

A B 

C D 
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     = 
1

2
 × 3 × 12 

     = 18 cm2 

2. Diketahui : Sebuah jajargenjang dengan keliling 24 cm. 

Ditanyakan : nilai x dan y ? 

 

Penyelesaian: 

Jawaban 1 

Keliling  jajargenjang  = 2(p + l) 

         24 = 2(x + y) 

        
 24

2
 =  x + y 

        12 =  x + y 

        12 =  1 + 11 

Jadi,  x = 1 dan y = 11. 

Jawaban 2 

Keliling  jajargenjang  = 2(p + l) 

         24 = 2(x + y) 

        
 24

2
 =  x + y 

        12 =  x + y 

        12 =  2 + 10 

Jadi,  x = 2 dan y = 10. 

Jawaban 3 

Keliling  jajargenjang  = 2(p + l) 

         24 = 2(x + y) 

        
 24

2
 =  x + y 

        12 =  x + y 

        12 =  3 + 9 

Jadi,  x = 3 dan y = 9. 

Jawaban 4 

Keliling  jajargenjang  = 2(p + l) 

         24 = 2(x + y) 

        
 24

2
 =  x + y 

        12 =  x + y 

        12 =  4 + 8 

Jadi,  x = 4 dan y = 8. 

Jawaban 5 

Keliling  jajargenjang  = 2(p + l) 

         24 = 2(x + y) 

        
 24

2
 =  x + y 

        
 24

2
 =  x + y 

        12 =  5 + 7 

Jadi,  x = 5 dan y = 7. 

5 

x 

y 
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B A 

C D 

O 
E 

4 cm 

10 cm 
F 

G 

H 

3. Perhatikan gambar di samping! 

ABCD adalah persegi panjang AB = 10 

cm, BC = 36 cm. Hitunglah daerah yang 

diarsir (luas daerah  EFGH) dengan cara 

anda sendiri! 

Jawab:  

Cara I: 

LEFGH = LAFHD 

  = AF × AD 

  = 5 𝑐𝑚 × 36 𝑐𝑚 

  = 180 cm2 

Cara II:  

LEFGH = LFBCH 

  = FB × BC 

  = 5 𝑐𝑚 × 36 𝑐𝑚 

  = 180 cm2 

Cara III: 

LEFGH = 2L∆AFE + 2 L∆EHD 

  = 2 ×
1

2
× 𝐴𝐹 × 𝐴𝐸 +  2 ×

1

2
× 𝐸𝐷 × 𝐷𝐻 

  =  2 ×
1

2
× 5 × 24 +  2 ×

1

2
× 5 × 12   

= 180 cm2 

Cara IV: 

LEFGH = 
𝐴𝐵 ×𝐵𝐶

2
 

  = 
10 𝑐𝑚 ×36 𝑐𝑚

2
 

  = 
360 𝑐𝑚2

2
 

  = 180 cm2 

5 

4. 1. Diketahui : Sebuah ubin berbentuk persegi panjang ABCD  

  AF = 10 cm dan AE = 4 cm. 

Ditanyakan : Luas daerah yang bewarna hijau? 

 

Jawab: 

 

 

 

 

 

 Luas daerah yang diarsir =  Luas ABCD – Luas ∆𝐺𝑂𝐶 – 

Luas ∆𝐴𝑂𝐸 

  =  (p × 𝑙) – (
1

2
 × 𝑎 × 𝑡) - (

1

2
 ×

𝑎 × 𝑡)  

5 
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  =  (DA × AB) – (
1

2
 × 𝑂𝐺 × 𝐺𝐶) – 

(
1

2
 × 𝐴𝐹 × 𝐴𝐸) 

  =  (20 × 8) – (
1

2
 × 10 × 4) – 

(
1

2
 × 10 × 4) 

  =  (160) – (20) – (20) 

  =  120 cm2 

Atau 

 Luas daerah yang diarsir =  Luas ∆𝐴𝐹𝑂 + Luas ∆𝐹𝐵𝑂 + Luas 

∆𝐵𝐺𝑂 + Luas ∆𝐶𝑂𝐻  + Luas ∆𝐻𝑂𝐷 + Luas ∆𝐷𝑂𝐸 

=  (
1

2
 × 𝑎 × 𝑡) + (

1

2
 × 𝑎 × 𝑡) + (

1

2
 × 𝑎 × 𝑡) + (

1

2
 × 𝑎 ×

𝑡) + (
1

2
 × 𝑎 × 𝑡) + (

1

2
 × 𝑎 × 𝑡) 

=  (
1

2
 × 𝐹𝑂 × 𝐴𝐹) + (

1

2
 × 𝐹𝑂 × 𝐹𝐵) + (

1

2
 × 𝐺𝐵 × 𝑂𝐺) 

+ (
1

2
 × 𝐻𝑂 × 𝐻𝐶) + (

1

2
 × 𝐻𝑂 × 𝐻𝐷) + (

1

2
 × 𝐷𝐸 ×

𝑂𝐸) 

=  (
1

2
 × 4 × 10) + (

1

2
 × 4 × 10) + (

1

2
 × 4 × 10) + 

(
1

2
 4 × 10) + (

1

2
 × 4 × 10) + (

1

2
 × 4 × 10) 

=  (2 × 10) + (2 × 10) + (2 × 10) + (2 × 10) + (2 × 

10) +  (2 × 10) 

=  20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 

=  120 cm2 

Atau 

 Luas daerah yang diarsir =  Luas Trapesium ABGO + Luas 

Trapesium EOCD 

= (
1

2
 × (𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟) × 𝑡) + 

(
1

2
 × (𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟) × 𝑡) 

= (
1

2
 × (𝐴𝐵 + 𝐺𝑂) × 𝐵𝐺) + (

1

2
 × (𝐸𝑂 +

𝐶𝐷) × 𝐸𝐷) 

= (
1

2
 × (20 + 10) × 4) + (

1

2
 × (20 + 10) × 4) 

= (
1

2
 × 30 × 4) + (

1

2
 × 30 × 4) 

= (15 × 4) + (15 × 4) 

= 60 + 60 

= 120 cm2 

5. Diketahui : persegi panjang KLMN,  

                   panjang x3  cm, lebar  12 x   cm, dan keliling    

42 cm 

 

 

 

5 
K 

N M 

L 

S 

R 

Q 

P T 
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Ditanyakan: pertanyaan-pertanyaan matematika yang bisa 

diajukan dari keterangan yang diketahui 

Jawab:  

Pertanyaan-pertanyaan matematika yang bisa diajukan yaitu: 

 

➢ Berapakah nilai x ? 

Nilai x bisa ditentukan dengan cara berikut: 

Keliling persegi panjang = 42 cm 

Keliling = 2 (p + l) 

                     42 = 2 (3x + 2x + 1) 

                     42 = 2 (5x + 1) 

  42 = 10x + 2 

       10x = 40 

           x = 4 cm 

 

➢ Berapakah ukuran panjang dan lebar persegi panjang 

KLMN? 

Panjang = 3x = 3 (4) = 12 cm 

Lebar = (2x + 1) = (2 (4) + 1) = 9 cm 

➢ Hitunglah luas persegi panjang KLMN? 

Luas persegi panjang KLMN = p × l 

 = 12 × 9 

 = 108 cm2 

➢ Berapakah panjang diagonal-diagonal belah ketupat 

PQRS? 

Panjang diagonal 1 = lebar persegi panjang = 9 cm 

Panjang diagonal 2 = panjang persegi panjang = 12 cm 

➢ Hitunglah luas belah ketupat PQRS! 

Luas belah ketupat PQRS = 
2

1
× d1 × d2 

 = 
2

1
× 9 × 12 

 =54 cm2 

➢ Hitunglah luas segitiga KPQ! 

∆KPQ, alasnya = 
2

1
× KN = 4,5 cm 

            tingginya = 
2

1
× KT = 6 cm 

Maka, luas ∆KPQ  = 
2

1
× a × t 

 = 
2

1
× 4,5 × 6 
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 = 13,5 cm2 

➢ Hitunglah luas daerah yang diarsir! 

Luas daerah yang diarsir = 4 × Luas ∆KPQ 

 = 4 × 13,5 

 = 54 cm2 

6. Diketahui : Luas sawah berbentuk persegi panjang = 540 m2 

Ditanyakan : Ukuran panjang dan lebar sawah 

Jawab: 

Cara 1: 

Sebelum melakukan perhitungan, terlebih dahulu dibuat 

sketsa sawahnya 

 

 panjang = p 

 lebar = l 

Luas sawah  = p × l 

         540 = p × l 

                    540 = 54 × 10 

Jadi, panjang sawah = 54 cm       dan  lebar sawah  = 10 

cm 

Cara 2: 

Luas sawah  = p × l 

             540 = 36 × 15 

Jadi, panjang sawah = 36 cm       dan     lebar sawah  = 15 

cm 

Cara 3: 

Luas sawah  = p × l 

             540 = 30 × 18 

Jadi, panjang sawah = 30 cm       dan      lebar sawah  = 18 

cm 

Cara 4: 

Luas sawah  = p × l 

             540 = 45 × 12 

Jadi, panjang sawah = 45 cm       dan  lebar sawah  = 12 

cm 

5 

 

 

 

 

p 

l 
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Lampiran C Hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

1. Hasil Post-Test Kelas Yang Diajar Model Problem Based Learning 

N

O 
NAMA 

KEL

AS 

Nomor Soal Skor 

Total 
Nilai TKBK 

1 2 3 4 5 6 

1 DS VII B 5 5 0 3 5 3 21 70 CK 

2 NS VII B 5 5 5 3 3 0 21 70 K 

3 RA VII B 4 4 3 5 3 4 23 77 KK 

4 DS VII B 5 5 5 2 5 0 22 73 K 

5 RCW VII B 5 5 5 3 3 0 21 70 K 

6 ZN VII B 5 5 5 1 3 5 24 80 K 

7 MAG VII B 5 5 5 3 5 3 26 87 K 

8 RAS VII B 5 5 5 5 3 5 26 87 K 

9 MAN VII B 5 5 5 3 3 0 20 67 K 

10 AP VII B 5 5 5 5 4 0 24 80 K 

11 H VII B 5 2 0 5 1 0 13 43 CK 

12 K VII B 5 5 4 3 4 4 25 83 CK 

13 AA VII B 5 5 4 3 5 3 25 83 CK 

14 NS VII B 5 5 5 0 5 0 24 80 K 

15 TF VII B 5 5 1 0 0 0 11 37 CK 

16 CF VII B 5 5 5 3 4 5 27 90 K 

17 DKS VII B 5 5 5 0 5 3 22 73 K 

18 AP VII B 5 5 3 0 5 5 23 77 CK 

19 B VII B 5 5 3 5 3 0 21 70 K 

20 IK VII B 5 5 3 3 3 0 19 63 CK 

21 UN VII B 5 5 4 5 2 2 23 77 K 

22 WAM VII B 5 5 3 3 3 0 19 63 CK 

23 YA VII B 5 3 4 5 0 0 17 57 CK 

24 MA VII B 5 5 5 5 3 3 26 87 SK 

 

Keterangan 

TKBK = Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif 

SK = Sangat Kreatif 

K = Kreatif 

CK = Cukup Kreatif 

KK = Kurang Kreatif 

TK = Tidak Kreatif 
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Lampiran C.2. Hasil Post-Test Kelas Yang Diajar Model Konvensional 

 

N

O 
NAMA 

KEL

AS 

Nomor Soal Skor 

Total 
Nilai TKBK 

1 2 3 4 5 6 

1 AA VII A 5 5 4 0 3 3 20 67 CK 

2 FR VII A 5 4 4 5 3 0 21 70 CK 

3 AI VII A 5 5 4 0 5 3 22 73 CK 

4 AR VII A 5 5 3 3 5 2 23 77 CK 

5 AAP VII A 5 5 5 0 4 4 23 77 K 

6 H VII A 4 5 5 0 3 3 20 67 CK 

7 AF VII A 4 5 3 0 2 0 14 47 KK 

8 AK VII A 5 5 5 2 3 3 23 77 K 

9 UL VII A 5 2 3 3 3 3 21 70 KK 

10 AF VII A 5 3 1 0 0 0 9 30 KK 

11 BA VII A 5 3 5 0 3 3 19 63 CK 

12 M VII A 5 5 4 0 3 3 20 67 CK 

13 DM VII A 5 3 2 0 0 0 10 33 KK 

14 DA VII A 5 4 0 3 3 4 19 63 KK 

15 F VII A 5 5 3 0 0 0 13 43 CK 

16 LUM VII A 5 4 4 5 4 3 25 83 CK 

17 MS VII A 5 3 3 1 0 0 12 40 KK 

18 MZN VII A 5 5 3 3 3 0 19 63 CK 

19 MAS VII A 3 5 5 3 4 0 20 67 CK 

20 MKN VII A 5 5 5 3 1 5 24 80 K 

21 MR VII A 5 5 3 0 4 4 21 70 CK 

22 MS VII A 5 5 5 0 3 5 23 77 K 

 

Keterangan 

SK = Sangat Kreatif 

K = Kreatif 

CK = Cukup Kreatif 

KK = Kurang Kreatif 

TK = Tidak Kreatif 
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Lampiran C.3. Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Setiap Aspek 

3.a Skor Nilai Setiap Aspek Kelas Yang Diajar Model Problem Based 

Learning 

 

Aspek Jumlah Siswa Persentase (%) 

Fluency 23 96 

Flexibility 21 88 

Originality 12 50 

Elaboration 8 33 

 

3.b Skor Nilai Setiap Aspek Kelas Yang Diajar Model Konvensional 

 

Aspek Jumlah Siswa Rata-rata 

Fluency 19 86 

Flexibility 14 64 

Originality 7 32 

Elaboration 2 9 

 

3.c Persentase Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis  
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Lampiran C.4 Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa 

4.a. Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Kelas Yang Diajar 

Model Problem Based Learning 

No 
Indikator yang dipenuhi 

TKBK 
Jumlah 

Siswa Kelancaran Keluwesan Keaslian Kerincian 

1 √ √ √ √ Sangat Kreatif 2 

2 √ √ √ - Kreatif 11 

3 √ √ - - Cukup Kreatif 9 

4 √ - - - Kurang Kreatif 1 

5 - - - - Tidak Kreatif 0 

4.b.Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Pada Kelas Yang 

Diajar Model Konvensional 

No 
Indikator yang dipenuhi 

TKBK 
Jumlah 

Siswa Kelancaran Keluwesan Keaslian Kerincian 

1 √ √ √ √ Sangat Kreatif 0 

2 √ √ √ - Kreatif 4 

3 √ √ - - Cukup Kreatif 12 

4 √ - - - Kurang Kreatif 6 

5 - - - - Tidak Kreatif 0 

4.c Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa 

 
 

Lampiran C.5 Data Observasi Siswa Terhadap Model Pembelajaran Problem 

Based Learning  

Pertemuan 1 2 3 4 5 6 7 8 

Rata-rata 0.57 0.59 0.63 0.71 0.71 0.77 0.79 0.81 

Persentase (%) 57 59 63 71 72 77 79 81 

Kategori Kurang Cukup Cukup Cukup Cukup Baik Baik Baik 
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𝑋𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =

∑ 𝑋𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

𝑛
 

𝑋𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =

1419

22
 

𝑋𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 63.82 

 

Lampiran D Hasil Analisis Data 

1. Hasil Analisis Deskriptif  

 

No Interval X X2 f1 f2 F f1X f2X f1X2 f2X2 

1 90-99 94.5 8930.25 1 0 1 94.5 0 8930.25 0 

2 80-89 84.5 7140.25 9 2 11 760.5 169 64262.25 14280.5 

3 70-79 74.5 5550.25 9 8 17 670.5 596 49952.25 44402 

4 60-69 64.5 4160.25 3 7 10 193.5 451.5 12480.75 29121.75 

5 50-59 54.5 2970.25 1 0 1 54.5 0 2970.25 0 

6 40-49 44.5 1980.25 1 3 4 44.5 133.5 1980.25 5940.75 

7 30-39 34.5 1190.25 0 2 2 0 69 0 2380.5 

Jumlah - - 24 22 46 1818 1419 140576 96125 

 

 

1.a Nilai Rata-Rata Kelas Yang Diajar Model Problem Based Learning dan 

Kelas Yang Diajar Model Konvensional 

𝑋𝐸𝑘𝑠
̅̅ ̅̅ ̅̅ =

∑ 𝑋𝐸𝑘𝑠

𝑛
 

𝑋𝐸𝑘𝑠
̅̅ ̅̅ ̅̅ =

1818

24
 

𝑋𝐸𝑘𝑠
̅̅ ̅̅ ̅̅ = 74.75  

 

 

1.b Varians Kelas Yang Diajar Model Problem Based Learning dan Kelas 

Yang Diajar Model Konvensional 

 

 

𝑆𝐸𝑘𝑠
2 =

𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2

𝑛(𝑛 − 1)
 

𝑆𝐸𝑘𝑠
2 =

24(140576) − (1818)2

24(24 − 1)
 

𝑆𝐸𝑘𝑠
2 =

3286176 − 3218436

24(23)
 

𝑆𝐸𝑘𝑠
2 =

67740

552
 

𝑆𝐸𝑘𝑠
2 = 122.7 

 

𝑆𝐾
2 =

𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2

𝑛(𝑛 − 1)
 

𝑆𝐾
2 =

22(96125) − (1419)2

22(22 − 1)
 

𝑆𝐾
2 =

2079968 − 1971216

22(21)
 

𝑆𝐾
2 =

108752

462
 

𝑆𝐾
2 = 235.4 
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1.c. Standard Deviasi Kelas Yang Diajar Model Problem Based Learning dan 

Kelas Yang Diajar Model Konvensional 

 

𝑆𝐸𝑘𝑠
2 = 122.72 

𝑆𝐸𝑘𝑠 = √122.72 

𝑆𝐸𝑘𝑠 = 11.08 

 

 

2.   Hasil Uji Prasyarat Analisis 

2.a Uji Normalitas Data 

2.a.1 Uji Normalitas Data Kelas Yang Diajar Model Problem Based Learning 

Uji Normalitas ini dilakukan dengan menggunakan Uji Kolmogorov 

Smirnov Adapun langkah-langkah dalam pengujian ini adalah sebagai berikut: 

a) Berdasarkan data hasil tes kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 

yang terdapat pada lampiran 5. Data hasil pengamatan variabel Y diurutkan 

dari yang terkecil hingga data yang terbesar.  

No Xi 

1 43 
2 57 
3 63 
4 63 
5 67 
6 70 
7 70 
8 70 
9 70 

10 73 
11 73 
12 77 
13 77 
14 77 
15 80 
16 80 
17 80 
18 83 
19 83 

𝑆𝐾
2 = 235.4 

𝑆𝐾 = √235.4 

𝑆𝐾 = 15.34 
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20 87 
21 87 
22 87 
23 87 
24 90 

b) Menghitung nilai Z dengan rumus: 

𝑍 =
𝑌 − 𝜇

𝜎
 

c) Menentukan proposi distribusi frekuensi setiap data yang sudah diurutkan 

dan diberi simbol Fa(Y) menggunakan tabel z. 

d) Menentukan proposi distribusi frekuensi kumulatif teoritis (luas daerah 

dibawah kurva normal) dari variabel Y di notaikan Fe(Y) dengan cara 

urutan data terkecil dibagi banyaknya data, berturut-turut. 

e) Menentukan proposi distribusi frekuensi kumulatif teoritis (luas daerah 

dibawah kurva normal) dari variabel Y di notasikan Fe(Y). 

f) Menentukan nilai mutlak dari selisih Fa(Y) dan Fe(Y) yaitu: 

|𝐹𝑎(𝑌) − 𝐹𝑒(𝑌)| 

No Xi Z Fa(Y) Fe(Y) Fa(Y)-Fe(Y) |Fa(Y)-Fe(Y)| 

1 43 -2.8660956 0.002077844 0.041666667 -0.039588823 0.039588823 

2 57 -1.602305414 0.054544045 0.083333333 -0.028789289 0.028789289 

3 63 -1.060681049 0.144417438 0.125 0.019417438 0.019417438 

4 63 -1.060681049 0.144417438 0.166666667 -0.022249229 0.022249229 

5 67 -0.699598138 0.242089153 0.208333333 0.033755819 0.033755819 

6 70 -0.428785956 0.3340395 0.25 0.0840395 0.0840395 

7 70 -0.428785956 0.3340395 0.291666667 0.042372833 0.042372833 

8 70 -0.428785956 0.3340395 0.333333333 0.000706167 0.000706167 

9 70 -0.428785956 0.3340395 0.375 -0.0409605 0.0409605 

10 73 -0.157973773 0.437238733 0.416666667 0.020572066 0.020572066 

11 73 -0.157973773 0.437238733 0.458333333 -0.021094601 0.021094601 

12 77 0.203109137 0.580475135 0.5 0.080475135 0.080475135 

13 77 0.203109137 0.580475135 0.541666667 0.038808468 0.038808468 

14 77 0.203109137 0.580475135 0.583333333 -0.002858198 0.002858198 

15 80 0.47392132 0.682221992 0.625 0.057221992 0.057221992 

16 80 0.47392132 0.682221992 0.666666667 0.015555326 0.015555326 

17 80 0.47392132 0.682221992 0.708333333 -0.026111341 0.026111341 

18 83 0.744733502 0.771783579 0.75 0.021783579 0.021783579 

19 83 0.744733502 0.771783579 0.791666667 -0.019883088 0.019883088 

20 87 1.105816412 0.865597005 0.833333333 0.032263672 0.032263672 
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No Xi Z Fa(Y) Fe(Y) Fa(Y)-Fe(Y) |Fa(Y)-Fe(Y)| 

21 87 1.105816412 0.865597005 0.875 -0.009402995 0.009402995 

22 87 1.105816412 0.865597005 0.916666667 -0.051069662 0.051069662 

23 87 1.105816412 0.865597005 0.958333333 -0.092736328 0.092736328 

24 90 1.376628595 0.915686447 1 -0.084313553 0.084313553 

Dimana: 𝜇 = 74.75 

    𝜎 = 11.07 

g) Membandingkan nilai Dmaks = maks |𝐹𝑎(𝑌) − 𝐹𝑒(𝑌)|, dengan            

Dtabel = 
1.36

√𝑛
=

1.36

 √24
 = 

1.36

4.9
 = 0.277608838  

Dmaks = 0.092736328  

Dmaks ≤ Dtabel, maka data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 

2.a.2 Uji Normalitas Data Kelas Yang Diajar Model Problem Based Learning 

SPSS 16 

 

Kolmogorov-Smirnov Test 

  Nilai 

N 24 

Normal Parametersa Mean 74.75 

Std. Deviation 11.078 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .126 

Positive .093 

Negative -.126 

Kolmogorov-Smirnov Z .616 

Asymp. Sig. (2-tailed) .843 

a. Test distribution is Normal.  
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2.a.3 Uji Normalitas Data Kelas Yang Diajar Model Konvensional 

Uji Normalitas ini dilakukan dengan menggunakan Uji Kolmogorov 

Smirnov. Adapun langkah-langkah dalam pengujian ini adalah sebagai berikut: 

a) Berdasarkan data hasil tes kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 

yang terdapat pada lampiran 5. Data hasil pengamatan variabel Y diurutkan 

dari yang terkecil hingga data yang terbesar.  

No Xi 

1 30 
2 33 
3 40 
4 43 
5 47 
6 63 
7 63 
8 63 
9 67 

10 67 
11 67 
12 67 
13 70 
14 70 
15 70 
16 73 
17 77 
18 77 
19 77 
20 77 
21 80 
22 83 

b) Menghitung nilai Z dengan rumus: 

𝑍 =
𝑌 − 𝜇

𝜎
 

c) Menentukan proposi distribusi frekuensi setiap data yang sudah diurutkan 

dan diberi simbol Fa(Y) menggunakan tabel z. 
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d) Menentukan proposi distribusi frekuensi kumulatif teoritis (luas daerah 

dibawah kurva normal) dari variabel Y di notaikan Fe(Y) dengan cara 

urutan data terkecil dibagi banyaknya data, berturut-turut. 

e) Menentukan proposi distribusi frekuensi kumulatif teoritis (luas daerah 

dibawah kurva normal) dari variabel Y di notasikan Fe(Y). 

f) Menentukan nilai mutlak dari selisih Fa(Y) dan Fe(Y) yaitu: 

|𝐹𝑎(𝑌) − 𝐹𝑒(𝑌)| 

No Xi Z Fa(Y) Fe(Y) Fa(Y)-Fe(Y) |Fa(Y)-Fe(Y)| 

1  30  -2.204208213 0.013754852 0.045454545 -0.031699693 0.031699693 

2  33  -2.008673613 0.022285879 0.090909091 -0.068623211 0.068623211 

3  40  -1.552426214 0.060280138 0.136363636 -0.076083499 0.076083499 

4  43  -1.356891615 0.087407826 0.181818182 -0.094410356 0.094410356 

5  47  -1.096178815 0.136500264 0.227272727 -0.090772463 0.090772463 

6  63  -0.053327618 0.478735438 0.272727273 0.206008165 0.206008165 

7  63  -0.053327618 0.478735438 0.318181818 0.16055362 0.16055362 

8  63  -0.053327618 0.478735438 0.363636364 0.115099074 0.115099074 

9  67  0.207385181 0.582145473 0.409090909 0.173054564 0.173054564 

10  67  0.207385181 0.582145473 0.454545455 0.127600018 0.127600018 

11  67  0.207385181 0.582145473 0.5 0.082145473 0.082145473 

12  67  0.207385181 0.582145473 0.545454545 0.036690927 0.036690927 

13  70  0.402919781 0.656496381 0.590909091 0.06558729 0.06558729 

14  70  0.402919781 0.656496381 0.636363636 0.020132744 0.020132744 

15  70  0.402919781 0.656496381 0.681818182 -0.025321801 0.025321801 

16  73  0.59845438 0.725231605 0.727272727 -0.002041122 0.002041122 

17  77  0.85916718 0.804875856 0.772727273 0.032148583 0.032148583 

18  77  0.85916718 0.804875856 0.818181818 -0.013305962 0.013305962 

19  77  0.85916718 0.804875856 0.863636364 -0.058760508 0.058760508 

20  77  0.85916718 0.804875856 0.909090909 -0.104215053 0.104215053 

21  80  1.054701779 0.854219131 0.954545455 -0.100326323 0.100326323 

22  83  1.250236379 0.894393394 1 -0.105606606 0.105606606 

Dimana: 𝜇 = 64.82 dan 𝜎 = 15.27 

g) Membandingkan nilai Dmaks = maks |𝐹𝑎(𝑌) − 𝐹𝑒(𝑌)|, dengan            

Dtabel = 
1.36

√𝑛
=

1.36

 √22
 = 

1.36

4.7
 = 0.289952974 

Dmaks = 0.206008165 

Dmaks ≤ Dtabel, maka data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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2.a.4 Uji Normalitas Data Kelas Yang Diajar Model Konvensional 

Menggunakan SPSS 16 

 

Kolmogorov-Smirnov Test 

  Nilai 

N 22 

Normal Parametersa Mean 63.82 

Std. Deviation 15.343 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .251 

Positive .106 

Negative -.251 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.179 

Asymp. Sig. (2-tailed) .124 

a. Test distribution is Normal.  
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Lampiran D.2 Hasil Uji Prasyarat Analisis 

2.b. Pengujian Homogenitas  

Langkah-langkah melakukan pengujian homogenitas dengan uji F: 

a) Menghitung varians tiap kelompok data 

𝑆2 = (√
𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2

𝑛(𝑛 − 1)
)

2

=
𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2

𝑛(𝑛 − 1)
 

Berdasarkan data pada lampiran 5.3.2, varians data kelas eksperimen dan 

kelas kontrol adalah sebagai berikut. 

𝑆𝐸𝑘𝑠
2 = 122.7 

𝑆𝐸𝑘𝑠 = √122.7 

𝑆𝐸𝑘𝑠 = 11.07 

 

 b) Tentukan nilai Fhitung, yaitu: 

Fhitung =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Fhitung =
15.34

11.07
 

Fhitung  = 1.38 

 

 c) Tentukan nilai Ftabel untuk taraf signifikansi 5%. 

 dkpenyebut = n – 1 = 24 – 1 = 23 

 dkpembilang = n – 1 = 22 – 1 = 21 

 α = 5% = 0.05 

 Ftabel = 2.05 

 

 d) Lakukan pengujian dengan cara membandingkan Fhitung dan Ftabel 

 Fhitung  = 1.38 

 Ftabel  = 2.05 

Fhitung < Ftabel, H0 diterima (kedua kelompok populasi memiliki varians yang 

homogen) 

𝑆𝐾
2 = 235.4 

𝑆𝐾 = √235.4 

𝑆𝐾 = 15.34 
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2.b.1 Uji Homogenitas Menggunakan SPSS 16 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai    

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

1.607 1 44 .212 
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Lampiran C.3 Hasil Uji Hipotesis 

3.a Uji Hipotesis 

  

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑋𝐴
̅̅ ̅ − 𝑋𝐵

̅̅̅̅

𝑆𝑔𝑎𝑏√(
1

𝑛𝐴
+

1
𝑛𝐵

)

 

a) Mencari Sgab 

𝑆𝑔𝑎𝑏 = √
(𝑛𝐴 − 1)𝑆𝐴

2 + (𝑛𝐵 − 1)𝑆𝐵
2

𝑛𝐴 + 𝑛𝐵 − 2
 

𝑆𝑔𝑎𝑏 = √
(24 − 1)122.72 + (22 − 1)235.4 

24 + 22 − 2
 

𝑆𝑔𝑎𝑏 = √
(23)122.72 + (21)235.4

44
 

𝑆𝑔𝑎𝑏 = √
 7765.77

44
 

𝑆𝑔𝑎𝑏 = √ 176.5 

𝑆𝑔𝑎𝑏 = 13.3 

 

a) Mencari thitung 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
74.75 − 63.82

13.3√(
1

24 +
1

22)

 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
  10.93

13.3√(0.087)
 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
10.93 

13.3(0.29)
 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
10.93  

3.92
= 2.78 

 

c) Mencari nilai ttabel 

Nilai ttabel dengan taraf signifikansi 5% (df=46) adalah 1,68 

 

 

 

 

 

 



178 

 

3.b Pengujian Hipotesis Menggunakan SPSS 16 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Nil

ai 

Equal 

variances 

assumed 

1.607 .212 2.788 44 .008 10.932 3.921 3.029 18.835 

Equal 

variances 

not assumed 

  

2.749 37.953 .009 10.932 3.977 2.881 18.982 
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Lampiran E Tabel Distribusi 

1. Tabel Nilai Kritis Uji Kolmogorov-Smirnov 
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2. Tabel Z 

 

2.a. Tabel Luas Kurva Normal untuk Nilai Z < 0 (negatif) 
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2.b. Tabel Luas Kurva Normal untuk Nilai Z > 0 (positif) 
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3. Tabel Nilai Kritis Distribusi T 
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4. Tabel r 
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L ampiran F. Dokumentasi 

Kegiatan 1: Berdoa Sebelum Memulai Pembelajaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 2: Guru Memberikan Apersepsi, Motivasi dan Mengangkat 

Permasalahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kegiatan 3: Guru Membagi Siswa Dalam Beberapa Kelompok Belajar 
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Kegiatan 4: Guru Mengorganisasi Siswa Memecahkan Masalah 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 4.  

 

Kegiatan 5: Guru Mendorong Siswa Untuk Mengumpulkan Informasi 
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Kegiatan 6: Siswa Mempresentasikan Hasil Diskusi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 7: Guru Membantu Siswa Melakukan Refleksi  

   

 

 

 

 

 

Langkah 8: Siswa Menyimpulkan Pembelajaran dan Evaluasi  
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A. Data Pribadi 

Nama   : Muhammad Febriawan 

Tempat / Tanggal Lahir  : Wolasi, 24 Januari 1997 

Jenis Kelamin   : Laki-Laki 

Agama    : Islam 

Status    : Pelajar 

Alamat  : Desa Wolasi, Kecamatan Wolasi, Kab. Konawe 

Selatan 

Email    : febry.muhammad21@gmail.com 
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B. Riwayat Pendidikan 

SD     : SD Negeri 1 Wolasi 

SMP/MTS    : SMP Negeri 24 Konawe Selatan  
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