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Lampiran 1 

Mata Pelajaran : Matematika 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 

Kelas/Semester : VIII (Delapan)/Dua 

Kompetensi Inti : 

1. K11dan K12: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin santun, percaya diri, 

peduli dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan 

lingkungan alam sekitarbangsa negara, dan kawasan regional. 

2. K13: Memahami dan menerapkan pengetahuan factual, konseptual procedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan dan kenegaraan terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

3. K14: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori.  

 

Kompetensi Dasar (KD) Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

3.9 Membedakan dan menentukan 

luas permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, 

balok, prisma dan limas) 

4.9 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan luas 

permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, 

balok, prisma, dan limas) 

 

Bangun Ruang Sisi Datar 

 

 Kubus, balok, prisma, dan 

limas 

 Jaring-jaring: kubus, balok, 

prisma, dan limas 

 Luas permukaan: kubus, 

balok, prisma dan limas 

 Volume: kubus, balok, 

prisma, dan limas 

 Menaksir volume bangun 

ruang tak beraturan 

 Mencermati model atau benda di sekitar yang 

mempresentasikan bangun ruang sisi datar. 

 Melakukan percobaan untuk menemukan jari-jari 

bangun ruang sisi datar 

 Melakukan percobaan untuk menemukan rumus  luas 

permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. 

 Menyajikan hasil pembelajaran tentang bangun ruang 

sisi datar. 

 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

bangun ruang sisi datar. 

15 JP 
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Lampiran 2 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 1 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/II 

Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 

Alokasi Waktu : 1 pertemuan (3 × 40 menit) 

Pertemuan ke-1 

A. Kompetensi Inti 

KI 1: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2:Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, 

peduli dan bertanggung jawab, dalam berinteraksi secara efektif sesuai 

dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, 

dan lingkungan alam sekitar, bangsa, Negara, dan kawasan regional. 

KI 3:Memahami pengetahuan faktual, konseptual procedural, dan metakognitif 

pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata. 

KI 4:Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

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

ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kontekstual 

Kompetensi Dasar ( KD) Indikator Pencapaian Masalah (IPK) 

3.9 Membedakan dan menentukan 

luas permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, 

3.9.1 Menemukan luas permukaan 

kubus dan balok 

3.9.2 Menghitung luas permukaan 



79 
 

 

 

balok, prisma dan limas kubus dan balok. 

4.9 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan luas 

permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, 

balok, prisma, dan limas). 

4.9.1Menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berhubungan dengan luas 

permukaan kubus dan balok. 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa dapat menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok. 

2. Siswa dapat menghitung luas permukaan kubus dan balok. 

3. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan 

dengan luas permukaan kubus dan balok. 

D. Materi Pembelajaran 

Luas permukaan kubus dan balok. 

E. Model/Metode Pembelajaran 

Medel : Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) 

Metode : Ceramah, Diskusi, Penugasan, Eksperimen 

F. Sumber Belajar 

Buku Matematika Kelas VIII dan LKS 

G. Alat dan Bahan 

Papan tulis, spidol, dan penghapus. 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam dan 

mempersiapkan  siswa secara fisik dan 

psikis dengan cara mengajak siswa berdoa 

dan mengecek kehadiran peserta didik 

dengan mengabsen peserta didik. 

2. Apersepsi: 

Guru menanyakan materi tentang segi 

15 Menit 
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empat  misalnya menanyakan luas persegi 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

4. Guru menyampaikan langkah-langkah 

pembelajaran yang  akan dilakukan  dalam 

pembelajaran berkelompok. 

Inti 1. Fase 1 (Orientasi siswa  pada  masalah) 

Siswa memperhatikan permasalahan yang 

diberikan oleh guru, seperti guru 

memberikan contoh luas permukaan kubus 

dan balok. Untuk mendorong rasa ingin 

tahu dan berpikir kritis, siswa diminta 

untuk mengamati benda yang berbentuk 

kubus dan balok dalam kehidupan sehari-

hari  

2. Fase 2 (Mengorganisasikan siswa 

belajar) 

a. Guru membagi siswa membentuk 5 

kelompok yang masing-masing 

kelompok terdiri dari 4-5 orang.  

b. Guru  memberikan LKS. 

c. Siswa diminta membuat hal yang 

diketahui dan yang ditanya dari 

permasalahan yang diberikan. 

(mengamati dan mangasosiasi) 

3.  Fase 3 (Membimbing penyelidikan 

individu   dan kelompok) 

a. Selama siswa  bekerja dalam  

kelompok  guru memperhatikan dan 

mendorong semua siswa terlibat dalam 

diskusi.  

90 Menit 
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b. Guru mengarahkan bila ada siswa atau 

kelompok yang keluar dari pokok 

permasalahan. 

4. Fase 4 (Mengembangkan dan 

menyajikan hasil  diskusi) 

a. Siswa menyiapkan hasil diskusi dengan 

mengumpulkan informasi dan  masalah 

yang dihadapi dengan cara 

mengasosiasikan informasi yang 

diperoleh 

b. Guru meminta perwakilan kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya 

dengan percaya diri. 

c. Siswa dari kelompok lain diminta untuk 

menanggapi (bertanya atau saran) dalam 

rangka penyempurnaan, dan siswa yang 

menampilkan  jawaban dapat 

mempertanggung jawabkan hasil 

mereka. 

5. Fase 5 (Menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah) 

Berdasarkan hasil review terhadap 

presentasi beberapa  kelompok, dengan 

tanya jawab, guru mengarahkan semua 

siswa  pada penyelasaian masalah/soal. 

Penutup  1. Guru bersama siswa menyimpulkan 

pelajaran yang berkaitan dengan luas 

permukaan dan kubus dan balok. 

2. Guru meminta siswa mengumpulkan 

lembar LKS yang sudah diberikan  guru. 

 

15 Menit 
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3. Guru menginformasikan agar siswa 

mempelajari materi berikutnya yaitu 

tentang volume kubus dan balok. 

4. Guru memberikan pekerjaan rumah. 

5. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengajak siswa membaca doa. 

  

I. Penilaian 

Pengetahuan 

a. Teknik Penilaian: Tes Tertulis 

b. Bentuk Instrumen: Uraian 

Instrument : lihat Lampiran 4 (LKS) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 1 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/II 

Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 

Alokasi Waktu : 1 pertemuan (2 × 40 menit) 

Pertemuan ke-2 

A. Kompetensi Inti 

KI 1: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2:Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, 

peduli dan bertanggung jawab, dalam berinteraksi secara efektif sesuai 

dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, 

dan lingkungan alam sekitar, bangsa, Negara, dan kawasan regional. 

KI 3:Memahami pengetahuan faktual, konseptual procedural, dan metakognitif 

pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata. 

KI 4:Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

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

ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kontekstual 

Kompetensi Dasar ( KD) Indikator Pencapaian Masalah (IPK) 

3.9 Membedakan dan menentukan 

luas permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, 

balok, prisma dan limas 

3.9.3 Menemukan volume kubus dan 

balok. 

3.9.4 Menghitung volume kubus dan 

balok. 

4.9 Menyelesaikan masalah yang 4.9.2.Menyelesaikan masalah 
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berkaitan dengan luas 

permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, 

balok, prisma, dan limas 

kontekstual yang  berhubungan 

dengan volume kubus dan balok. 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa mampu menemukan volume kubus dan balok. 

2. Siswa  mampu menghitung volume kubus dan balok. 

3. Siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan 

dengan volume kubus dan balok. 

D. Materi Pembelajaran 

Volume kubus dan balok 

E. Model/Metode Pembelajaran 

Medel : Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) 

Metode : Ceramah, Diskusi, Penugasan, Eksperimen 

F. Sumber Belajar 

Buku Matematika Kelas VIII dan LKS 

G. Alat dan Bahan 

Papan tulis, spidol, dan penghapus. 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1.  Guru mengucapkan salam dan 

mempersiapkan siswa secara fisik dan 

psikis dengan cara mengajak siswa berdoa 

dan mengecek kehadiran peserta didik 

dengan mengabsen peserta didik. 

2. Apersepsi: 

Guru menanyakan materi sebelumnya 

tentang luas permukaan kubus dan balok. 

10 Menit 
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3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

4. Guru menyampaikan langkah-langkah 

pembelajaran yang  akan dilakukan  dalam 

pembelajaran berkelompok. 

Inti 1. Fase 1 (Orientasi siswa  pada  masalah) 

Siswa memperhatikan permasalahan yang 

diberikan oleh guru, seperti guru 

memberikan contoh tentang volume kubus 

dan balok, untuk mendorong rasa ingin 

tahu dan berpikir kritis, siswa diminta 

untuk mengamati benda yang berbentuk 

kubus dan balok dalam kehidupan sehari-

hari dan mencari tahu berapa volume 

benda tersebut. 

2. Fase 2 (Mengorganisasikan siswa 

belajar) 

a. Guru membagi siswa dalam beberapa 

kelompok yang sudah ditentukan.  

b. Guru  memberikan LKS. 

c. Siswa diminta membuat hal yang 

diketahui dan yang ditanya dari 

permasalahan yang diberikan. 

(mengamati dan mangasosiasi). 

3.  Fase 3 (Membimbing penyelidikan 

individu   dan kelompok) 

a. Selama siswa  bekerja dalam  

kelompok  guru memperhatikan dan 

mendorong semua siswa terlibat dalam 

diskusi.  

b. Guru mengarahkan bila ada siswa atau 

60 Menit 
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kelompok yang keluar dari pokok 

permasalahan.  

4. Fase 4 (Mengembangkan dan 

menyajikan hasil  diskusi) 

a. Siswa menyiapkan hasil diskusi dengan 

mengumpulkan informasi dan  masalah 

yang dihadapi dengan cara 

mengasosiasikan informasi yang 

diperoleh. 

b. Guru meminta perwakilan kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya 

dengan percaya diri. 

c. Guru meminta siswa dari kelompok lain 

untuk menanggapi (bertanya atau saran) 

dalam rangka penyempurnaan, dan 

siswa yang menampilkan  jawaban 

dapat mempertanggung jawabkan hasil 

mereka. 

5. Fase 5 (Menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah) 

Berdasarkan hasil review terhadap 

presentasi beberapa  kelompok, dengan 

tanya jawab guru mengarahkan semua 

siswa  pada penyelasaian masalah/soal. 

Penutup  1. Guru bersama siswa menyimpulkan 

pelajaran yang berkaitan dengan volume 

kubus dan balok. 

2. Guru meminta siswa mengumpulkan 

lembar LKS yang sudah diberikan  guru. 

3. Guru menginformasikan agar siswa 

mempelajari materi berikutnya yaitu 

10 Menit 
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tentang luas permukaan prisma 

4. Guru memberikan pekerjaan rumah. 

5. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengajak siswa membaca doa 

  

I. Penilaian 

Pengetahuan 

c. Teknik Penilaian: Tes Tertulis 

d. Bentuk Instrumen: Uraian 

 Instrument : lihat Lampiran 4 (LKS) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 KELAS EKSPERIMEN 1 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/II 

Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 

Alokasi Waktu : 1 pertemuan (3 × 40 menit) 

Pertemuan ke-3 

A. Kompetensi Inti 

KI 1: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2:Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, 

peduli dan bertanggung jawab, dalam berinteraksi secara efektif sesuai 

dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, 

dan lingkungan alam sekitar, bangsa, Negara, dan kawasan regional. 

KI 3:Memahami pengetahuan faktual, konseptual procedural, dan metakognitif 

pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata. 

KI 4:Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

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

ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kontekstual 

Kompetensi Dasar ( KD) Indikator Pencapaian Masalah  (IPK) 

3.9 Membedakan dan menentukan 

luas permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, 

balok, prisma dan limas 

3.9.4 Menemukan luas permukaan 

prisma. 

3.9.5 Menghitung luas permukaan 

prisma. 

4.9 Menyelesaikan masalah yang 4.9.3 Menyelesaikan masalah 
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berkaitan dengan luas 

permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, 

balok, prisma, dan limas 

kontekstual yang berhubungan 

dengan luas permukaan 

prisma. 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa mampu menemukan luas  permukaan prisma. 

2. Siswa mampu menghitung luas permukaan prisma. 

D. Materi Pembelajaran 

Luas permukaan prisma 

E. Model/Metode Pembelajaran 

Medel : Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) 

Metode : Ceramah, Diskusi, Penugasan, Eksperimen 

F. Sumber Belajar 

Buku Matematika Kelas VIII dan LKS 

G. Alat dan Bahan 

Papan tulis, spidol, dan penghapus. 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  1. Guru mengucapkan salam dan 

mempersiapkan siswa secara fisik dan 

psikis dengan cara mengajak siswa berdoa 

dan mengecek kehadiran peserta didik 

dengan mengabsen peserta didik. 

2.  Apersepsi: 

Guru menanyakan materi sebelumnya 

tentang volume kubus  dan balok. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

4. Guru menyampaikan langkah-langkah 

15 Menit 
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pembelajaran yang  akan dilakukan  dalam 

pembelajaran berkelompok. 

Inti 1. Fase 1 (Orientasi siswa  pada  masalah) 

Siswa memperhatikan permasalahan yang 

diberikan oleh guru, seperti guru 

memberikan contoh tentang luas 

permukaan prisma, dan untuk mendorong 

rasa ingin tahu dan berpikir kritis, siswa 

diminta untuk mengamati benda yang 

berbentuk prisma dalam kehidupan sehari-

hari. 

2. Fase 2 (Mengorganisasikan siswa 

belajar) 

a. Guru membagi siswa dalam beberapa 

kelompok yang sudah ditentukan.  

b.  Guru  memberikan LKS. 

c. Siswa diminta membuat hal yang 

diketahui dan yang ditanya dari 

permasalahan yang diberikan. 

(mengamati dan mangasosiasi). 

3.  Fase 3 (Membimbing penyelidikan 

individu   dan kelompok) 

a. Selama siswa  bekerja dalam  kelompok  

guru memperhatikan dan mendorong 

semua siswa terlibat dalam diskusi.  

b. Guru mengarahkan bila ada siswa atau 

kelompok yang keluar dari pokok 

permasalahan.  

4. Fase 4 (Mengembangkan dan 

menyajikan hasil  diskusi) 

a.  Siswa menyiapkan hasil diskusi 

90 Menit 
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dengan mengumpulkan informasi dan  

masalah yang dihadapi dengan cara 

mengasosiasikan informasi yang 

diperoleh. 

b. Guru meminta perwakilan kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya 

dengan percaya diri. 

c. Guru meminta siswa dari kelompok 

lain untuk menanggapi (bertanya atau 

saran) dalam rangka penyempurnaan, 

dan siswa yang menampilkan  jawaban 

dapat mempertanggung jawabkan hasil 

mereka. 

5. Fase 5 (Menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah) 

Berdasarkan hasil review terhadap 

presentasi beberapa  kelompok, dengan 

tanya jawab guru mengarahkan semua 

siswa  pada penyelasaian masalah/soal. 

Penutup  1. Guru bersama siswa menyimpulkan 

pelajaran yang berkaitan dengan luas 

permukaan prisma. 

2. Guru meminta siswa mengumpulkan 

lembar LKS yang sudah diberikan  guru. 

3. Guru menginformasikan agar siswa 

mempelajari materi berikutnya yaitu 

tentang luas permukaan limas 

4. Guru memberikan pekerjaan rumah. 

5. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengajak siswa membaca doa. 

15 Menit 
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I. Penilaian 

Pengetahuan 

a.  Teknik Penilaian: Tes Tertulis 

b. Bentuk Instrumen: Uraian 

Instrument : Lihat Lampiran 4 (LKS) 
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 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 1 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/II 

Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 

Alokasi Waktu : 1 pertemuan (2 × 40 menit) 

Pertemuan ke-4 

A. Kompetensi Inti 

KI 1: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2:Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, 

peduli dan bertanggung jawab, dalam berinteraksi secara efektif sesuai 

dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, 

dan lingkungan alam sekitar, bangsa, Negara, dan kawasan regional. 

KI 3:Memahami pengetahuan faktual, konseptual procedural, dan metakognitif 

pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata. 

KI 4:Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

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

ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kontekstual 

Kompetensi Dasar ( KD) Indikator Pencapaian Masalah (IPK) 

3.9 Membedakan dan menentukan 

luas permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, 

balok, prisma dan limas 

3.9.7 Menemukan luas permukaan 

limas. 

3.9.8 Menghitung luas premukaan 

limas. 

4.9 Menyelesaikan masalah yang 4.9.4 .Menyelesaikan masalah 
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berkaitan dengan luas 

permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, 

balok, prisma, dan limas 

kontekstual yang  berhubungan 

dengan luas permukaan limas. 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa mampu menemukan luas permukaan limas. 

2. Siswa mampu menghitung luas  permukaan  limas. 

D. Materi Pembelajaran 

Luas permukaan limas 

E. Model/Metode Pembelajaran 

Medel : Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) 

Metode : Ceramah, Diskusi, Penugasan, Eksperimen 

F. Sumber Belajar 

Buku Matematika Kelas VIII dan LKS 

G. Alat dan Bahan 

Papan tulis, spidol, dan penghapus 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam dan 

mempersiapkan siswa secara fisik dan 

psikis dengan cara mengajak siswa berdoa 

dan mengecek kehadiran peserta didik 

dengan mengabsen peserta didik. 

2. Apersepsi: 

       Guru menanyakan materi sebelumnya 

tentang luas permukaan prisma. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

10 Menit 



95 
 

 

 

4. Guru menyampaikan langkah-langkah 

pembelajaran yang  akan dilakukan  dalam 

pembelajaran berkelompok. 

Inti 1. Fase 1 (Orientasi siswa  pada  masalah) 

Siswa memperhatikan permasalahan yang 

diberikan oleh guru, seperti guru 

memberikan contoh tentang luas 

permukaan limas, dan untuk mendorong 

rasa ingin tahu dan berpikir kritis, siswa 

diminta untuk mengamati benda yang 

berbentuk limas dalam kehidupan sehari-

hari. 

2. Fase 2 (Mengorganisasikan siswa 

belajar) 

a. Guru membagi siswa dalam beberapa 

kelompok yang sudah ditentukan.  

b. Guru  memberikan LKS. 

c. Siswa diminta membuat hal yang 

diketahui dan yang ditanya dari 

permasalahan yang diberikan. 

(mengamati dan mangasosiasi). 

3. Fase 3 (Membimbing penyelidikan 

individu   dan kelompok) 

a. Selama siswa  bekerja dalam  

kelompok  guru memperhatikan dan 

mendorong semua siswa terlibat dalam 

diskusi.  

b. Guru mengarahkan bila ada siswa atau 

kelompok yang keluar dari pokok 

permasalahan.  

 

60 Menit 
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4. Fase 4 (Mengembangkan dan 

menyajikan hasil  diskusi) 

a.  Siswa menyiapkan hasil diskusi dengan 

mengumpulkan informasi dan  masalah 

yang dihadapi dengan cara 

mengasosiasikan informasi yang 

diperoleh. 

b. Guru meminta perwakilan kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya 

dengan percaya diri. 

c. Guru meminta siswa dari kelompok 

lain untuk menanggapi (bertanya atau 

saran) dalam rangka penyempurnaan, 

dan siswa yang menampilkan  jawaban 

dapat mempertanggung jawabkan hasil 

mereka. 

5. Fase 5 (Menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah) 

Berdasarkan hasil review terhadap 

presentasi beberapa  kelompok, dengan 

tanya jawab guru mengarahkan semua 

siswa  pada penyelasaian masalah/soal. 

Penutup  1. Guru bersama siswa menyimpulkan 

pelajaran yang berkaitan dengan luas 

permukaan limas. 

2. Guru meminta siswa mengumpulkan 

lembar LKS yang sudah diberikan  guru. 

3. Guru menginformasikan agar siswa 

mempelajari materi berikutnya yaitu 

tentang volume prisma. 

4. Guru memberikan pekerjaan rumah. 

10 Menit 
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5. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengajak siswa membaca doa 

  

I. Penilaian 

Pengetahuan 

e. Teknik Penilaian: Tes Tertulis 

f. Bentuk Instrumen: Uraian 

 Instrument : lihat Lampiran 4 (LKS) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 1 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/II 

Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 

Alokasi Waktu : 1 pertemuan (3 × 40 menit) 

Pertemuan ke-5 

A. Kompetensi Inti 

KI 1: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2:Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, 

peduli dan bertanggung jawab, dalam berinteraksi secara efektif sesuai 

dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, 

dan lingkungan alam sekitar, bangsa, Negara, dan kawasan regional. 

KI 3:Memahami pengetahuan faktual, konseptual procedural, dan metakognitif 

pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata. 

KI 4:Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

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

ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kontekstual 

Kompetensi Dasar ( KD) Indikator Pencapaian Masalah (IPK) 

3.9 Membedakan dan menentukan 

luas permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, 

balok, prisma dan limas 

3.9.9 Menemukan volume prisma. 

3.9.10 Menghitung volume prisma. 

4.9 Menyelesaikan masalah yang 4.9.5Menyelesaikan masalah 
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berkaitan dengan luas 

permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, 

balok, prisma, dan limas 

kontekstual yang  berhubungan 

dengan volume prisma. 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa mampu menemukan volume prisma. 

2.  Siswa mampu menghitung volume prisma. 

3. Siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan 

dengan volume prisma 

D.  Materi Pembelajaran 

Volume prisma 

E. Model/Metode Pembelajaran 

Medel : Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) 

Metode : Ceramah, Diskusi, Penugasan, Eksperimen 

F. Sumber Belajar 

Buku Matematika Kelas VIII dan LKS 

G. Alat dan Bahan 

Papan tulis, spidol, dan penghapus. 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam dan 

mempersiapkan siswa secara fisik dan 

psikis dengan cara mengajak siswa berdoa 

dan mengecek kehadiran peserta didik 

dengan mengabsen peserta didik. 

2. Apersepsi: 

Guru menanyakan materi sebelumnya 

tentang luas permukaan prisma. 

15 Menit 
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3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

4. Guru menyampaikan langkah-langkah 

pembelajaran yang  akan dilakukan  dalam 

pembelajaran berkelompok. 

Inti 1. Fase 1 (Orientasi siswa  pada  masalah) 

Siswa memperhatikan permasalahan yang 

diberikan oleh guru, seperti guru 

memberikan contoh tentang prisma, dan 

untuk mendorong rasa ingin tahu dan 

berpikir kritis, siswa diminta untuk 

mengamati benda yang berbentuk prisma 

dalam kehidupan sehari-hari dan mencari 

tahu volume benda tersebut. 

2. Fase 2 (Mengorganisasikan siswa 

belajar) 

a. Guru membagi siswa dalam beberapa 

kelompok yang sudah ditentukan.  

b. Guru  memberikan LKS. 

c. Siswa diminta membuat hal yang 

diketahui dan yang ditanya dari 

permasalahan yang diberikan. 

(mengamati dan mangasosiasi). 

3. Fase 3 (Membimbing penyelidikan 

individu   dan kelompok) 

a.  Selama siswa  bekerja dalam  

kelompok  guru memperhatikan dan 

mendorong semua siswa terlibat dalam 

diskusi.  

b. Guru mengarahkan bila ada siswa atau 

kelompok yang keluar dari pokok 

90 Menit 
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permasalahan.  

4. Fase 4 (Mengembangkan dan 

menyajikan hasil  diskusi) 

a.  Siswa menyiapkan hasil diskusi dengan 

mengumpulkan informasi dan  masalah 

yang dihadapi dengan cara 

mengasosiasikan informasi yang 

diperoleh. 

b. Guru meminta perwakilan kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya 

dengan percaya diri. 

c. Guru meminta siswa dari kelompok 

lain untuk menanggapi (bertanya atau 

saran) dalam rangka penyempurnaan, 

dan siswa yang menampilkan  jawaban 

dapat mempertanggung jawabkan hasil 

mereka. 

5. Fase 5 (Menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah) 

Berdasarkan hasil review terhadap 

presentasi beberapa  kelompok, dengan 

tanya jawab guru mengarahkan semua 

siswa  pada penyelasaian masalah/soal. 

Penutup  1. Guru bersama siswa menyimpulkan 

pelajaran yang berkaitan dengan volume 

prisma. 

2.  Guru meminta siswa mengumpulkan 

lembar LKS yang sudah diberikan  guru. 

3. Guru menginformasikan agar siswa 

mempelajari materi berikutnya yaitu 

tentang volume limas 

15 Menit 
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4. Guru memberikan pekerjaan rumah. 

5. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengajak siswa membaca doa 

  

I. Penilaian 

Pengetahuan 

a. Teknik Penilaian: Tes Tertulis 

b. Bentuk Instrumen: Uraian 

Instrument : lihat Lampiran 4 (LKS) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 1 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/II 

Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 

Alokasi Waktu : 1 pertemuan (2 × 40 menit) 

Pertemuan ke-6 

A. Kompetensi Inti 

KI 1: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2:Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, 

peduli dan bertanggung jawab, dalam berinteraksi secara efektif sesuai 

dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, 

dan lingkungan alam sekitar, bangsa, Negara, dan kawasan regional. 

KI 3:Memahami pengetahuan faktual, konseptual procedural, dan metakognitif 

pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata. 

KI 4:Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

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

ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kontekstual 

Kompetensi Dasar ( KD) Indikator Pencapaian Masalah (IPK) 

3.9 Membedakan dan menentukan 

luas permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, 

balok, prisma dan limas 

3.9.11 Menemukan volume limas. 

3.9.12 Menghitung volume limas. 

4.9 Menyelesaikan masalah yang 4.9.6 Menyelesaikan masalah 
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berkaitan dengan luas 

permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, 

balok, prisma, dan limas 

kontekstual yang  berhubungan 

dengan volume limas. 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa mampu menemukan volume limas. 

2. Siswa mampu menghitung volume limas. 

3. Siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan 

dengan volume limas. 

D. Materi Pembelajaran 

Volume limas 

E. Model/Metode Pembelajaran 

Medel : Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) 

Metode : Ceramah, Diskusi, Penugasan, Eksperimen 

F. Sumber Belajar 

Buku Matematika Kelas VIII dan LKS 

G. Alat dan Bahan 

Papan tulis, spidol, dan penghapus. 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam dan 

mempersiapkan siswa secara fisik dan 

psikis dengan cara mengajak siswa berdoa 

dan mengecek kehadiran peserta didik 

dengan mengabsen peserta didik. 

2. Apersepsi: 

Guru menanyakan materi sebelumnya 

tentang volume  prisma. 

10 Menit 
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3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

4. Guru menyampaikan langkah-langkah 

pembelajaran yang  akan dilakukan  dalam 

pembelajaran berkelompok. 

Inti 1. Fase 1 (Orientasi siswa  pada  masalah) 

Siswa memperhatikan permasalahan yang 

diberikan oleh guru, seperti guru 

memberikan contoh tentang limas, dan 

untuk mendorong rasa ingin tahu dan 

berpikir kritis, siswa diminta untuk 

mengamati benda yang berbentuk limas 

dalam kehidupan sehari-hari dan mencari 

tahu volume benda tersebut. 

2. Fase 2 (Mengorganisasikan siswa 

belajar) 

a. Guru membagi siswa dalam beberapa 

kelompok yang sudah ditentukan.  

b.  Guru  memberikan LKS. 

c. Siswa diminta membuat hal yang 

diketahui dan yang ditanya dari 

permasalahan yang diberikan. 

(mengamati dan mangasosiasi). 

3. Fase 3 (Membimbing penyelidikan 

individu   dan kelompok) 

a. Selama siswa  bekerja dalam  kelompok  

guru memperhatikan dan mendorong 

semua siswa terlibat dalam diskusi. 

b. Guru mengarahkan bila ada siswa atau 

kelompok yang keluar dari pokok 

permasalahan.  

60 Menit 
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4. Fase 4 (Mengembangkan dan 

menyajikan hasil  diskusi) 

a.  Siswa menyiapkan hasil diskusi dengan 

mengumpulkan informasi dan  masalah 

yang dihadapi dengan cara 

mengasosiasikan informasi yang 

diperoleh. 

b. Guru meminta perwakilan kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya 

dengan percaya diri. 

c. Guru meminta siswa dari kelompok 

lain untuk menanggapi (bertanya atau 

saran) dalam rangka penyempurnaan, 

dan siswa yang menampilkan  jawaban 

dapat mempertanggung jawabkan hasil 

mereka. 

d. Fase 5 (Menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah) 

Berdasarkan hasil review terhadap 

presentasi beberapa  kelompok, dengan 

tanya jawab guru mengarahkan semua 

siswa  pada penyelasaian masalah/soal. 

Penutup  1. Guru bersama siswa menyimpulkan 

pelajaran yang berkaitan dengan volume 

limas. 

2.  Guru meminta siswa mengumpulkan 

lembar LKS yang sudah diberikan  guru. 

3. Guru menginformasi akan mengadakan tes 

pada pertemuan selanjutnya. 

4. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengajak siswa membaca doa. 

10 Menit 
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I. Penilaian 

Pengetahuan 

a. Teknik Penilaian: Tes Tertulis 

b. Bentuk Instrumen: Uraian 

Instrument : lihat Lampiran 4 (LKS) 
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Lampiran 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 2 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/II 

Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 

Alokasi Waktu : 1 Pertemuan (2 × 40 menit) 

Pertemuan ke-1 

A. Kompetensi Inti 

KI 1: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2: Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, 

peduli dan bertanggung jawab, dalam berinteraksi secara efektif sesuai 

dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, 

dan lingkungan alam sekitar, bangsa, Negara, dan kawasan regional. 

KI 3: Memahami pengetahuan faktual, konseptual prosedural, dan metakognitif 

pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata. 

KI 4:Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

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

ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kontekstual 

Kompetensi Dasar ( KD) Indikator Pencapaian Masalah (IPK) 

3.9 Membedakan dan menentukan 

luas permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, 

3.9.1 Menemukan rumus dan menghitung 

luas permukaan kubus dan balok. 

3.9.2 Menghitung luas permukaan 
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balok, prisma dan limas kubus dan balok 

4.9 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan luas 

permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, 

balok, prisma, dan limas). 

4.9.1 Menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berhubungan dengan luas 

permukaan kubus dan balok. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menemukan luas permukaan kubus dan balok. 

2. Siswa dapat menghitung luas permukaan kubus dan balok. 

3. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan 

dengan luas permukaan kubus dan balok. 

D. Materi Pembelajaran 

Luas permukaan kubus dan balok 

E. Model/Metode Pembelajaran 

Pendekatan Matematika Realistik  

F. Sumber Belajar 

Buku Matematika Kelas VIII dan LKS 

G. Alat dan Bahan 

Papan tulis, spidol, penghapus dan benda yang berbentuk kubus dan balok. 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru memulai dengan mengucapkan salam 

dan berdoa. 

2. Guru mengecek kehadiran dan kesiapan 

peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. 

3. Apersepsi: 

 Guru menyampaikan cakupan materi 

yang akan dipelajari 

10 Menit 
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 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai yaitu 

mampu menghitung dan menemukan 

luas permukaan kubus dan balok 

 Guru menjelaskan cara pembelajaran 

yang akan dilaksanakan yaitu melalui 

diskusi kelompok, tanya jawab, dan 

presentasi tentang permasalahan untuk 

menemukan  luas permukaan kubus dan 

balok melalui LKS.  

 Guru mengingatkan kembali kepada 

siswa materi prasyarat dengan 

menanyakan masih ingatkah tentang 

luas bangun datar (persegi, dan persegi 

panjang)? 

4. Motivasi 

Guru  memotovasi siswa kegunaan dari 

menemukan luas permukaan balok dan 

kubus dalam kehidupan sehari-hari: 

 Dengan mengetahui luas permukaan 

ruangan berbentuk balok maupun kubus 

maka kita dapat menentukan jumlah 

keramik yang kita butuhkan. 

 Denga mengetahui luas permukaan 

kolam berbentuk balok maupun kubus 

maka kita dapat menentukan jumlah cat 

yang kita butuhkan. 

 Dengan mengetahui luas permukaan 

kotak yang berbentuk kubus maupun 

balok kita dapat menentukan luas kertas 
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kado yang kita butuhkan untuk 

membungkus kotak tersebut. 

Inti 1. Guru meminta siswa untuk membentuk 5 

kelompok yang masing-masing kelompok 

terdiri dari 4-5 orang. 

2. Fase 1 (Aktivitas) 

Guru memberikan permasalahan melalui 

LKS kepada siswa sebagai aktivitas doing, 

yaitu siswa berpartisipasi aktif melalui 

diskusi dalam keseluruhan proses 

menemukann luas permukaan kubus pada 

no.1 dan luas permukaan balok pada no. 2 

melalui LKS.  

3. Fase 2 (realitas) 

Melalui LKS, guru memberikan 

permasalahan nyata yang terkait 

menemukan luas permukaan kubus dengan 

media gambar kotak kado dan balok melalui 

media gambar bungkus susu Frisenflag. 

4. Fase 3 (pemahaman) 

Melalui permasalahan di LKS guru 

mengarahkan siswa memahami 

permasalahan dengan menemukan konsep 

dan rumus luas permukaan kubus dan balok.  

5. Fase 4 (intertwinement) 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menyelesaikan permasalahn di LKS 

dengan menerapkan berbagai konsep, 

rumus, prinsip, serta pemahaman secara 

berkaitan. 

 

60 Menit 
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6. Fase 5 (Interaksi) 

Guru memberikan kesempatan sharing 

pengalaman, strategi penyelesaian atau 

temuan lainnya melalui diskusi kelompok. 

7. Fase 6 (bimbingan) 

Guru memberi kesempatan seluas-luasnya 

kepada siswa untuk mencoba menemukan 

sendiri prinsip, konsep atau rumus melalui 

LKS yang dibimbing oleh guru. 

8. Guru meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. 

9. Guru meminta kelompok lain menanggapi 

hasil diskusi yang disampaikan temannya. 

10. Guru memberi apresiasi kepada siswa yang 

aktif dan berani mempresentasikan LKS. 

Penutup  1. Guru bersama siswa melakukan refleksi 

atau evaluasi siswa terkait menemukan luas 

permukaan  kubus dan balok. 

2. Guru meminta siswa menyimpulkan 

pelajaran yang dipelajari pada hari ini. 

3. Guru memberikan pekerjaan rumah. 

4. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengajak siswa membaca doa. 

10 Menit 

 

I. Penilaian 

Pengetahuan 

a. Teknik Penilaian: Tes Tertulis 

b. Bentuk Instrumen: Uraian 

Instrument : Lihat Lampiran 5 (LKS) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 2 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/II 

Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 

Alokasi Waktu : 1 Pertemuan (3× 40 menit) 

Pertemuan ke-2 

A. Kompetensi Inti 

KI 1: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2:Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, 

peduli dan bertanggung jawab, dalam berinteraksi secara efektif sesuai 

dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, 

dan lingkungan alam sekitar, bangsa, Negara, dan kawasan regional. 

KI 3: Memahami pengetahuan faktual, konseptual prosedural, dan metakognitif 

pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata. 

KI 4:Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

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

ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kontekstual 

Kompetensi Dasar ( KD) Indikator Pencapaian Masalah (IPK) 

3.9 Membedakan dan menentukan 

luas permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, 

balok, prisma dan limas 

3.9.3 Menemukan volume kubus dan 

balok 

3.9.4 Menghitung volume kubus dan 

balok 

4.9 Menyelesaikan masalah yang 4.9.2 Menyelesaikan masalah kontekstual 
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berkaitan dengan luas 

permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, 

balok, prisma, dan limas). 

yang berhubungan dengan volume 

kubus dan balok. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu menemukan volume kubus dan balok. 

2. Siswa mampu menghitung volume kubus dan balok. 

3. Siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang  berhubungan 

dengan volume kubus dan balok. 

D. Materi Pembelajaran 

Volume kubus dan balok 

E. Model/Metode Pembelajaran 

Pendekatan Matematika Realistik  

F. Sumber Belajar 

Buku Matematika Kelas VIII dan LKS 

G. Alat dan Bahan 

Papan tulis, spidol, penghapus dan benda yang berbentuk kubus dan balok. 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru memulai dengan mengucapkan 

salam dan berdoa. 

2. Guru mengecek kehadiran dan kesiapan 

peserta didik untuk mengikuti 

pembelajaran. 

3. Apersepsi: 

 Guru menyampaikan cakupan materi 

yang akan dipelajari 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai yaitu 

15 Menit 



116 
 

 

 

mampu menemukan dan menghitung 

volume kubus dan balok 

 Guru menjelaskan cara pembelajaran 

yang akan dilaksanakan yaitu melalui 

diskusi kelompok, tanya jawab, dan 

presentasi tentang permasalahan untuk 

menemukan  volume kubus dan balok 

melalui LKS.  

 Guru mengingatkan kembali kepada 

siswa materi prasyarat dengan 

menanyakan “masih ingatkah tentang 

luas permukaan kubus dan balok?” 

4. Motivasi 

Guru  memotovasi siswa kegunaan dari 

menemukan volume kubus dan balok dalam 

kehidupan sehari-hari: 

 Dengan mengetahui volume bak mandi 

berbentuk kubus maupun balok maka 

kita dapat mempersiapkan air yang kita 

butuhkan untuk mengisi bak mandi 

tersebut. 

 Dengan mengetahui volume sebuah 

akuarium berbentuk kubus maupun 

balok maka kita dapat mempersiapkan 

air yang kita butuhkan untuk mengisi 

akuarium tersebut. 

Inti 1. Guru meminta siswa untuk membentuk 5 

kelompok yang masing-masing kelompok 

terdiri dari 4-5 orang. 

2. Guru memberi stimulus volume melalui 

90 Menit 
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media kubus satuan. 

3. Fase 1 (Aktivitas) 

Guru memberikan permasalahan melalui 

LKS kepada siswa sebagai aktivitas doing, 

yaitu siswa berpartisipasi aktif melalui 

diskusi dalam keseluruhan proses 

menemukan volume kubus pada no.1 dan 

balok pada no.2 melalui LKS.  

4. Fase 2 (realitas) 

Melalui LKS, guru memberikan 

permasalahan nyata yang terkait 

menemukan volume kubus dengan media 

gambar bak mandi yang diisi dengan air dan 

balok melalui media gambar kotak susu.  

5. Fase 3 (pemahaman) 

Melalui permasalahan di LKS guru 

mengarahkan siswa memahami 

permasalahan dengan menemukan konsep 

rumus volume kubus dan balok.  

6. Fase 4 (intertwinement) 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menyelesaikan permasalahn di LKS 

dengan menerapkan berbagai konsep, 

rumus, prinsip, serta pemahaman secara 

berkaitan. 

7. Fase 5 (Interaksi) 

Guru memberikan kesempatan sharing 

pengalaman, strategi penyelesaian atau 

temuan lainnya melalui diskusi kelompok. 

8. Fase 6 (bimbingan) 

Guru memberi kesempatan seluas-luasnya 
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kepada siswa untuk mencoba menemukan 

sendiri prinsip, konsep atau rumus melalui 

LKS yang dibimbing oleh guru. 

9. Guru meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. 

10. Guru meminta kelompok lain menanggapi 

hasil diskusi yang disampaikan temannya. 

11. Guru member apresiasi kepada siswa yang 

aktif dan berani mempresentasikan LKS. 

Penutup  1. Guru bersama siswa melakukan refleksi 

atau evaluasi siswa terkait menemukan 

volume kubus dan balok. 

2. Guru meminta siswa menyimpulkan 

pelajaran yang dipelajari pada hari ini 

3. Guru memberikan pekerjaan rumah. 

4. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengajak siswa membaca doa. 

15 Menit 

 

I. Penilaian 

Pengetahuan 

a. Teknik Penilaian: Tes Tertulis 

b.  Bentuk Instrumen: Uraian 

Instrument : Lihat Lampiran 5 (LKS) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 2 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/II 

Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 

Alokasi Waktu : 1 Pertemuan (2 × 40 menit) 

Pertemuan ke-3 

A. Kompetensi Inti 

KI 1: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2:Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, 

peduli dan bertanggung jawab, dalam berinteraksi secara efektif sesuai 

dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, 

dan lingkungan alam sekitar, bangsa, Negara, dan kawasan regional. 

KI 3:Memahami pengetahuan faktual, konseptual prosedural, dan metakognitif 

pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata. 

KI 4:Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

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

ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kontekstual 

Kompetensi Dasar ( KD) Indikator Pencapaian Masalah (IPK) 

3.9 Membedakan dan menentukan 

luas permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, 

balok, prisma dan limas 

3.9.5 Mampu menemukan luas permukaan 

prisma  

3.9.6 Mampu menghitung luas permukaan 

prisma. 

4.9 Menyelesaikan masalah yang 4.9.3 Menyelesaikan masalah kontekstual 
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berkaitan dengan luas 

permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, 

balok, prisma, dan limas), serta 

gabungannya 

yang berhubungan dengan luas 

permukaan prisma. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu menemukan luas permukaan prisma. 

2. Siswa mampu menghitung luas permukaan prisma. 

3. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan 

dengan luas permukaan prisma. 

D. Materi Pembelajaran 

Luas permukaan prisma 

E. Model/Metode Pembelajaran 

Pendekatan Matematika Realistik  

F. Sumber Belajar 

 Buku Matematika Kelas VIII dan LKS 

G. Alat dan Bahan 

Papan tulis, spidol, dan penghapus. 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru memulai dengan mengucapkan salam 

dan berdoa. 

2. Guru mengecek kehadiran dan kesiapan 

peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. 

3. Apersepsi: 

 Guru menyampaikan cakupan materi 

yang akan  

 Guru menyampaikan tujuan 

10 Menit 
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pembelajaran yang akan dicapai yaitu 

mampu menghitung luas permukaan 

prisma. 

 Guru menjelaskan cara pembelajaran 

yang akan dilaksanakan yaitu melalui 

diskusi kelompok, tanya jawab, dan 

presentasi tentang permasalahan untuk 

menemukan  luas permukaan prisma 

melalui LKS.  

 Guru mengingatkan kembali kepada 

siswa materi prasyarat dengan 

menanyakan masih ingatkah tentang 

luas bangun datar (segitiga, dan persegi 

panjang)? 

4. Motivasi 

Guru  memotovasi siswa kegunaan dari 

menemukan luas permukaan prismadalam 

kehidupan sehari-hari: 

 Dengan mengetahui luas permukaan 

atap rumah berbentuk prisma maka kita 

dapat menentukan jumlah genting yang 

kita butuhkan. 

 Denga mengetahui luas permukaan 

tenda berbentuk prisma maka kita dapat 

memperkirakan banyak kain yang kita 

butuhkan untuk membuat tenda. 

Inti 1. Guru meminta siswa untuk membentuk 5 

kelompok yang masing-masing kelompok 

terdiri dari 4-5 orang. 

 

60 Menit 
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2. Fase 1 (Aktivitas) 

Guru memberikan permasalahan melalui 

LKS kepada siswa sebagai aktivitas doing, 

yaitu siswa berpartisipasi aktif melalui 

diskusi dalam keseluruhan proses 

menemukann luas permukaan prisma pada 

no.1 dan no. 2 melalui LKS.  

3. Fase 2 (realitas) 

Melalui LKS, guru memberikan 

permasalahan nyata yang terkait 

menemukan luas permukaan prisma 

dengabn gambar  name table berbentuk 

prisma. 

4. Fase 3 (pemahaman) 

Melalui permasalahan di LKS guru 

mengarahkan siswa memahami 

permasalahan dengan menemukan konsep 

dan rumus luas permukaan prisma.  

5. Fase 4 (intertwinement) 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menemukan luas permukaan prisma 

di LKS dengan menerapkan berbagai 

konsep, rumus, prinsip, serta pemahaman 

secara berkaitan. 

6. Fase 5 (Interaksi) 

Guru memberikan kesempatan sharing 

pengalaman, strategi penyelesaian atau 

temuan lainnya melalui diskusi kelompok. 

7. Fase 6 (bimbingan) 

Guru memberi kesempatan seluas-luasnya 

kepada siswa untuk mencoba menemukan 
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sendiri prinsip, konsep atau rumus melalui 

LKS yang dibimbing oleh guru. 

8. Guru meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya..  

9. Guru meminta kelompok lain menanggapi 

hasil diskusi yang disampaikan temannya. 

10. Guru member apresiasi kepada siswa yang 

aktif dan berani mempresentasikan LKS. 

Penutup  1. Guru bersama siswa melakukan refleksi 

atau evaluasi siswa terkait menemukan 

rumus luas permukaan prisma. 

2. Guru meminta siswa menyimpulkan 

pelajaran yang dipelajari pada hari ini 

3. Guru memberikan pekerjaan rumah. 

4. Guru menutup dengan salam. 

10 Menit 

 

I. Penilaian 

Pengetahuan 

a. Teknik Penilaian: Tes Tertulis 

b. Bentuk Instrumen: Uraian 

Instrument : Lihat Lampiran 5 (LKS) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 2 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/II 

Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 

Alokasi Waktu : 1 Pertemuan (3 × 40 menit) 

Pertemuan ke-4 

A. Kompetensi Inti 

KI 1: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2:Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, 

peduli dan bertanggung jawab, dalam berinteraksi secara efektif sesuai 

dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, 

dan lingkungan alam sekitar, bangsa, Negara, dan kawasan regional. 

KI 3:Memahami pengetahuan faktual, konseptual prosedural, dan metakognitif 

pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata. 

KI 4:Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

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

ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kontekstual 

Kompetensi Dasar ( KD) Indikator Pencapaian Masalah (IPK) 

3.9 Membedakan dan menentukan 

luas permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, 

balok, prisma dan limas 

3.9.7 Menemukan luas permukaan limas 

3.9.8 Menghitung luas permukaan limas 

4.9 Menyelesaikan masalah yang 4.9.4 Menyelesaikan masalah kontekstual 
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berkaitan dengan luas 

permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, 

balok, prisma, dan limas), serta 

gabungannya 

yang  berhubungan dengan luas 

permukaan limas 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu menemukan luas permukaan limas. 

2. Siswa mampu menghitung luas permukaan limas. 

3. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan 

dengan luas permukaan limas. 

D. Materi Pembelajaran 

Luas Permukaan Limas 

E. Model/Metode Pembelajaran 

Pendekatan Matematika Realistik  

F. Sumber Belajar 

Buku Matematika  SMP Kelas VIII  dan LKS 

G. Alat dan Bahan 

Papan tulis, spidol, penghapus, dan alat peraga. 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru memulai dengan mengucapkan salam 

dan berdoa. 

2. Guru mengecek kehadiran dan kesiapan 

peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. 

3. Apersepsi: 

 Guru menyampaikan cakupan materi 

yang akan  

 Guru menyampaikan tujuan 

15 Menit 
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pembelajaran yang akan dicapai yaitu 

mampu menghitung luas permukaan 

limas. 

 Guru menjelaskan cara pembelajaran 

yang akan dilaksanakan yaitu melalui 

diskusi kelompok, tanya jawab, dan 

presentasi tentang permasalahan untuk 

menemukan  luas permukaan limas 

melalui LKS.  

 Guru mengingatkan kembali kepada 

siswa materi prasyarat dengan 

menanyakan “masih ingatkah tentang 

luas permukaan prisma?” 

4. Motivasi 

Guru  memotovasi siswa kegunaan dari 

menemukan volum prisma dan limas  dalam 

kehidupan sehari-hari: 

 Dengan mengetahui luas permukaan 

atap berbentuk limas maka kita dapat 

menentukan jumlah genting yang kita 

butuhkan.  

Inti 1. Guru meminta siswa untuk membentuk 5 

kelompok yang masing-masing kelompok 

terdiri dari 4-5 orang. 

2. Fase 1 (Aktivitas) 

Guru memberikan permasalahan melalui 

LKS kepada siswa sebagai aktivitas doing, 

yaitu siswa berpartisipasi aktif melalui 

diskusi dalam keseluruhan proses 

menemukan luas permukaan limas pada 

90 Menit 
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no.1 melalui LKS.  

3. Fase 2 (realitas) 

Melalui LKS, guru memberikan 

permasalahan nyata yang terkait 

menemukan luas permukaan limas dengan 

media gambar jam digital berbentuk limas.  

4. Fase 3 (pemahaman) 

Melalui permasalahan di LKS guru 

mengarahkan siswa memahami 

permasalahan dengan menemukan konsep, 

rumus luas permukaan limas.  

5. Fase 4 (intertwinement) 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menyelesaikan permasalahan di LKS 

dengan menerapkan berbagai konsep, 

rumus, prinsip limas serta pemahaman 

secara berkaitan. 

6. Fase 5 (Interaksi) 

Guru memberikan kesempatan sharing 

pengalaman, strategi penyelesaian atau 

temuan lainnya melalui diskusi kelompok. 

7. Fase 6 (bimbingan) 

Guru memberi kesempatan seluas-luasnya 

kepada siswa untuk mencoba menemukan 

sendiri prinsip, konsep atau rumus melalui 

LKS yang dibimbing oleh guru. 

8. Guru meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya..  

9. Guru meminta kelompok lain menanggapi 

hasil diskusi yang disampaikan temannya. 
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10. Guru memberi apresiasi kepada siswa yang 

aktif dan berani mempresentasikan LKS. 

Penutup  1. Guru bersama siswa melakukan refleksi 

atau evaluasi siswa terkait menemukan 

rumus luas permukaan  limas. 

2. Guru meminta siswa menyimpulkan 

pelajaran yang dipelajari pada hari ini. 

3.  Guru menginformasi akan mengadakan tes 

pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang 

luas permukaan prisma dan limas. 

4. Guru menutup dengan salam. 

15 Menit 

 

I. Penilaian 

Pengetahuan 

a. Teknik Penilaian: Tes Tertulis 

b. Bentuk Instrumen: Uraian 

Instrument : Lihat Lampiran 5 (LKS) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 2 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/II 

Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 

Alokasi Waktu : 1 Pertemuan (2 × 40 menit) 

Pertemuan ke-5 

A. Kompetensi Inti 

KI 1: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2:Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, 

peduli dan bertanggung jawab, dalam berinteraksi secara efektif sesuai 

dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, 

dan lingkungan alam sekitar, bangsa, Negara, dan kawasan regional. 

KI 3:Memahami pengetahuan faktual, konseptual prosedural, dan metakognitif 

pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata. 

KI 4:Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

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

ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kontekstual 

Kompetensi Dasar ( KD) Indikator Pencapaian Masalah (IPK) 

3.9 Membedakan dan menentukan 

luas permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, 

balok, prisma dan limas 

3.9.9 Menemukan rumus volume prisma 

3.9.10 Menghitung volume prisma 

4.9 Menyelesaikan masalah yang 4.9.5  Menyelesaikan masalah kontekstual 
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berkaitan dengan luas 

permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, 

balok, prisma, dan limas), serta 

gabungannya 

yang  berhubungan dengan volume 

prisma 

 

C.  Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu menemukan volume prisma. 

2. Siswa mampu menghitung volume prisma. 

3. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan 

dengan volume prisma. 

D. Materi Pembelajaran 

Volume prisma 

E. Model/Metode Pembelajaran 

Pendekatan Matematika Realistik  

F. Sumber Belajar 

Buku Matematika  SMP Kelas VIII  dan LKS 

G. Alat dan Bahan 

Papan tulis, spidol, penghapus, dan alat peraga. 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru memulai dengan mengucapkan salam 

dan berdoa. 

2. Guru mengecek kehadiran dan kesiapan 

peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. 

3. Apersepsi: 

 Guru menyampaikan cakupan materi 

yang akan  

 Guru menyampaikan tujuan 

10 Menit 
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pembelajaran yang akan dicapai yaitu 

mampu menghitung volume prisma. 

 Guru menjelaskan cara pembelajaran 

yang akan dilaksanakan yaitu melalui 

diskusi kelompok, tanya jawab, dan 

presentasi tentang permasalahan untuk 

menemukan  luas permukaan prisma 

melalui LKS.  

 Guru mengingatkan kembali kepada 

siswa materi prasyarat dengan 

menanyakan “masih ingatkah tentang 

luas permukaan prisma?” 

4. Motivasi 

Guru  memotovasi siswa kegunaan dari 

menemukan volume prisma  dalam 

kehidupan sehari-hari: 

 Dengan mengetahui volume kemasan 

coklat yang berbentuk prisma segitiga 

maka kita bisa mengetahui jumlah 

coklat yang  kita butuhkan untuk 

mengisi kemasan tersebut. 

Inti 1. Guru meminta siswa untuk membentuk 5 

kelompok yang masing-masing kelompok 

terdiri dari 4-5 orang. 

2. Guru memberi stimulus volume melalui 

media alat peraga 2 buah prisma segitiga. 

3. Fase 1 (Aktivitas) 

Guru memberikan permasalahan melalui 

LKS kepada siswa sebagai aktivitas doing, 

yaitu siswa berpartisipasi aktif melalui 

60 Menit 
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diskusi dalam keseluruhan proses 

menemukan volume prisma pada no.1 dan 

no. 2 melalui LKS.  

4. Fase 2 (realitas) 

Melalui LKS, guru memberikan 

permasalahan nyata yang terkait 

menemukan volume prisma dengan gambar 

tempat pensil berbentuk prisma. 

5. Fase 3 (pemahaman) 

Melalui permasalahan di LKS guru 

mengarahkan siswa memahami 

permasalahan dengan menemukan konsep 

dan rumus volume prisma.  

6. Fase 4 (intertwinement) 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menyelesaikan permasalahan di LKS 

dengan menerapkan berbagai konsep, 

rumus, prinsip, serta pemahaman secara 

berkaitan. 

7. Fase 5 (Interaksi) 

Guru memberikan kesempatan sharing 

pengalaman, strategi penyelesaian atau 

temuan lainnya melalui diskusi kelompok. 

8. Fase 6 (bimbingan) 

Guru memberi kesempatan seluas-luasnya 

kepada siswa untuk mencoba menemukan 

sendiri prinsip, konsep atau rumus melalui 

LKS yang dibimbing oleh guru. 

9. Guru meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. 
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10. Guru meminta kelompok lain menanggapi 

hasil diskusi yang disampaikan temannya. 

11. Guru memberi apresiasi kepada siswa yang 

aktif dan berani mempresentasikan LKS. 

Penutup  1. Guru bersama siswa melakukan refleksi 

atau evaluasi siswa terkait menemukan dan 

menghitung  volume  prisma. 

2. Guru meminta siswa menyimpulkan 

pelajaran yang dipelajari pada hari ini. 

3.  Guru memberikan pekerjaan rumah. 

4. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengajak siswa membaca doa. 

10 Menit 

 

I. Penilaian 

Pengetahuan 

a. Teknik Penilaian: Tes Tertulis 

b.  Bentuk Instrumen: Uraian 

Instrument : Lihat Lampiran 5 (LKS) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 2 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/II 

Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 

Alokasi Waktu : 1 Pertemuan (3 × 40 menit) 

Pertemuan ke-6 

A. Kompetensi Inti 

KI 1: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2:Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, 

peduli dan bertanggung jawab, dalam berinteraksi secara efektif sesuai 

dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, 

dan lingkungan alam sekitar, bangsa, Negara, dan kawasan regional. 

KI 3:Memahami pengetahuan faktual, konseptual prosedural, dan metakognitif 

pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata. 

KI 4:Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

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

ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kontekstual 

Kompetensi Dasar ( KD) Indikator Pencapaian Masalah (IPK) 

3.9 Membedakan dan menentukan 

luas permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, 

balok, prisma dan limas 

3.9.12 Menemukan volume limas 

3.9.13Menghitung volume limas 

4.9 Menyelesaikan masalah yang 4.9.6  Menyelesaikan masalah kontekstual 
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berkaitan dengan luas 

permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, 

balok, prisma, dan limas), serta 

gabungannya 

yang  berhubungan dengan volume 

limas 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

4. Siswa mampu menemukan volume limas. 

5. Siswa mampu menghitung volume limas. 

6. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan 

dengan volume limas. 

D. Materi Pembelajaran 

Volume Limas 

E. Model/Metode Pembelajaran 

Pendekatan Matematika Realistik  

F. Sumber Belajar 

Buku Matematika  SMP Kelas VIII  dan LKS 

G. Alat dan Bahan 

Papan tulis, spidol, penghapus, dan alat peraga. 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru memulai dengan mengucapkan salam 

dan berdoa. 

2. Guru mengecek kehadiran dan kesiapan 

peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. 

3. Apersepsi: 

 Guru menyampaikan cakupan materi 

yang akan  

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai yaitu 

15 Menit 
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mampu menemukan dan menghitung 

volume limas. 

 Guru menjelaskan cara pembelajaran 

yang akan dilaksanakan yaitu melalui 

diskusi kelompok, tanya jawab, dan 

presentasi tentang permasalahan untuk 

menemukan  volume limas melalui 

LKS.  

 Guru mengingatkan kembali kepada 

siswa materi prasyarat dengan 

menanyakan “masih ingatkah tentang 

volume prisma?” 

4. Motivasi 

Guru  memotovasi siswa kegunaan dari 

menemukan volum prisma dan limas  dalam 

kehidupan sehari-hari: 

 Dengan menemukan volume kemasan 

kue berbentuk limas makakita bisa 

mengetahui jumlah isi yang kita 

butuhkan.  

Inti 1. Guru meminta siswa untuk membentuk 5 

kelompok yang masing-masing kelompok 

terdiri dari 4-5 orang. 

2. Guru memberi stimulus volume melalui 

media alat peraga 6 buah limas segi empat. 

3. Fase 1 (Aktivitas) 

Guru memberikan permasalahan melalui 

LKS kepada siswa sebagai aktivitas doing, 

yaitu siswa berpartisipasi aktif melalui 

diskusi dalam keseluruhan proses 

90 Menit 
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menemukan volume limas pada no.1 

melalui LKS.  

4. Fase 2 (realitas) 

Melalui LKS, guru memberikan 

permasalahan nyata yang terkait 

menemukan volume limas dengan media 

gambar alat peraga berbentuk limas.  

5. Fase 3 (pemahaman) 

Melalui permasalahan di LKS guru 

mengarahkan siswa memahami 

permasalahan dengan menemukan konsep, 

rumus volume limas.  

6. Fase 4 (intertwinement) 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menyelesaikan permasalahan di LKS 

dengan menerapkan berbagai konsep, 

rumus, prinsip limas serta pemahaman 

secara berkaitan. 

7. Fase 5 (Interaksi) 

Guru memberikan kesempatan sharing 

pengalaman, strategi penyelesaian atau 

temuan lainnya melalui diskusi kelompok. 

8. Fase 6 (bimbingan) 

Guru memberi kesempatan seluas-luasnya 

kepada siswa untuk mencoba menemukan 

sendiri prinsip, konsep atau rumus melalui 

LKS yang dibimbing oleh guru. 

9. Guru meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. 
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10. Guru meminta kelompok lain menanggapi 

hasil diskusi yang disampaikan temannya. 

11. Guru memberi apresiasi kepada siswa yang 

aktif dan berani mempresentasikan LKS. 

Penutup  1. Guru bersama siswa melakukan refleksi 

atau evaluasi siswa terkait menemukan dan 

menghitung volume  limas. 

2. Guru meminta siswa menyimpulkan 

pelajaran yang dipelajari pada hari ini. 

3.  Guru menginformasi akan mengadakan tes 

pada pertemuan selanjutnya. 

4. Guru menutup dengan salam. 

15 Menit 

 

I. Penilaian 

Pengetahuan 

a. Teknik Penilaian: Tes Tertulis 

b. Bentuk Instrumen: Uraian 

Instrument : Lihat Lampiran 5 (LKS) 
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Lampiran  4 ( kelompok Eksperimen 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok  : 

Nama Anggota: 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

4. …………………………………… 

5. …………………………………… 

Materi :  

Luas permukaan kubus dan balok 

Indikator :  

1. Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan kubus 

dan balok.  

2. Memukankan rumus dan menghitung volume kubus dan 

balok  

Tujuan :  

1. Siswa dapat menemukan rumus dan menghitung luas 

permukaan kubus dan balok 

2.  Siswa dapat memukankan rumus dan menghitung volume 

kubus dan balok. 
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A. Luas Permukaan Kubus dan Balok 

Perhatikan gambar dadu pada Gambar (a). Jika dadu tersebut 

digambarkan secara geometris, hasilnya akan tampak seperti pada gambar (b). 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan masalah diatas, menurutmu apa yang dimaksud luas permukaan 

kubus? 

 

 

 

 

 

Oleh karena jaring-jaring kubus merupakan 6 buah persegi yang sama dan 

kongruen maka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luas Permukaan Kubus 

Luas permukaan kubus = Luas 1 +Luas 2 +Luas 3 +Luas 4 + Luas 5 +Luas 6 

                                       = (s x s)+ (s x s)+ (s x s)+ (s x s)+ (s x s)+ (s x s) 

                                       =….cm2 +….cm2 + ....cm2 + ….cm2 +….cm2 +…..cm2   

Luas permukaan kubus         = …….x (s x s) 

                                              =  ……. x s2   

                                              = …….x ……cm2 

                                                              =  ….…cm2 

Jadi, Luas permukaan kubus =  …….. x s2 

 

Kegiatan 
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Perhatikan gambar kotak odol pada Gambar (a). jika kotak odol tersebut 

digambarkan secara geometris, hasilnya akan tampak seperti pada Gambar (b). 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Diskusikan  bersama kelompok masing-masing soal berikut! 

1. Sebuah balok tanpa tutup yang terbuat dari bahan karton memiliki ukuran 

panjang 15 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 20 cm. Berapa banyak karton yang 

di butuhkan untuk membuat balok tersebut?  

2. Diketahui sebuah kubus dari bahan triplek memiliki panjang rusuk 30 cm. 

Berapakah luas triplek yang dibutuhkan untuk membuat kubus tersebut? 

3. Sebuah ruangan  berbentuk kubus memiliki tinggi 3 meter. Jika tembok di 

ruangan tersebut akan dicat, tentukan luas bagian yang akan dicat. 

 

 

 

 

Luas Permukaan Balok 

Luas permukaan balok  = Luas 1 +Luas 2 +Luas 3 +Luas 4 + Luas 5 +Luas 6 

                                       = (p x l)+ (p x t)+ (l x t)+ (p x l)+ (l x t)+ (p x t) 

                                       = […x (p x l)] + [....x (p x t)] + [….x (l x t)] 

                                       = ……..x (pl + pt +lt)  

                                       = ……x (….cm2 +….cm2 + ....cm2 )  

                                        = ……x ……………….cm2 

Jadi, luas permukaan balok = ………x (pl + pt +…..) 
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Penyelesaian: 
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Kelompok  : 

Nama Anggota: 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

4. …………………………………… 

5. …………………………………… 

Materi :  

Volume kubus dan balok 

Indikator :  

1. Menemukan volume kubus dan balok 

2. Menghitung volume balok dan kubus 

3. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan 

dengan volume  kubus dan balok. 

Tujuan :  

1. Siswa dapat menemukan volume kubus dan balok. 

2.  Siswa mampu menghitung rumus volume kubus dan 

balok. 

3. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang 

berhubungan dengan volume kubus dan balok. 
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Perhatikan  gambar-gambar kubus satuan berikut ini. 

 

 

 

 

 

1) Buatlah kubus satuan tersebut menjadi seperti Gambar (b) 

 

 

 

2) Selanjutnya bentuklah kembali  kubus satuan tersebut menjadi seperti pada 

Gambar (c). 

 

 

sehingga,  

 

 

 

jadi, secara umun volume kubus dapat dinyatakan dengan rumus: 

 

 

 

Volume Kubus 

Jadi, untuk membuat kubus satuan pada Gambar (b), 

diperlukan …..x…..x…… = 8 kubus satuan. 

Jadi, untuk membuat kubus satuan pada Gambar (c), 

diperlukan …..x…..x…… = 27 kubus satuan. 

Volume kubus = ….…….x…………x…………. 

                         = ….x…..x….. 

                         = ….3 

Volume kubus = ….…….x…………x…………. 

                         =….3    

               

 

Kegiatan 
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Perhatikan gambar balok satuan berikut ini. 

 

 

 

 

 

1) Buatlah balok satuan tersebut menjadi seperti Gambar (b) 

 

 

 

2) Selanjutnya bentuklah kembali  balok satuan tersebut menjadi seperti pada 

Gambar (c). 

 

 

 

 

sehingga,  

 

 

 

Jadi, secara umun volume balok dapat dinyatakan dengan rumus: 

 

 

 

 

 

Jadi, untuk membuat balok satuan pada Gambar (b), 

diperlukan …..x…..x…… = 6 balok satuan. 

Jadi, untuk membuat balok satuan pada Gambar (c), 

diperlukan …..x…..x…… = 12 balok satuan. 

Volume balok = ….…….x…………x…………. 

                        = ….x…..x….. 

Volume permukaan balok = ….…….x…………x…………. 

               

Volume Balok 
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Diskusikanlah soal berikut bersama  teman kelompok kalian masing-masing! 

1. Sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 1,5 m. Tentukan 

banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh.   

2. Sejumlah batu bata disusun seperti terlihat dalam gambar di bawah ini. Setiap 

batu bata  tersebut berukuran panjang 20 cm, lebar 7 cm, dan tebalnya 7 cm. 

Berapa volume benda yang bentuknya seperti dalam gambar ini? 

 

 

Penyelesaian: 
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Kelompok  : 

Nama Anggota: 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

4. …………………………………… 

5. …………………………………… 

Materi :  

Luas permukaan prisma 

Indikator :  

1. Menemukan luas permukaan prisma. 

2. Menghitung luas permukaan prisma. 

3. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan 

dengan luas permukaan prisma. 

Tujuan :  

1. Siswa dapat menemukan luas permukaan prisma. 

2.  Siswa mampu menghitung luas permukaan prisma. 

3. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang 

berhubungan dengan luas permukaan prisma. 
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Perhatikan gambar pembungkus coklat pada Gambar (a). Jika 

pembungkus coklat tersebut digambarkan secara geometris, hasilnya akan tampak 

seperti pada Gambar (b). 

 

 

 

 

Berdasarkan masalah diatas, menurutmu apa yang dimaksud dengan luas 

permukaan prisma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luas permukaan prisma = Luas alas + Luas atas + Luas ketiga sisi 

tegaknya   

= luas alas + luas atas + (bt + ct + at) 

= luas alas + luas atas + (a + b + c) t 

= (……x luas alas) + (…………..... x 

……………………….) 

 

Kesimpulan 

Jadi, secara umum luas permukaan prisma dapat dinyatakan dengan rumus: 

 
Luas permukaan prisma = (……. x luas……….) + 

(……………….x………………) 

 

Kegiatan 

Luas Permukaan Prisma 
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Diskusikanlah soal berikut bersama kelompok masing-masing! 

1. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 6 cm, 

8 cm dan 10 cm, dan tinggi prisma tersebut adalah 12 cm. Tanpa 

menggambar prisma  terlebih dahulu, tentukanlah luas permukaan prisma? 

Penyelesaian: 
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Kelompok  : 

Nama Anggota: 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

4. …………………………………… 

5. …………………………………… 

Materi :  

Luas permukaan limas 

Indikator :  

1. Menemukan luas permukaan limas. 

2. Menghitung luas permukaan limas. 

3. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan 

dengan luas permukaan limas. 

Tujuan :  

1. Siswa dapat menemukan luas permukaan limas. 

2. Siswa mampu menghitung luas permukaan limas. 

3. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang 

berhubungan dengan luas permukaan limas. 
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Luas Permukaan Limas 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar diatas! 

Luas permukaan limas = luas ABCD + luas ΔABE + luas ΔBCE + luas ΔCDE 

+luas ΔADE 

 = luas ABCD + (luas…….+ lua.s………+ luas……    

+ luas……..) 

= luas ……… + jumlah luas………………………. 

 

Kegiatan 

Jadi, secara umum luas permukaan limas dinyatakan dengan rumus: 

Luas permukaan limas = luas………….+ jumlah luas………………….. 

Kesimpulan 
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Diskusikanlah  soal berikut bersama dengan kelompok masing-masing! 

1. Rani mempunyai sebuah jam digital berbentuk limas 

segi empat. Jam digital Rani mempunyai multifungsi 

yang dilengkapi alaram, kalender dan thermometer 

cuaca. Panjang rusuk alas jam digital 16 cm, tinggi 

sisi tegaknya 6 cm dan tinggi jam digital 12 cm. 

Rani ingin melapisi permukaan jam digitalnya 

menggunakan plastik agar tidak terkena air. Berapa  

luas plastik yang Rani butuhkan untuk melapisi jam 

digitalnya? 

Penyelesaian: 
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Kelompok  : 

Nama Anggota: 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

4. …………………………………… 

5. …………………………………… 

Materi :  

Volume prisma 

Indikator :  

1. Menemukan volume prisma. 

2.  Menghitung volume prisma. 

3. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan 

dengan volume prisma. 

Tujuan :  

1. Siswa dapat menemukan volume prisma. 

2. Siswa mampu menghitung volume prisma. 

3. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang 

berhubungan dengan volume prisma. 
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Perhatikan Gambar balok berikut ini! 

 

 

 

 

 

masalah diatas, menurutmu apa yang dimaksud dengan luas permukaan 

prisma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

Volume Prisma 

Berdasarkan gambar di atas, maka volume prisma adalah: 

 

 

Volume prisma BCD.FGH = ……………x volume balok 

            = …………x (p x l x t) 

            = (…………x p x l) x t 

            =  luas ………x t 

Kesimpulan 

Jadi, secara umum volume prisma dapat dinyatakan dengan rumus: 

 
Volume Prisma = luas ………. x …………. 
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Diskusikanlah soal berikut bersama  kelompok masing-masing! 

1. Sebuah prisma segitiga memiliki tinggi = 30 cm, panjang alas segitiga yang 

ada pada prisma = 10 cm dan tinggi segitiga yang ada pada prisma = 15 cm. 

Carilah berapa volume prisma tersebut 

Penyelesaian: 
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Materi :  

Volume limas 

Indikator :  

1. Menemukan volume limas. 

2.  Menghitung volume limas. 

3. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan 

dengan volume limas. 

Tujuan :  

1. Siswa dapat menemukan volume limas. 

2. Siswa mampu menghitung volume limas. 

3. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang 

berhubungan dengan volume limas. 

Kelompok  : 

Nama Anggota: 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

4. …………………………………… 

5. …………………………………… 
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Perhatikan Gambar (c)! Gambar tersebut menunjukkan sebuah kubus 

ABCD.EFGH. 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar diatas, jika diamati secara cermat, keempat diagonal ruang tersebut 

membentuk 6 buah limas segiempat. Maka tentukan volume limas dari gambar 

tersebut! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh karena s2 merupakan luas alas kubus ABCD.EFGH dan 
𝑠

2
 merupakan tinggi 

limas O.ABCD maka, 

 

 

 

Kegiatan 

Volume Limas 

……. x volume limas O.ABCD  = volume kubus ABCD.EFGH 

Volume limas O.ABCD = 
…

…
 x AB x BC x CG 

       = 
…

…
 x s x s x s 

        = 
…

…
 x s2 x …. 

         = 
…

…
 x …… x 

2𝑠

2
 

         = 
…

…
 x s2 x 

𝑠

2
 

Volume limas O.ABCD = 
…

…
 x s2 x 

𝑠

2
 

       = 
…

…
 luas  ……….limas x ………. 

 

Gambar (c) 
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Diskusikanlah soal berikut bersama kelompok masing-masing! 

1. Sebuah bangun berbentuk limas dengan alas berbentuk persegi dengan alas  

berbentuk persegi dengan sisi 12 cm. Tentukanlah volume limas tersebut jika 

tingginya 30 cm! 

Penyelesaian:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan 

Jadi, secara umum volume limas dapat dinyatakan dengan rumus: 

 Volume limas = 
…

…
 x luas  ………  x tinggi 
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Lampiran 5 ( kelompok Eksperimen 2) 

 

 

 Pertemuan 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Materi :  

Luas permukaan kubus dan balok 

Indikator :  

3. Menghitung luas permukaan kubus dan balok 

4. Menemukan rumus luas permukaan balok dan kubus 

5. menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan 

dengan luas permukaan kubus dan balok 

Tujuan :  

4. Siswa dapat menghitung luas permukaan kubus dan 

balok 

5.  Siswa dapat menentukan rumus luas permukaan kubus 

dan balok 

6. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang 

berhubungan dengan luas permukaan kubus dan balok. 

 

 

Nama Kelompok: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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Ani ingin memberikan hadiah boneka kepada temannya 

yang berulang tahun. Boneka tersebut dimasukkan 

kedalam kotak berbentuk kubus yang memiliki rusuk 

10 cm, kemudian kotak tersebut akan dibungkus 

dengan kertas kado. Berapa luas kertas kado yang Ani 

butuhkan untuk membungkus kado tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan masalah diatas, rumus luas permukaan kubus adalah 

 

 

 

 

Rina gemar mengoleksi kotak susu Frisien Flag. Kotak 

susu  Frisien Flag berbentuk balok dengan tinggi 15 cm 

dan alas 10 cm × 7 cm. tentukan luas permukaan kotak 

susu Frisien Flag Rina! 

 

Masalah 1 

 

Jawab: 

Diketahui: 

 

Ditanyakan: 

 

Penyelesaian: 

Luas permukaan kubus = 6 x ………..x……… 

        = 6 x…….. x ……… cm2 

      =                  cm2 

Jadi, luas kertas kado yang Ani butuhkan adalah……. cm2 

Luas  permukaan kubus = 6 x …….x…….. 

      = 6 x … 

Masalah 2 
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Jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan masalah diatas, rumus luas permukaan balok adalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luas permukaan balok = 2 x ….+….+……. 

Diketahui: 

 

 

Ditanyakan: 

 

Penyelesaian: 

Luas permukaan balok =  2 x (.......x…….) + (........x…….) + (.........x…….)  

       =  2 x (…….+.……+……) 

       =  2 x …+…+... 

 = ……. cm2 

Jadi, tentukan luas permukaan kotak susu Frisien Flag Rina adalah……. cm2 
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Pertemuan 2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Kelompok: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Materi :  

Volume kubus dan balok 

Indikator :  

1. Menemukan volume kubus dan balok 

2. Menghitung volume balok dan kubus 

3. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan 

dengan volume  kubus dan balok. 

Tujuan :  

1. Siswa dapat menemukan volume kubus dan balok 

2.  Siswa mampu menghitung rumus volume kubus dan 

balok 

3. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang 

berhubungan dengan volume kubus dan balok. 
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Sebuah industri perumahan susu kambing etawa 

mengemas produknya dalam bentuk kotak yang serupa 

dengan balok. Alas kotak  susu etawa berukuran 8x5 dan 

tingginya 15 cm. berapa liter susu kambing etawa dalam 

satu kemasan kotak tersebut? 

Masalah 1 

Vina memiliki  bak kamar mandi berbentuk kubus 

dengan kedalaman 150 cm. bak mandi tersebut di isi air 

hingga penuh. Berapa liter air yang mengisi bak mandi 

tersebut? 

Jawab: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan masalah diatas, jadi rumus  volume kubus adalah 

 

Diketahui: 

 

Ditanyakan: 

 

Penyelesaian: 

Volume kubus  = ………x…….x……… 

     = ………x…….x……… 

      = …….. cm3 

Jadi, banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi tersebut 

adalah……... cm3 

Volume kubus = ….x….x….. 

  = ….. cm3 

Masalah 2 
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Berdasarkan masalah diatas, rumus volume balok adalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume balok = ………..x………x……..cm3 

             = …x…x… cm3 

 

Jawab: 

Diketahui: 

 

Ditanyakan: 

Penyelesaian: 

 

 

 

Jadi, banyak susu kambing etawa yang terdapat dalam satu kemasan kotak 

tersebut adalah………. cm3 

 

Volume balok  = …………x ………..x ………… 

         = …x…x… 

 =         cm3 
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Pertemuan 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Kelompok: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Materi :  

Luas permukaan prisma 

Indikator :  

4. Menemukan luas permukaan prisma. 

5. Menghitung luas permukaan prisma. 

6. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan 

dengan luas permukaan prisma. 

Tujuan :  

4. Siswa dapat menemukan luas permukaan prisma. 

5.  Siswa mampu menghitung luas permukaan prisma. 

6. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang 

berhubungan dengan luas permukaan prisma. 
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  Berdasarkan masalah diatas, rumus luas permukaan prisma adalah 

 

 

 

Masalah 1 

Dina akan membuat name table untuk juri pada acara 

lomba Agustusan di sekolahnya, Name table  berbentuk 

prisma segitiga berukuran seperti gambar di samping. 

Jika name table terbuat dari karton berapa luas karton 

yang Dina perlukan? 

Jawab: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi, luas kertas karton yang diperlukan Dina 

adalah…... cm2 

 

Diketahui: 

 

Ditanyakan: 

Penyelesaian: 

Luas permukaan prisma = (………x luas …….) +luas sisi ………… 

      = (…𝑥
1

2
  x ……x…….) + …………… 

       = (……x 
1

2
 x……) + ……. 

       = (…..x….) +….. 

       = ….+….. cm2 

 

   

Luas permukaan prisma = (……x luas ……) + luas sisi ……. 
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Masalah 2 

Doni akan mengikuti perjusami yang akan 

diadakan disekolahnya minggu depan ini. Doni 

mendapat tugas dari gurunya membeli kain untuk 

membuat 5 buah tenda. Ukuran tenda seperti pada 

gambar disamping, tentukan luas kain yang 

dibutuhkan untuk membuat 5 buah tenda tersebut? 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

Untuk memperkuat pemahaman kita, 

mari kerjakan soal-soal dibawah ini. 
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Pertemuan 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lembar Kerja Siswa 

Nama Kelompok: 

1.  

2.   

3.  

4.  

5.  

Materi :  

Luas Permukaan Limas 

Indikator :  

1. Menemukan luas permukaan limas. 

2. Menghitung luas permukaan limas. 

3. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan 

dengan luas permukaan limas. 

Tujuan :  

1. Siswa dapat menemukan luas permukaan limas. 

2.  Siswa mampu menghitung luas permukaan limas. 

3. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang 

berhubungan dengan luas permukaan limas. 
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1. Jika diketahui sebuah limas T.ABCD memiliki alas berbentuk persegi dengan 

panjang rusuk 10 cm, serta tinggi limas tersebut adalah 12 cm. Hitunglah 

berapa luas permukaan limas T.ABCD? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah 1 

Jawab 

Dik:   rusuk alas : …. cm 

Tinggi limas:……cm 

Dit: luas permukaan…………? 

Penyelesaian: 

Luas alas limas  = luas persegi ABCD 

=  AB x CD 

= …….x…….. 

=……..cm2 

Panjang EF = 
1

2
 AB = 

1

2
 ……=…….cm 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar limas T.ABCD diatas, karena Δ TEF siku-siku maka 

berlaku teorema phytagoras, maka: 

TF2 = ET2 + EF2 

TF2 = …….+……… 

TF2 =  …….+……… 

TF2 = ……. 

TF = √ 

TF = ….. cm 
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Berdasarkan masalah diatas, rumus luas permukaan limas adalah 

 

 

 

  

 

  

 

Warga Tegalombo bergotong royong kerja bakti 

membersihkan pos ronda  dan meemperbaiki genting 

yang rusak. Agar  genting tidak mudah rusak, maka 

warga berinisiatif akan mengecat genting tersebut. 

Atap  pos ronda berbentuk limas segi empat  dengan 

alas berbentuk persegi. Panjang ruusuk alas atap 8 

m, tinggi sisi tegaknya  3 cm dan tinggi atap 3 m. 

jika luas setiap 2 permeter genting membutuhkan 1 

liter cat, berapa liter cat yang dibutuhkan warga 

tegalombo untuk mengecat genting tersebut? 

Luas permukaan limas = luaus ……….+ jumlah luas sisi …… 

Untuk memperkuat pemahaman kita, 

mari kerjakan soal-soal dibawah ini. 

Masalah 2 

Luas segitiga TAB = luas segitiga TBC = luas segitiga TCD = luas segitiga 

TAD 

Luas segitiga TBC = 
1

2
 x…..x….. 

Luas segitiga TBC = ……. cm2 

Jadi, luas Δ TBC adalah …….. cm2 

Luas permukaan limas T.ABCD 

= luas persegi ………+ (    x luas Δ TAB) 

Luas permukaan limas =  …………+ (…….+……..) 

Luas permukaan limas = ……. cm2 

Jadi, luas permukaan limas T.ABCD adalah ……. cm2 

 

 

 



173 
 

 

 

Penyelesaian: 
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Pertemuan 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lembar Kerja Siswa 

Nama Kelompok: 

1.  

2.   

3.  

4.  

5.  

Materi :  

Volume Prisma 

Indikator :  

1. Menemukan volume prisma. 

2. Menghitung volume prisma. 

3. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan 

dengan volume prisma. 

Tujuan :  

1. Siswa mampu menemukan volume prisma. 

2.  Siswa mampu menghitung volume prisma. 

3. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang 

berhubungan dengan volume prisma. 
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Berdasarkan masalah diatas, rumus volume prisma adalah 

 

 

 

 

 

Masalah 1 

Rika mempunyai tempat pensil berbentuk prisma segitiga. 

Alas tempat pensil berbentuk segitiga sama kaki dengan 

panjang alas segitiga 12 cm, tinggi segitiga 16 cm dan 

tinggi kotak pensil 10 cm. Berapa volume kotak pensil 

Rika? 

Jawab: 

 

 

Diketahui: 

 

Ditanyakan: 

Penyelesaian: 

Volume prisma = luas ……….x……….. 

   = ( 
1

2
 x…..x…..) x…… 

   = ( 
1

2
 x……)x……. 

    = ……x…… 

    = ……. cm3 

Jadi, volume kotak pensil Rika adalah…….. cm3 

 

Volume prisma = luas  …….. x …….. 
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Sebuah perusahaan mengeluarkan produk terbarunya 

yaitu coklat dan vanila dalam satu kemasan. Kemasan 

tersebut dikemas dalam kotak yang serupa dengan 

prisma. Alas kemasan berbentuk segitiga sama kaki 

dengan panjang alasnya 10 cm, tingginya 8 cm dan 

tinggi kotak kemasan 15 cm. 
1

3
 bagian dari  setiap 

kemasan berisi vanila. Tentukan masing-masing 

volume coklat dan vanila! 

Penyelesaian:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk memperkuat pemahaman kita, 

mari kerjakan soal-soal dibawah ini. 

Masalah 2 
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Pertemuan 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar Kerja Siswa 

Materi :  

Volume Limas 

Indikator :  

1. Menemukan volume limas. 

2. Menghitung volume limas. 

3. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan 

dengan volume limas. 

Tujuan :  

1. Siswa mampu menemukan volume limas. 

2.  Siswa mampu menghitung volume limas. 

3. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang 

berhubungan dengan volume limas. 

 

Nama Kelompok: 

1.  

2.   

3.  

4.  

5.  
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Berdasarkan masalah diatas, rumus volume limas adalah 

 

 

  

Masalah 1 

Ani mendapat tugas dari gurunya untuk membuat 

alat peraga berbentuk  limas segi empat dari kertas 

manila. Alas alat peraga tersebut berbentuk persegi 

dengan panjang rusuknya 15cm dan tinggi alat 

peraga 20 cm. Berapa volume sebuah alat peraga 

tersebut? 

Jawab: 

 

Diketahui: 

 

Ditanyakan: 

Penyelesaian: 

Volume limas = 
1

3
 x luas………..x …….. 

  = ( 
1

3
 x ….x……) x ……. 

  = ( 
1

3
 x …..) x ….. 

  = …….x…… 

  = …… cm3 

Jadi, volume sebuah alat peraga tersebut adalah …… cm3 

 

Volume limas =  
1

3
 luas  …….. x …….. 
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Untuk memperkuat pemahaman kita, 

mari kerjakan soal-soal dibawah ini. 

Masalah 2 

Ani bersama ibunya membuat kue mendut untuk 

jajanan pertemuan keluarganya nanti  malam. Kue 

mendut terbuat dari ketan dan parutan kelapa. Ani 

bersama ibunya membuat kue mendut sebanyak 20 

buah. Alas kue mendut berbentuk persegi dengan 

panjang rusuk 8 cm dan tinggi mendut 6 cm. Berapa 

semua volume kue mendut yang dibuat Ani  dan 

ibunya? 

Penyelesaian: 
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Lampiran 6 

SOAL HASIL BELAJAR MATEMATIKA 

Nama Sekolah  : 

Kelas/Semester : 

Waktu              : 80 Menit 

Kerjakanlah soal-soal berikut dengan baik dan benar! 

1. Rina mempunyai kotak kardis seperti gambar di 

samping. Dia ingin melapisi kotak  kardus itu 

lebih  menarik.  Jika  diketahui kotak kardus 

tersebut  mempunyai ukuran 9 cm. Berapa luas 

kertas kado minimal yang dibutuhkan kotak 

kardus tersebut? 

2. Suatu kotak perhiasan berbentuk balok dengan panjang 20 cm, lebar 10 

cm, dan tinggi 5 cm. Tentukan lebar kain minimal yang dapat digunakan 

untuk melapisi seluruh permukaan kotak perhiasan tersebut? 

3. Sebuah balok mandi berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 50 cm. 

Tentukan banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi tersebut 

hingga penuh? 

4. Alas sebuah prisma berbentuk 

segitiga siku-siku seperti gambar di 

samping, dengan panjang sisi 

masing-masing 9 cm, 12cm, dan 15 

cm. Jika tinggi prisma 10 cm, 

hitunglah luas permukaan prisma 

tersebut? 

5. Robi mempunyai sebuah rumah, atap rumah Robi berbentuk limas yang 

tingginya 3 m, alasnya berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 m 

dan lebar 10 m. Berapa meter kubik udara yang ada dalam ruangan atap 

tersebut?   

 

 

9 12 
10 

15 
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Lampiran 7 

KUNCI JAWABAN INSTRUMEN SOAL HASIL BELAJAR 

MATEMATIKA 

No  Kunci Jawaban Skor 

1. Diketahui: ukuran kardus  =  9 cm 

Ditanyakan: berapa luas kertas kado minimal yang 

dibutuhkan kardus tersebut?  

Penyelesaian: 

Luas permukaan kubus = 6 x s2 

= 6 x 92 cm 

= 6 x 81 cm 

= 486 cm2 

Jadi, luas kertas kado minimal yang dibutuhkan kardus  

adalah 486 cm2 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Skor 4 

2. Diketahui:  p = 20 cm 

l = 10 cm 

t = 5 cm 

Ditanyakan: Tentukan lebar kain minimal yang dapat 

digunakan untuk melapisi seluruh permukaan kotak 

perhiasan tersebut? 

Penyelesaian: 

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

 = 2 (20.10 +10.5 + 20.5) 

 = 2( 200 + 50 + 100) 

 = 2 (350) 

 = 700 cm3 

Jadi, lebar kain minimal yang dapat digunakan untuk 

melapisi seluruh permukaan kotak perhiasan adalah 700 

cm3 

4 
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 Total Skor 4 

3. Diketahui: panjang rusuk kubus = 50 cm 

Ditanyakan: Tentukan banyak air yang dibutuhkan 

untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh? 

Penyelesaian: 

Volume kubus  = s × s × s 

           = 50 × 50 × 50 

           = 125.000 cm3  

Jadi banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi bak 

mandi tersebut hingga penuh adalah 125  liter. 

4 

 

 

 

 Total Skor 4 

4 Diketahui:     Sisi segitiga = 9 cm, 12, dan 15 cm 

                      Tinggi prisma = 10 cm 

Ditanyakan:  Hitunglah luas permukaan prisma 

tersebut? 

Penyelesaian: 

Luas permukaan prisma = (2 x Luas Segitiga) + keliling 

alas x tinggi) 

= [2 x ( 
1

2
 x 9 x 12)] + [(9 + 12  + 15) x 10] 

= (2 x 54) + (36 x 10) 

= 108 + 360 

= 468 cm2 

Jadi, luas permukaan prisma adalah 468 cm2 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Skor 4 

5. Dikethaui:  p = 20 m 

l = 10m 

tinggi limas = 3 m 

Ditanyakan: Berapa meter kubik udara yang ada dalam 

ruangan atap tersebut?  

 

4 
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Penyelesaian: 

Luas alas = p x l 

= 20 m x 10 cm 

= 200 m2 

Kemudian, masukkan ke rumus volume limas, yakni: 

Volume limas = 
1

3
 Lalas x tinggi 

                   = 
1

3
 x 200 m2 x 3 m 

                   = 
1

3
 𝑥 600  m3 

                   = 200 m3  

Jadi,udara yang ada dalam  atap tersebut adalah 200 m3. 

 Total Skor 4 

 Total Skor Seluruhnya 20 

  

𝑁𝐼𝐿𝐴𝐼 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 
𝑥 100 
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Lampiran 8 

DATA HASIL UJI VALIDITAS 

INSTRUMEN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA 

 

No Nama Responden 
Nomor Item Skor 

Total 1 2 3 4 5 

1. AW 3 4 3 3 2 15 

2. ANT 3 3 3 4 2 15 

3. AAR 4 2 4 3 3 16 

4. BKI 4 2 4 3 4 17 

5. CAW 3 2 4 3 4 16 

6. CAP 4 2 3 4 4 17 

7. DWA 3 2 3 4 2 14 

8. DAY 3 3 4 4 4 18 

9. DF 4 4 3 3 4 18 

10. FOR 4 4 3 4 4 19 

11. EA 3 2 3 3 2 13 

12. ESS 3 3 2 3 2 13 

13. JUM 4 2 4 3 4 17 

14. KS 4 3 4 4 3 18 

15. MS 3 2 3 4 3 15 

16. MAA 3 3 4 4 3 17 

17. MAS 3 3 3 3 4 16 

18. MHA 3 2 3 3 4 15 

19. MYSL 3 2 3 4 3 15 

20. MFF 3 3 3 3 4 16 

21. MRR 4 3 3 3 4 17 

22. NF 4 1 3 4 3 15 

23. RSL 3 2 4 3 4 16 

24. RMR 4 2 3 4 4 17 

25. SF 4 3 3 3 3 16 

26. SA 3 3 4 3 3 16 

27. TFS 3 2 2 3 3 13 

28. YNS 4 1 3 2 3 13 

29. ZMM 4 2 4 4 4 18 

30. ZS 3 2 4 3 3 15 
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Lampiran 9 

HASIL PERHITUNGAN UJI VALIDITAS DENGAN MENGGUNAKAN 

SPSS  HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA 

Correlations 

  Soal1 Soal2 Soal3 Soal4 Soal5 Total 

soal1 Pearson 

Correlation 
1 -.094- .126 .029 .374* .491** 

Sig. (2-tailed)  .621 .506 .880 .042 .006 

N 30 30 30 30 30 30 

Soal2 Pearson 

Correlation 
-.094- 1 -.089- .069 -.012- .431* 

Sig. (2-tailed) .621  .638 .716 .950 .017 

N 30 30 30 30 30 30 

Soal3 Pearson 

Correlation 
.126 -.089- 1 .073 .332 .538** 

Sig. (2-tailed) .506 .638  .702 .073 .002 

N 30 30 30 30 30 30 

Soal4 Pearson 

Correlation 
.029 .069 .073 1 -.025- .397* 

Sig. (2-tailed) .880 .716 .702  .896 .030 

N 30 30 30 30 30 30 

Soal5 Pearson 

Correlation 
.374* -.012- .332 -.025- 1 .681** 

Sig. (2-tailed) .042 .950 .073 .896  .000 

N 30 30 30 30 30 30 

Total Pearson 

Correlation 
.491** .431* .538** .397* .681** 1 

Sig. (2-tailed) .006 .017 .002 .030 .000  

N 30 30 30 30 30 30 

 

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

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 10 

HASIL PERHITUNGAN UJI RELIABILITAS DENGAN SPSS 

TES HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.656 5 

 

Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas dari 5 butir soal yang valid 

diperoleh nilai r (pada Conbach’s Alpha) sebesar 0,656 yang berarti bahwa 

instrument tersebut memiliki tingkat ketetapan yang cukup baik jika digunakan. 
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Lampiran 11  

HASIL POST TEST HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA 

KELAS EKSPERIMEN 1 

 

No Nama Responden 
Nomor Item Skor 

Total 

Nilai 

(X) 1 2 3 4 5 

1. Ahmad 3 1 3 1 2 10 50 

2. Aldin 3 2 2 3 2 12 60 

3. Al Kausar Afsani L 2 2 2 1 2 9 45 

4. Alfia Nurrahmah 4 3 4 4 3 18 90 

5. Alni Amir 4 3 3 3 4 17 85 

6. Andi Reskiyapno P 4 3 3 4 2 16 80 

7. Ari Wibowo 3 2 3 4 2 14 70 

8. Endang Sri Wahyuni 3 2 3 2 3 13 65 

9. Ezrani Gepariansyah 3 1 2 3 2 11 55 

10. Fahmy Hendrawan 3 4 3 2 3 15 75 

11. Ferdiansyah 2 3 3 3 2 13 65 

12. Harpin Basanunggu 3 3 2 3 2 13 65 

13. Irno Rafael 3 4 2 4 2 15 75 

14. Kendy Septian 4 3 4 4 4 19 95 

15. Marsha 4 2 4 2 3 15 75 

16. Muh. Ariel Prabowo 3 4 3 4 2 16 80 

17. Nunu 3 2 2 1 1 9 45 

18. PiraYulianti 3 2 2 2 3 12 60 

19. Rendi Saputra R 3 4 3 3 2 15 75 

20. Riska Nuraini 4 3 3 2 1 13 65 

21. Salmita S 4 2 3 4 3 16 80 

22. Sintia Anastasya 3 4 4 2 4 17 85 

23. Tia Rahmadani 3 4 3 2 3 15 75 

24. Zulfa Zaitun B 4 3 3 2 4 16 80 
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Lampiran 12 

HASIL POST TEST HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA 

KELAS EKSPERIMEN 2 

 

No Nama  Responden 
Nomor Item Total 

Skor 

Nilai 

(X) 1 2 3 4 5 

1. Andi Muh. Fajrin 2 2 1 2 1 8 40 

2. Arjuna S 2 2 1 2 2 9 45 

3. Cyndy Dwi Sepsarma 4 3 4 3 4 18 90 

4. Dea Putri Ananda 3 3 4 3 4 17 85 

5. Erlianti 4 3 3 3 3 16 80 

6. Fatma Azarah 2 3 4 4 1 14 70 

7. Fauzan 2 3 3 3 2 13 65 

8. Feriansyah 3 1 3 3 2 12 60 

9. Hikmah Septry Ayu 4 4 3 4 3 18 90 

10. Hildayanti 2 4 4 4 3 17 85 

11. Husnul Rizkiyah 3 3 3 2 3 14 70 

12. Marwan Adi Saputra 3 2 2 3 2 12 60 

13. Muh. Rafli 4 2 3 3 2 14 70 

14. Mulya Inda Sari 2 4 3 4 2 15 75 

15. Najwa Fauziah 3 3 4 4 3 17 85 

16. Pikram 3 2 2 3 2 12 60 

17. Putri Syahwalia 4 3 3 3 3 16 80 

18. Rega Satria Irawan 3 2 3 1 2 11 55 

19. Salwa Nurjanah 2 2 4 3 3 14 70 

20. Ulfia Martia Sari 2 2 4 3 2 13 65 
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Lampiran 13 

STATISTIKA DESKRIPSI 

KELAS EKSPERIMEN 1 DAN EKSPERIMEN 2 

 

Descriptives 

Kelas   Statistic Std. Error 

Eksperimen1 Mean 68.75 3.118 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 62.22  

Upper Bound 75.28  

5% Trimmed Mean 68.61  

Median 67.50  

Variance 194.408  

Std. Deviation 13.943  

Minimum 45  

Maximum 95  

Range 50  

Interquartile Range 19  

Skewness -.037- .512 

Kurtosis -.491- .992 

Eksperimen2 Mean 70.00 3.162 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 63.38  

Upper Bound 76.62  

5% Trimmed Mean 70.56  

Median 70.00  

Variance 200.000  

Std. Deviation 14.142  

Minimum 40  

Maximum 90  

Range 50  

Interquartile Range 24  

Skewness -.434- .512 

Kurtosis -.334- .992 
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Lampiran 14 

HASIL UJI NORMALITAS POST TEST 

KELAS EKSPERIMEN 1 DAN KELAS EKSPERIMEN 2 DENGAN SPSS 

 

1. Hipotesis: 

H0 :  sampel berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 :  sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal 

2. Menghitung p-value 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova 

 Statistic df Sig. 

Eksperimen1 .123 20 .200* 

Eksperimen2 .110 20 .200* 

a. Lilliefors Significance Correction    

*. This is a lower bound of the true significance.   

3. Kriteria pengujian 

Jika signifikansi > 0,05 maka H0 diterima 

Jika signifikansi ≤ 0,05 maka H0 ditolak 

4. Membandingkan p-value 

Kelas eksperimen 1 : p-value = 

Kelas eksperimen 2 : p-value = 

5. Dari pengujian normalitas dengan Uji Kolmogrov Smirnov di perioleh p-

value > 0,05 maka H0 diterima yang berarti sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 
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Lampiran 15 

HASIL UJI HOMOGENITAS 

Group Statistics 

 

kelas N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

hasil belajar  kelas A 24 70.62 13.458 2.747 

kelas G 20 70.00 14.142 3.162 

 

Test of Homogeneity of Variances 

hasil belajar    

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

.000 1 42 .997 

 

ANOVA 

hasil belajar       

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.261 1 4.261 .022 .882 

Within Groups 7965.625 42 189.658   

Total 7969.886 43    
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Lampiran 16 

HASIL UJI HIPOTESIS 

Hipotesis Statistik 

H0 : 21 AA    

H1 : 21 AA    

Keterangan: 

1A  = rata-rata hasil belajar matematika siswa pada kelompok eksperimen 1 

2A  = rata-rata hasil belajar matematika siswa pada kelompok eksperimen 2 

H0 : Tidak terdapat perbedaan  pengaruh yang signifikan antara rata-rata hasil 

belajar matematika siswa yang diajar dengan model Pembelajaran Problem 

Based Learning dan siswa yang diajar menggunakan model Pembelajaran 

Matematika Realistik. 

H1 : Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara rata-rata hasil belajar 

matematika siswa yang diajar dengan model Pembelajaran Problem Based 

Learning dan siswa yang diajar menggunakan model Pembelajaran 

Matematika Realistik.  

Karena populasi berdistribusi normal dan berasal dari populasi yang 

homogen, maka pengujian hipotesisnya menggunakan Uji T dengan analisis 

Compare Means – Independent t Test. 

Independent Samples Test 

  Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t Df 

Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Differenc

e 

Std. Error 
Differenc

e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

hasil 
belajar  

Equal 
variances 
assumed 

.000 .997 .150 42 .882 .625 4.170 -7.790- 9.040 

Equal 
variances 
not assumed 

  
.149 39.782 .882 .625 4.189 -7.842- 9.092 
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Lampiran 17 

LEMBAR OBSERVASI GURU 

 

Aktifitas guru dalam pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 

Probem Based Learning 

Hari/tanggal : Senin/ 25 Februari 2019 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan 

Anda! 

Pertemuan 1 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya Tidak 

I Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dan mengajak 

siswa berdoa sebelum memulai 

pembelajaran. 

   

2. Guru mengecek kehadiran peserta didik 

dengan mengabsen peserta didik. 

   

3. Guru menanyakan materi sebelumnya.    

4. Guru memberikan motivasi pada siswa 

dengan cara memberikan contoh materi 

bangun ruang sisi datar dalam kehidupan 

sehari-hari. 

   

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

   

6. Guru menyampaikan langkah-langkah 

pembelajaran yang akan dilakukan dalam 

pembelajaran berkelompok. 

   

7. Guru membagi siswa dalam  beberapa 

kelompok yang sudah ditentukan. 

   

8. Guru  memberikan LKS.    

II Inti 

9. Guru meminta siswa untuk mengamati 

permasalahan yang ada sehingga siswa 

mampu menimbulkan pertanyaan yang 

terdapat pada permasalahan tersebut. 

   

10. Guru meminta siswa membuat hal yang    
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diketahui dan yang ditanya dari 

permasalahan yang diberikan. 

11. Guru memperhatikan dan mendorong semua 

siswa terlibat dalam diskusi dalam hal 

menyelesaikan masalah yang ada dalam 

LKS. 

   

12. Guru menyuruh siswa mengumpulkan hasil 

diskusi dengan megumpulkan informasi dan 

masalah yang dihadapi dengan cara 

mangasosiasikan  informasi yang diperoleh. 

   

13. Guru meminta perwakilan  setiap  kelompok 

untuk mempresentasikan hasil diskusi  

dengan percaya diri. 

   

14. Guru meminta kelompok lain untuk 

menanggapi jawaban yang dipaparkan oleh 

siswa yang menampilkan jawaban dalam 

rangka menyempurnakan jawaban yang 

sudah dipaparkan.  

   

15. Guru mengarahkan semua siswa pada 

penyelasaian masalah/soal. 

   

III Penutup 

16. Guru bersama siswa menyimpulkan 

pelajaran yang berkaitan dengan luas 

permukaan dan kubus dan balok. 

   

17. Guru meminta siswa mengumpulkan lembar 

LKS yang sudah diberikan  guru. 

   

18. Guru menginformasikan agar siswa 

mempelajari materi berikutnya yaitu tentang 

volume kubus dan balok. 

   

19.

. 

Guru memberikan pekerjaan rumah.    

20. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengajak siswa membaca doa 

   

 

  Kendari,  25 – 02 – 2019 

 Observer 

 

  Wa Salmi Rumbia 

 NIM. 15010110006 
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LEMBAR OBSERVASI GURU 

 

Aktifitas guru dalam pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 

Probem Based Learning 

Hari/tanggal : Rabu/ 27 Februari 2019 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan 

Anda! 

Pertemuan 2 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya Tidak 

I Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dan mengajak 

siswa berdoa sebelum memulai 

pembelajaran. 

   

2. Guru mengecek kehadiran peserta didik 

dengan mengabsen peserta didik. 

   

3. Guru menanyakan materi sebelumnya.    

4. Guru memberikan motivasi pada siswa 

dengan cara memberikan contoh materi 

bangun ruang sisi datar dalam kehidupan 

sehari-hari. 

   

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

   

6. Guru menyampaikan langkah-langkah 

pembelajaran yang akan dilakukan dalam 

pembelajaran berkelompok. 

   

7. Guru membagi siswa dalam  beberapa 

kelompok yang sudah ditentukan. 

   

8. Guru  memberikan LKS.    

II Inti 

9. Guru meminta siswa untuk mengamati 

permasalahan yang ada sehingga siswa 

mampu menimbulkan pertanyaan yang 

terdapat pada permasalahan tersebut. 

   

10. Guru meminta siswa membuat hal yang 

diketahui dan yang ditanya dari 

permasalahan yang diberikan. 
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11. Guru memperhatikan dan mendorong semua 

siswa terlibat dalam diskusi dalam hal 

menyelesaikan masalah yang ada dalam 

LKS. 

   

12. Guru menyuruh siswa mengumpulkan hasil 

diskusi dengan megumpulkan informasi dan 

masalah yang dihadapi dengan cara 

mangasosiasikan  informasi yang diperoleh. 

   

13. Guru meminta perwakilan  setiap  kelompok 

untuk mempresentasikan hasil diskusi  

dengan percaya diri. 

   

14. Guru meminta kelompok lain untuk 

menanggapi jawaban yang dipaparkan oleh 

siswa yang menampilkan jawaban dalam 

rangka menyempurnakan jawaban yang 

sudah dipaparkan.  

   

15. Guru mengarahkan semua siswa pada 

penyelasaian masalah/soal. 

   

III Penutup 

16. Guru bersama siswa menyimpulkan 

pelajaran yang berkaitan dengan volume 

kubus dan balok. 

   

17. Guru meminta siswa mengumpulkan lembar 

LKS yang sudah diberikan  guru. 
   

18. Guru menginformasikan agar siswa 

mempelajari materi berikutnya yaitu tentang 

luas permukaan prisma 

   

19. Guru memberikan pekerjaan rumah.    

20. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengajak siswa membaca doa 

   

 

  Kendari, 27 – 02 – 2019  

 Observer 

 

  Wa Salmi Rumbia 

 NIM. 15010110006 
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LEMBAR OBSERVASI GURU 

 

Aktifitas guru dalam pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 

Probem Based Learning 

Hari/tanggal : Senin/ 04 Maret 2019 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan 

Anda! 

Pertemuan 3 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya Tidak 

I Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dan mengajak 

siswa berdoa sebelum memulai 

pembelajaran. 

   

2. Guru mengecek kehadiran peserta didik 

dengan mengabsen peserta didik. 

   

3. Guru menanyakan materi sebelumnya.    

4. Guru memberikan motivasi pada siswa 

dengan cara memberikan contoh materi 

bangun ruang sisi datar dalam kehidupan 

sehari-hari. 

   

5. Guru menyampaikan tujuan  pembelajaran 

yang akan dicapai. 

   

6. Guru menyampaikan langkah-langkah 

pembelajaran yang akan dilakukan dalam 

pembelajaran berkelompok. 

   

7. Guru membagi siswa dalam  beberapa 

kelompok yang sudah ditentukan. 

   

8. Guru  memberikan LKS.    

II Inti 

9. Guru meminta siswa untuk mengamati 

permasalahan yang ada sehingga siswa 

mampu menimbulkan pertanyaan yang 

terdapat pada permasalahan tersebut. 

   

10. Guru meminta siswa membuat hal yang 

diketahui dan yang ditanya dari 

permasalahan yang diberikan. 
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11. Guru memperhatikan dan mendorong semua 

siswa terlibat dalam diskusi dalam hal 

menyelesaikan masalah yang ada dalam 

LKS. 

   

12. Guru menyuruh siswa mengumpulkan hasil 

diskusi dengan megumpulkan informasi dan 

masalah yang dihadapi dengan cara 

mangasosiasikan  informasi yang diperoleh. 

   

13. Guru meminta perwakilan  setiap  kelompok 

untuk mempresentasikan hasil diskusi  

dengan percaya diri. 

   

14. Guru meminta kelompok lain untuk 

menanggapi jawaban yang dipaparkan oleh 

siswa yang menampilkan jawaban dalam 

rangka menyempurnakan jawaban yang 

sudah dipaparkan.  

   

15. Guru mengarahkan semua siswa pada 

penyelasaian masalah/soal. 

   

III Penutup 

16. Guru bersama siswa menyimpulkan 

pelajaran yang berkaitan dengan luas 

permukaan prisma. 

   

17. Guru meminta siswa mengumpulkan lembar 

LKS yang sudah diberikan  guru. 
   

18. Guru menginformasikan agar siswa 

mempelajari materi berikutnya yaitu tentang 

luas permukaan limas 

   

19. Guru memberikan pekerjaan rumah.    

20. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengajak siswa membaca doa 

   

 

  Kendari, 04 – 03 – 2019   

 Observer 

 

  Wa Salmi Rumbia 

 NIM. 15010110006 
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LEMBAR OBSERVASI GURU 

 

Aktifitas guru dalam pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 

Probem Based Learning 

Hari/tanggal : Rabu/ 06 Maret 2019 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan 

Anda! 

Pertemuan 4 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya Tidak 

I Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dan mengajak 

siswa berdoa sebelum memulai 

pembelajaran. 

   

2. Guru mengecek kehadiran peserta didik 

dengan mengabsen peserta didik. 

   

3. Guru menanyakan materi sebelumnya.    

4. Guru memberikan motivasi pada siswa 

dengan cara memberikan contoh materi 

bangun ruang sisi datar dalam kehidupan 

sehari-hari. 

   

5. Guru menyampaikan tujuan  pembelajaran 

yang akan dicapai. 

   

6. Guru menyampaikan langkah-langkah 

pembelajaran yang akan dilakukan dalam 

pembelajaran berkelompok. 

   

7. Guru membagi siswa dalam beberapa 

kelompok yang sudah ditentukan. 

   

8. Guru  memberikan LKS.    

II Inti 

9. Guru meminta siswa untuk mengamati 

permasalahan yang ada sehingga siswa 

mampu menimbulkan pertanyaan yang 

terdapat pada permasalahan tersebut. 

   

10. Guru meminta siswa membuat hal yang 

diketahui dan yang ditanya dari 

permasalahan yang diberikan. 
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11. Guru memperhatikan dan mendorong semua 

siswa terlibat dalam diskusi dalam hal 

menyelesaikan masalah yang ada dalam 

LKS. 

   

12. Guru menyuruh siswa mengumpulkan hasil 

diskusi dengan megumpulkan informasi dan 

masalah yang dihadapi dengan cara 

mangasosiasikan  informasi yang diperoleh. 

   

13. Guru meminta perwakilan  setiap  kelompok 

untuk mempresentasikan hasil diskusi  

dengan percaya diri. 

   

14. Guru meminta kelompok lain untuk 

menanggapi jawaban yang dipaparkan oleh 

siswa yang menampilkan jawaban dalam 

rangka menyempurnakan jawaban yang 

sudah dipaparkan.  

   

15. Guru mengarahkan semua siswa pada 

penyelasaian masalah/soal. 

   

III Penutup 

16. Guru bersama siswa menyimpulkan 

pelajaran yang berkaitan dengan luas 

permukaan limas. 

   

17. Guru meminta siswa mengumpulkan lembar 

LKS yang sudah diberikan  guru. 
   

18. Guru menginformasikan agar siswa 

mempelajari materi berikutnya yaitu tentang 

volume prisma. 

   

19. Guru memberikan pekerjaan rumah.    

20. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengajak siswa membaca doa. 

   

 

  Kendari, 06 – 03 – 2019  

 Observer 

 

  Wa Salmi Rumbia 

 NIM. 15010110006 

 

 

 

 



201 
 

 

 

LEMBAR OBSERVASI GURU 

 

Aktifitas guru dalam pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 

Probem Based Learning 

Hari/tanggal : Senin/ 11 Maret 2019 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan 

Anda! 

Pertemuan 5 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya Tidak 

I Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dan mengajak 

siswa berdoa sebelum memulai 

pembelajaran. 

   

2. Guru mengecek kehadiran peserta didik 

dengan mengabsen peserta didik. 

   

3. Guru menanyakan materi sebelumnya.    

4. Guru memberikan motivasi pada siswa 

dengan cara memberikan contoh materi 

bangun ruang sisi datar dalam kehidupan 

sehari-hari. 

   

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

   

6. Guru menyampaikan langkah-langkah 

pembelajaran yang akan dilakukan dalam 

pembelajaran berkelompok. 

   

7. Guru membagi siswa dalam  beberapa 

kelompok yang sudah ditentukan. 

   

8. Guru  memberikan LKS.    

II Inti 

9. Guru meminta siswa untuk mengamati 

permasalahan yang ada sehingga siswa 

mampu menimbulkan pertanyaan yang 

terdapat pada permasalahan tersebut. 

   

10. Guru meminta siswa membuat hal yang 

diketahui dan yang ditanya dari 

permasalahan yang diberikan. 
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11. Guru memperhatikan dan mendorong semua 

siswa terlibat dalam diskusi dalam hal 

menyelesaikan masalah yang ada dalam 

LKS. 

   

12. Guru menyuruh siswa mengumpulkan hasil 

diskusi dengan megumpulkan informasi dan 

masalah yang dihadapi dengan cara 

mangasosiasikan  informasi yang diperoleh. 

   

13. Guru meminta perwakilan  setiap  kelompok 

untuk mempresentasikan hasil diskusi  

dengan percaya diri. 

   

14. Guru meminta kelompok lain untuk 

menanggapi jawaban yang dipaparkan oleh 

siswa yang menampilkan jawaban dalam 

rangka menyempurnakan jawaban yang 

sudah dipaparkan.  

   

15. Guru mengarahkan semua siswa pada 

penyelasaian masalah/soal. 

   

III Penutup 

16. Guru bersama siswa menyimpulkan 

pelajaran yang berkaitan dengan volume 

prisma. 

   

17.  Guru meminta siswa mengumpulkan 

lembar LKS yang sudah diberikan  guru. 
   

18. Guru menginformasikan agar siswa 

mempelajari materi berikutnya yaitu tentang 

volume limas. 

   

19. Guru memberikan pekerjaan rumah.    

20. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengajak siswa membaca doa. 

   

 

  Kendari, 11 – 03 – 2019   

 Observer 

 

  Wa Salmi Rumbia 

 NIM. 15010110006 
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LEMBAR OBSERVASI GURU 

 

Aktifitas guru dalam pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 

Probem Based Learning 

Hari/tanggal : Rabu/ 13 Maret 2019 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan 

Anda! 

Pertemuan 6 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya Tidak 

I Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dan mengajak 

siswa berdoa sebelum memulai 

pembelajaran. 

   

2. Guru mengecek kehadiran peserta didik 

dengan mengabsen peserta didik. 

   

3. Guru menanyakan materi sebelumnya.    

4. Guru memberikan motivasi pada siswa 

dengan cara memberikan contoh materi 

bangun ruang sisi datar dalam kehidupan 

sehari-hari. 

   

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

   

6. Guru menyampaikan langkah-langkah 

pembelajaran yang akan dilakukan dalam 

pembelajaran berkelompok. 

   

7. Guru membagi siswa dalam beberapa 

kelompok yang sudah ditentukan. 

   

8. Guru  memberikan LKS.    

II Inti 

9. Guru meminta siswa untuk mengamati 

permasalahan yang ada sehingga siswa 

mampu menimbulkan pertanyaan yang 

terdapat pada permasalahan tersebut. 

   

10. Guru meminta siswa membuat hal yang 

diketahui dan yang ditanya dari 

permasalahan yang diberikan. 
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11. Guru memperhatikan dan mendorong semua 

siswa terlibat dalam diskusi dalam hal 

menyelesaikan masalah yang ada dalam 

LKS. 

   

12. Guru menyuruh siswa mengumpulkan hasil 

diskusi dengan megumpulkan informasi dan 

masalah yang dihadapi dengan cara 

mangasosiasikan  informasi yang diperoleh. 

   

13. Guru meminta perwakilan  setiap  kelompok 

untuk mempresentasikan hasil diskusi  

dengan percaya diri. 

   

14. Guru meminta kelompok lain untuk 

menanggapi jawaban yang dipaparkan oleh 

siswa yang menampilkan jawaban dalam 

rangka menyempurnakan jawaban yang 

sudah dipaparkan.  

   

15. Guru mengarahkan semua siswa pada 

penyelasaian masalah/soal. 

   

III Penutup 

16. Guru bersama siswa menyimpulkan 

pelajaran yang berkaitan dengan volume 

limas. 

   

17.  Guru meminta siswa mengumpulkan 

lembar LKS yang sudah diberikan  guru. 
   

18. Guru menginformasi akan mengadakan tes 

pada pertemuan selanjutnya. 
   

19. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengajak siswa membaca doa. 

   

 

  Kendari, 13 – 03 – 2019          

 Observer 

 

  Wa Salmi Rumbia 

 NIM. 15010110006 
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Lampiran 18 

LEMBAR OBSERVASI SISWA 

 

Aktifitas siswa dalam pembeajaran matematika menggunakan model 

pembelajaran Probem Based Learning 

Hari/tanggal : Senin/ 25 Februari 2019 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan 

Anda! 

Pertemuan 1 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya Tidak 

I Pedahuluan 

1. Siswa menjawab salam dari guru dan berdoa 

bersama. 

   

2. Siswa mendengarkan absensi yang 

dibacakan guru 

   

3. Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai 

materi yang diberikan. 

   

4. Siswa mendengarkan penjelasan guru 

mengenai manfaat mempelajari materi 

bangun ruang sisi datar. 

   

5. Siswa mendengarkan tujuan  pembelajaran 

yang dijelaskan oleh guru. 

   

6. Siswa mendengarkan langkah-langkah yang 

dijelaskan oleh guru dalam proses 

pembelajaran.. 

   

7. Siswa membentuk kelompok.    

8. Siswa menerima LKS yang diberikann guru    

II Inti 

9. Siswa mengamati permasalahan yang ada 

berkaitan dengan bangun ruang  sisi datar 

   

10. Siswa membuat  hal yang diketahui dan 

yang ditanya dari permasalahan yang 

diberikan dalamLembar Kerja Siswa(LKS). 

   

11. Siswa mengerjakan tugas yang ada di LKS 

dalam masing-masing kelompok. 
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12. Siswa menyiapkan hasil diskusi dengan 

mengumpulkan informasi dan masalah yang 

dihadapi dengan cara mengasosiasikan 

informasi yang diperoleh 

   

13. Perwakilan kelompok mempresentasikan  

hasil diskusinya dengan percaya diri. 

   

14. Siswa  dari kelompok  lain menanggapi 

jawaban yang dipaparkan dalam rangka 

penyempurnaan jawaban hasil mereka. 

   

15. Siswa memperhatikan guru dalam 

pennyelesaian soal. 

   

III Penutup 

16. Siswa menyimpulkan pelajaran yang 

berkaitan dengan luas permukaan dan kubus 

dan balok. 

   

17. Siswa mengumpulkan lembar LKS yang 

sudah diberikan  guru. 

   

18. Siswa mendengarkan informasi dari guru 

agar mempelajari materi berikutnya yaitu 

tentang volume kubus dan balok. 

   

19. Siswa menulis pekerjaan rumah yang 

diberikan guru. 

   

20. Siswa bersama-sama membaca doa.    

 

  Kendari, 25 – 02 – 2019       

  Observer 

 

 

 

  Afrianti 

  NIM. 15010110007 
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LEMBAR OBSERVASI SISWA 

 

Aktifitas siswa dalam pembeajaran matematika menggunakan model 

pembelajaran Probem Based Learning 

Hari/tanggal : Rabu/ 27 Februari 2019 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan 

Anda! 

Pertemuan 2 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya Tidak 

I Pedahuluan 

1. Siswa menjawab salam dari guru dan berdoa 

bersama. 

   

2. Siswa mendengarkan absensi yang 

dibacakan guru 

   

3. Siswa  menjawab pertanyaan guru mengenai 

materi yang diberikan. 

   

4. Siswa mendengarkan penjelasan guru 

mengenai manfaat mempelajari materi 

bangun ruang sisi datar. 

   

5. Siswa mendengarkan tujuan  pembelajaran 

yang dijelaskan oleh guru. 

   

6. Siswa mendengarkan langkah-langkah yang 

dijelaskan oleh guru dalam proses 

pembelajaran.. 

   

7. Siswa membentuk kelompok.    

8. Siswa menerima LKS yang diberikann guru    

II Inti 

9. Siswa mengamati permasalahan yang ada 

berkaitan dengan bangun ruang  sisi datar 

   

10. Siswa membuat  hal yang diketahui dan 

yang ditanya dari permasalahan yang 

diberikan dalam Lembar Kerja Siswa(LKS). 

   

11. Siswa mengerjakan tugas yang ada di LKS 

dalam masing-masing kelompok. 

   

12. Siswa menyiapkan hasil diskusi dengan 

mengumpulkan informasi dan masalah yang 
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dihadapi dengan cara mengasosiasikan 

informasi yang diperoleh 

13. Perwakilan kelompok mempresentasikan  

hasil diskusinya dengan percaya diri. 

   

14. Siswa  dari kelompok  lain menanggapi 

jawaban yang dipaparkan dalam rangka 

penyempurnaan jawaban hasil mereka. 

   

15. Siswa memperhatikan guru dalam 

pennyelesaian soal. 

   

III Penutup 

16. Siswa menyimpulkan pelajaran yang 

berkaitan dengan volume kubus dan balok. 

   

17. Siswa mengumpulkan lembar LKS yang 

sudah diberikan  guru. 

   

18. Siswa mendengarkan informasi dari guru 

agar mempelajari materi berikutnya yaitu 

tentang luas permukaan prisma. 

   

19. Siswa menulis pekerjaan rumah yang 

diberikan guru. 

   

20. Siswa bersama-sama membaca doa.    

 

  Kendari, 27 – 02 – 2019        

  Observer 

 

 

 

  Afrianti 

  NIM. 15010110007 
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LEMBAR OBSERVASI SISWA 

 

Aktifitas siswa dalam pembeajaran matematika menggunakan model 

pembelajaran Probem Based Learning 

Hari/tanggal : Senin/ 04 Maret 2019 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan 

Anda! 

Pertemuan 3 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya Tidak 

I Pedahuluan 

1. Siswa menjawab salam dari guru dan berdoa 

bersama. 

   

2. Siswa mendengarkan absensi yang 

dibacakan guru 

   

3. Siswa  menjawab pertanyaan guru mengenai 

materi yang diberikan. 

   

4. Siswa mendengarkan penjelasan guru 

mengenai manfaat mempelajari materi 

bangun ruang sisi datar. 

   

5. Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran 

yang dijelaskan oleh guru. 

   

6. Siswa mendengarkan langkah-langkah yang 

dijelaskan oleh guru dalam proses 

pembelajaran.. 

   

7. Siswa membentuk kelompok.    

8. Siswa menerima LKS yang diberikann guru    

II Inti 

9. Siswa mengamati permasalahan yang ada 

berkaitan dengan bangun ruang  sisi datar 

   

10. Siswa membuat hal yang diketahui dan yang 

ditanya dari permasalahan yang diberikan 

dalam Lembar Kerja Siswa (LKS). 

   

11. Siswa mengerjakan tugas yang ada di LKS 

dalam masing-masing kelompok. 

   

12. Siswa menyiapkan hasil diskusi dengan 

mengumpulkan informasi dan masalah yang 
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dihadapi dengan cara mengasosiasikan 

informasi yang diperoleh. 

13. Perwakilan kelompok mempresentasikan  

hasil diskusinya dengan percaya diri. 

   

14. Siswa  dari kelompok  lain menanggapi 

jawaban yang dipaparkan dalam rangka 

penyempurnaan jawaban hasil mereka. 

   

15. Siswa memperhatikan guru dalam 

pennyelesaian soal. 

   

III Penutup 

16. Siswa menyimpulkan pelajaran yang 

berkaitan dengan luas permukaan prisma. 

   

17. Siswa mengumpulkan lembar LKS yang 

sudah diberikan  guru. 

   

18. Siswa mendengarkan informasi dari guru 

agar mempelajari materi berikutnya yaitu 

tentang luas permukaan limas. 

   

19. Siswa menulis pekerjaan rumah yang 

diberikan guru. 

   

20. Siswa siswa bersama-sama membaca doa.    

 

  Kendari, 04 – 03 – 2019          

  Observer 

 

 

 

  Afrianti 

  NIM. 15010110007 
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LEMBAR OBSERVASI SISWA 

 

Aktifitas siswa dalam pembeajaran matematika menggunakan model 

pembelajaran Probem Based Learning 

Hari/tanggal : Rabu/ 06 Maret 2019 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan 

Anda! 

Pertemuan 4 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya Tidak 

I Pedahuluan 

1. Siswa menjawab salam dari guru dan berdoa 

bersama. 

   

2. Siswa mendengarkan absensi yang 

dibacakan guru 

   

3. Siswa  menjawab pertanyaan guru mengenai 

materi yang diberikan. 

   

4. Siswa mendengarkan penjelasan guru 

mengenai manfaat mempelajari materi 

bangun ruang sisi datar. 

   

5. Siswa mendengarkan tujuan  pembelajaran 

yang dijelaskan oleh guru. 

   

6. Siswa mendengarkan langkah-langkah yang 

dijelaskan oleh guru dalam proses 

pembelajaran.. 

   

7. Siswa membentuk kelompok.    

8. Siswa menerima LKS yang diberikann guru    

II Inti 

9. Siswa mengamati permasalahan yang ada 

berkaitan dengan bangun ruang  sisi datar 

   

10. Siswa membuat  hal yang diketahui dan 

yang ditanya dari permasalahan yang 

diberikan dalamLembar Kerja Siswa(LKS). 

   

11. Siswa mengerjakan tugas yang ada di LKS 

dalam masing-masing kelompok. 

   

12. Siswa menyiapkan hasil diskusi dengan 

mengumpulkan informasi dan masalah yang 
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dihadapi dengan cara mengasosiasikan 

informasi yang diperoleh 

13. Perwakilan kelompok mempresentasikan  

hasil diskusinya dengan percaya diri. 

   

14. Siswa  dari kelompok  lain menanggapi 

jawaban yang dipaparkan dalam rangka 

penyempurnaan jawaban hasil mereka. 

   

15. Siswa memperhatikan guru dalam 

pennyelesaian soal. 

   

III Penutup 

16. Siswa menyimpulkan pelajaran yang 

berkaitan dengan luas permukaan limas. 

   

17. Siswa mengumpulkan lembar LKS yang 

sudah diberikan  guru. 

   

18. Siswa mendengarkan informasi dari guru 

agar mempelajari materi berikutnya yaitu 

tentang volume prisma. 

   

19. Siswa menulis pekerjaan rumah yang 

diberikan guru. 

   

20. Siswa siswa bersama-sama membaca doa.    

 

  Kendari, 06 – 03 – 2019      

  Observer 

 

 

 

  Afrianti 

  NIM. 15010110007 
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LEMBAR OBSERVASI SISWA 

 

Aktifitas siswa dalam pembeajaran matematika menggunakan model 

pembelajaran Probem Based Learning 

Hari/tanggal : Senin/ 11 Maret 2019 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan 

Anda! 

Pertemuan 5 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya Tidak 

I Pedahuluan 

1. Siswa menjawab salam dari guru dan berdoa 

bersama. 

   

2. Siswa mendengarkan absensi yang 

dibacakan guru 

   

3. Siswa  menjawab pertanyaan guru mengenai 

materi yang diberikan. 

   

4. Siswa mendengarkan penjelasan guru 

mengenai manfaat mempelajari materi 

bangun ruang sisi datar. 

   

5. Siswa mendengarkan tujuan  pembelajaran 

yang dijelaskan oleh guru. 

   

6. Siswa mendengarkan langkah-langkah yang 

dijelaskan oleh guru dalam proses 

pembelajaran.. 

   

7. Siswa membentuk kelompok.    

8. Siswa menerima LKS yang diberikann guru    

II Inti 

9. Siswa mengamati permasalahan yang ada 

berkaitan dengan bangun ruang  sisi datar 

   

10. Siswa membuat  hal yang diketahui dan 

yang ditanya dari permasalahan yang 

diberikan dalam Lembar Kerja Siswa(LKS). 

   

11. Siswa mengerjakan tugas yang ada di LKS 

dalam masing-masing kelompok. 

   

12. Siswa menyiapkan hasil diskusi dengan 

mengumpulkan informasi dan masalah yang 
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dihadapi dengan cara mengasosiasikan 

informasi yang diperoleh 

13. Perwakilan kelompok mempresentasikan  

hasil diskusinya dengan percaya diri. 

   

14. Siswa  dari kelompok  lain menanggapi 

jawaban yang dipaparkan dalam rangka 

penyempurnaan jawaban hasil mereka. 

   

15. Siswa memperhatikan guru dalam 

pennyelesaian soal. 

   

III Penutup 

16. Siswa menyimpulkan pelajaran yang 

berkaitan dengan volume prisma. 

   

17. Siswa mengumpulkan lembar LKS yang 

sudah diberikan  guru. 

   

18. Siswa mendengarkan informasi dari guru 

agar mempelajari materi berikutnya yaitu 

tentang volume limas. 

   

19. Siswa menulis pekerjaan rumah yang 

diberikan guru. 

   

20. Siswa siswa bersama-sama membaca doa.    

 

  Kendari, 11 – 03 – 2019   

  Observer 

 

 

 

  Afrianti 

  NIM. 15010110007 
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LEMBAR OBSERVASI SISWA 

 

Aktifitas siswa dalam pembeajaran matematika menggunakan model 

pembelajaran Probem Based Learning 

Hari/tanggal : Rabu/ 13 Maret 2019 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan 

Anda! 

Pertemuan 6 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya Tidak 

I Pedahuluan 

1. Siswa menjawab salam dari guru dan berdoa 

bersama. 

   

2. Siswa mendengarkan absensi yang 

dibacakan guru 

   

3. Siswa  menjawab pertanyaan guru mengenai 

materi yang diberikan. 

   

4. Siswa mendengarkan penjelasan guru 

mengenai manfaat mempelajari materi 

bangun ruang sisi datar. 

   

5. Siswa mendengarkan tujuan  pembelajaran 

yang dijelaskan oleh guru. 

   

6. Siswa mendengarkan langkah-langkah yang 

dijelaskan oleh guru dalam proses 

pembelajaran.. 

   

7. Siswa membentuk kelompok.    

8. Siswa menerima LKS yang diberikann guru    

II Inti 

9. Siswa mengamati permasalahan yang ada 

berkaitan dengan bangun ruang  sisi datar 

   

10. Siswa membuat  hal yang diketahui dan 

yang ditanya dari permasalahan yang 

diberikan dalamLembar Kerja Siswa(LKS). 

   

11. Siswa mengerjakan tugas yang ada di LKS 

dalam masing-masing kelompok. 

   

12. Siswa menyiapkan hasil diskusi dengan 

mengumpulkan informasi dan masalah yang 
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dihadapi dengan cara mengasosiasikan 

informasi yang diperoleh 

13. Perwakilan kelompok mempresentasikan  

hasil diskusinya dengan percaya diri. 

   

14. Siswa  dari kelompok  lain menanggapi 

jawaban yang dipaparkan dalam rangka 

penyempurnaan jawaban hasil mereka. 

   

15. Siswa memperhatikan guru dalam 

pennyelesaian soal. 

   

III Penutup 

16. Siswa menyimpulkan pelajaran yang 

berkaitan dengan volume limas. 

   

17.  Siswa mengumpulkan lembar LKS yang 

sudah diberikan  guru. 

   

18. Siswa mendengarkan informasi yang 

disampaikan guru yaitu akan mengadakan 

tes pada pertemuan selanjutnya. 

   

19. Siswa bersama-sama membaca doa.    

 

  Kendari, 13 – 03 – 2019   

  Observer 

 

 

 

  Afrianti 

  NIM. 15010110007 
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Lampiran 19 

LEMBAR OBSERVASI GURU 

 

Aktifitas guru dalam pembelajaran matematika menggunakan model 

Pembelajaran Matematika Realistik 

Hari/tanggal : Kamis/ 28 Februari 2019 

Petunjuk pengisian: 

Berilah tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan  

Anda! 

Pertemuan 1 

No. Pertanyaan (Kerangka Kerja) Ya Tidak 

I Pendahuluan 

1. Guru memulai dengan mengucapkan salam 

dan berdo’a. 

   

2. Guru mengecek  kehadiran dan  kesiapan  

peserta didik untuk  mengikuti pembelajaran 

   

3. Guru menyampaikan cakupan materi yang 

akan dipelajari 

   

4.. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai 

   

5. Guru menjelaskan cara pembelajaran yang 

akan dilaksanakan 

   

6. Guru mengingatkan kembali kepada siswa 

materi  prasyarat 

   

7. Guru  memotivasi siswa kegunaan dari 

menemukan luas permukaan kubus dan balok  

dalam kehidupan sehari-hari. 

   

II Inti 

8. Guru meminta siswa untuk membentuk 5 

kelompok yang masing-masing kelompok 

terdiri   dari 4-5 orang. 

   

9. Fase 1 (Aktivitas) 

Guru memberikan  permasalahan melalui 

LKS kepada siswa sebagai aktivitas doing. 

   

10. Fase 2 (realitas) 

Guru memberikan permasalahan nyata yang 

terkait  menemukan luas permukaan kubus. 

dengan media gambar kotak kado dan balok 

melalui media gambar bungkus susu 
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Frisenflag. 

11. Fase 3 (pemahaman) 

Guru mengarahkan siswa memahami 

permasalahan dengan menemukan konsep dan  

rumus. 

   

12. Fase 4 (intertwinement) 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menyelesaikan permasalahn di LKS 

dengan menerapkan berbagai konsep, rumus, 

prinsip, serta pemahaman secara berkaitan. 

   

13. Fase 5 (Interaksi) 

Guru memberikan kesempatan sharing 

pengalaman, strategi  penyelesaian atau  

temuan lainnya  melalui diskusi kelompok. 

   

14. Fase 6 (bimbingan) 

Guru member kesempatan seluas-luasnya 

kepada siswa  untuk    mencoba menemukan 

sendiri prinsip, konsep atau rumus. 

   

15. Guru meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. 

   

16. Guru meminta kelompok  lain menanggapi  

hasil diskusi yang disampaikan temannya. 

   

17 Guru member apresiasi kepada  siswa yang 

aktif dan berani mempresentasikan LKS. 

   

III Penutup 

18. Guru bersama siswa melakukan refleksi atau 

evaluasi siswa terkait menemukan luas 

permukaan  kubus dan balok. 

   

19. Guru meminta siswa menyimpulkan pelajaran 

yang dipelajari pada hari ini. 

   

20. Guru memberikan pekerjaan rumah.    

21. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengajak siswa membaca doa. 

   

 

Kendari, 28 – 02 – 2019       

Observer 

 

 

 

Wa Salmi Rumbia 

NIM. 15010110006 
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LEMBAR OBSERVASI GURU 

 

Aktifitas guru dalam pembelajaran matematika menggunakan model 

Pembelajaran Matematika Realistik 

Hari/tanggal : Jum’at/ 01 Maret 2019 

Petunjuk pengisian: 

Berilah tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan  

Anda! 

Pertemuan 2 

No. Pertanyaan (Kerangka Kerja) Ya Tidak 

I Pendahuluan 

1. Guru memulai dengan mengucapkan salam 

dan berdo’a. 

   

2. Guru mengecek  kehadiran dan  kesiapan  

peserta didik untuk  mengikuti pembelajaran 

   

3. Guru menyampaikan cakupan materi yang 

akan dipelajari 

   

4.. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai 

   

5. Guru menjelaskan cara pembelajaran yang 

akan dilaksanakan 

   

6. Guru mengingatkan kembali kepada siswa 

materi  prasyarat 

   

7. Guru  memotivasi siswa kegunaan dari 

menemukan volume kubus dan balok dalam 

kehidupan sehari-hari. 

   

II Inti 

8. Guru meminta siswa untuk membentuk 5 

kelompok yang masing-masing kelompok 

terdiri   dari 4-5 orang. 

   

9. Guru memberi stimulus volume melalui 

media kubus satuan. 
   

10. Fase 1 (Aktivitas) 

Guru memberikan  permasalahan melalui 

LKS kepada siswa sebagai aktivitas doing. 

   

11. Fase 2 (realitas) 

Guru memberikan permasalahan nyata yang 

terkait  menemukan volume kubus dengan 

media gambar bak mandi yang diisi dengan 

air dan balok melalui media gambar kotak 
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susu. 

12. Fase 3 (pemahaman) 

Guru mengarahkan siswa memahami 

permasalahan dengan menemukan konsep dan  

rumus. 

   

13. Fase 4 (intertwinement) 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menyelesaikan permasalahn di LKS 

dengan menerapkan berbagai konsep, rumus, 

prinsip, serta pemahaman secara berkaitan. 

   

14. Fase 5 (Interaksi) 

Guru memberikan kesempatan sharing 

pengalaman, strategi  penyelesaian atau  

temuan lainnya  melalui diskusi kelompok. 

   

15. Fase 6 (bimbingan) 

Guru member kesempatan seluas-luasnya 

kepada siswa  untuk    mencoba menemukan 

sendiri prinsip, konsep atau rumus. 

   

16. Guru meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. 

   

17. Guru meminta kelompok  lain menanggapi  

hasil diskusi yang disampaikan temannya. 

   

18 Guru member apresiasi kepada  siswa yang 

aktif dan berani mempresentasikan LKS. 

   

III Penutup 

19. Guru bersama siswa melakukan refleksi atau 

evaluasi siswa terkait menemukan volume 

kubus dan balok. 

   

20. Guru meminta siswa menyimpulkan pelajaran 

yang dipelajari pada hari ini 

   

21. Guru memberikan pekerjaan rumah.    

22. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengajak siswa membaca doa. 

   

 

Kendari, 01 – 03 – 2019         

Observer 

 

 

 

Wa Salmi Rumbia 

NIM. 15010110006 
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LEMBAR OBSERVASI GURU 

 

Aktifitas guru dalam pembelajaran matematika menggunakan model 

Pembelajaran Matematika Realistik 

Hari/tanggal : Kamis/ 07 Maret 2019 

Petunjuk pengisian: 

Berilah tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan  

Anda! 

Pertemuan 3 

No. Pertanyaan (Kerangka Kerja) Ya Tidak 

I Pendahuluan 

1. Guru memulai dengan mengucapkan salam  

dan berdo’a. 

   

2. Guru mengecek  kehadiran dan  kesiapan  

peserta didik untuk  mengikuti pembelajaran 
   

3. Guru menyampaikan cakupan materi yang 

akan dipelajari 

   

4.. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai 

   

5. Guru menjelaskan cara pembelajaran yang 

akan dilaksanakan 

   

6. Guru mengingatkan kembali kepada siswa 

materi  prasyarat 

   

7. Guru  memotivasi siswa kegunaan dari 

menemukan luas permukaan prisma dalam 

kehidupan sehari-hari. 

  

 

 

II Inti 

8. Guru meminta siswa untuk membentuk 5 

kelompok yang masing-masing kelompok 

terdiri   dari 4-5 orang. 

   

9. Fase 1 (Aktivitas) 

Guru memberikan permasalahan melalui LKS 

kepada siswa sebagai aktivitas doing. 

   

10. Fase 2 (realitas) 

guru memberikan permasalahan nyata yang 

terkait menemukan luas permukaan prisma 

dengabn gambar  name table berbentuk 

prisma. 

   

11. Fase 3 (pemahaman)    
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Guru mengarahkan siswa memahami 

permasalahan dengan menemukan konsep dan  

rumus. 

 

12. Fase 4 (intertwinement) 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menyelesaikan permasalahn di LKS 

dengan menerapkan berbagai konsep, rumus, 

prinsip, serta pemahaman secara berkaitan. 

   

13. Fase 5 (Interaksi) 

Guru memberikan kesempatan sharing 

pengalaman, strategi  penyelesaian atau  

temuan lainnya  melalui diskusi kelompok. 

   

14. Fase 6 (bimbingan) 

Guru memberi kesempatan seluas-luasnya 

kepada siswa  untuk    mencoba menemukan 

sendiri prinsip, konsep atau rumus. 

   

15. Guru meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. 

  

 

 

16. Guru meminta kelompok  lain menanggapi  

hasil diskusi yang disampaikan temannya. 

   

17 Guru memberi apresiasi kepada  siswa yang 

aktif dan berani mempresentasikan LKS. 

  

 

 

III Penutup 

18. Guru bersama siswa melakukan refleksi atau 

evaluasi siswa terkait menemukan rumus luas 

permukaan  prisma. 

   

19. Guru meminta siswa menyimpulkan pelajaran 

yang dipelajari pada hari ini 

  

 

 

20. Guru memberikan pekerjaan rumah.    

21. Guru menutup dengan salam.   

 

 

 

Kendari, 07 – 03 – 2019     

Observer       

 

 

 

Wa Salmi Rumbia 

NIM. 15010110006 
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LEMBAR OBSERVASI GURU 

 

Aktifitas guru dalam pembelajaran matematika menggunakan model 

Pembelajaran Matematika Realistik 

Hari/tanggal : Jum’at/ 08 Maret 2019 

Petunjuk pengisian: 

Berilah tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan  

Anda! 

Pertemuan 4 

No. Pertanyaan (Kerangka Kerja) Ya Tidak 

I Pendahuluan 

1. Guru memulai dengan mengucapkan salam  

dan berdo’a. 

   

2. Guru mengecek  kehadiran dan  kesiapan  

peserta didik untuk  mengikuti pembelajaran 

  

 

 

3. Guru menyampaikan cakupan materi yang 

akan dipelajari 

   

4.. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai 

  

 

 

5. Guru menjelaskan cara pembelajaran yang 

akan dilaksanakan 

  

 

 

6. Guru mengingatkan kembali kepada siswa 

materi  prasyarat 

   

7. Guru  memotivasi siswa kegunaan dari 

menemukan luas permukaan limas dalam 

kehidupan sehari-hari. 

  

 

 

II Inti 

8. Guru meminta siswa untuk membentuk 5 

kelompok yang masing-masing kelompok 

terdiri   dari 4-5 orang. 

  

 

 

9. Fase 1 (Aktivitas) 

Guru memberikan  permasalahan melalui 

LKS kepada siswa sebagai aktivitas doing. 

  

 

 

10. Fase 2 (realitas) 

Guru memberikan permasalahan nyata yang 

terkait menemukan luas permukaan limas 

dengan media gambar jam digital berbentuk 

limas. 

   

11. Fase 3 (pemahaman)    
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Guru mengarahkan siswa memahami 

permasalahan dengan menemukan konsep dan  

rumus. 

 

12. Fase 4 (intertwinement) 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menyelesaikan permasalahn di LKS 

dengan menerapkan berbagai konsep, rumus, 

prinsip, serta pemahaman secara berkaitan. 

  

 

 

13. Fase 5 (Interaksi) 

Guru memberikan kesempatan sharing 

pengalaman, strategi  penyelesaian atau  

temuan lainnya  melalui diskusi kelompok. 

  

 

 

14. Fase 6 (bimbingan) 

Guru member kesempatan seluas-luasnya 

kepada siswa  untuk    mencoba menemukan 

sendiri prinsip, konsep atau rumus. 

   

15. Guru meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. 

  

 

 

16. Guru meminta kelompok  lain menanggapi  

hasil diskusi yang disampaikan temannya. 

   

17 Guru member apresiasi kepada  siswa yang 

aktif dan berani mempresentasikan LKS. 

  

 

 

III Penutup 

18. Guru bersama siswa melakukan refleksi atau 

evaluasi siswa terkait menemukan rumus luas 

permukaan  limas. 

   

19. Guru meminta siswa menyimpulkan pelajaran 

yang dipelajari pada hari ini. 

  

 

 

20. Guru menginformasi akan mengadakan tes 

pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang luas 

permukaan prisma dan limas. 

   

21. Guru menutup dengan salam.    

 

Kendari, 08 – 03 – 2019  

Observer 

 

 

 

Wa Salmi Rumbia 

NIM. 15010110006 
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LEMBAR OBSERVASI GURU 

 

Aktifitas guru dalam pembelajaran matematika menggunakan model 

Pembelajaran Matematika Realistik 

Hari/tanggal : Kamis/ 14 Maret 2019 

Petunjuk pengisian: 

Berilah tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan  

Anda! 

Pertemuan 5 

No. Pertanyaan (Kerangka Kerja) Ya Tidak 

I Pendahuluan 

1. Guru memulai dengan mengucapkan salam  

dan berdo’a. 

   

2. Guru mengecek  kehadiran dan  kesiapan  

peserta didik untuk  mengikuti pembelajaran 

  

 

 

3. Guru menyampaikan cakupan materi yang 

akan dipelajari 

   

4.. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai 

   

5. Guru menjelaskan cara pembelajaran yang 

akan dilaksanakan 

  

 

 

6. Guru mengingatkan kembali kepada siswa 

materi  prasyarat 
   

7. Guru  memotivasi siswa kegunaan dari 

menemukan volume prisma dalam kehidupan 

sehari-hari. 

   

II Inti 

8. Guru meminta siswa untuk membentuk 5 

kelompok yang masing-masing kelompok 

terdiri   dari 4-5 orang. 

   

9. Guru memberi stimulus volume melalui 

media alat peraga 2 buah prisma segitiga. 

  

 

 

10. Fase 1 (Aktivitas) 

Guru memberikan permasalahan melalui LKS 

kepada siswa sebagai aktivitas doing. 

   

11. Fase 2 (realitas) 

guru memberikan permasalahan nyata yang 

terkait menemukan volume prisma dengan 

gambar tempat pensil berbentuk prisma. 
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12. Fase 3 (pemahaman) 

Guru mengarahkan siswa memahami 

permasalahan dengan menemukan konsep dan  

rumus. 

   

13. Fase 4 (intertwinement) 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menyelesaikan permasalahn di LKS 

dengan menerapkan berbagai konsep, rumus, 

prinsip, serta pemahaman secara berkaitan. 

  

 

 

14. Fase 5 (Interaksi) 

Guru memberikan kesempatan sharing 

pengalaman, strategi  penyelesaian atau  

temuan lainnya  melalui diskusi kelompok. 

   

15. Fase 6 (bimbingan) 

Guru member kesempatan seluas-luasnya 

kepada siswa  untuk    mencoba menemukan 

sendiri prinsip, konsep atau rumus. 

   

16. Guru meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. 

  

 

 

17. Guru meminta kelompok  lain menanggapi  

hasil diskusi yang disampaikan temannya. 

   

18. Guru member apresiasi kepada  siswa yang 

aktif dan berani mempresentasikan LKS. 

   

III Penutup 

19. Guru bersama siswa melakukan refleksi atau 

evaluasi siswa terkait menemukan dan 

menghitung  volume  prisma. 

   

20. Guru meminta siswa menyimpulkan pelajaran 

yang dipelajari pada hari ini. 

  

 

 

21. Guru memberikan pekerjaan rumah.    

22. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengajak siswa membaca doa. 

   

 

Kendari, 14 – 03 – 2019  

Observer 

 

 

 

Wa Salmi Rumbia 

NIM. 15010110006 
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LEMBAR OBSERVASI GURU 

 

Aktifitas guru dalam pembelajaran matematika menggunakan model 

Pembelajaran Matematika Realistik 

Hari/tanggal : Jum’at/ 15 Maret 2019 

Petunjuk pengisian: 

Berilah tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan  

Anda! 

Pertemuan 6 

No. Pertanyaan (Kerangka Kerja) Ya Tidak 

I Pendahuluan 

1. Guru memulai dengan mengucapkan salam 

dan berdo’a. 

   

2. Guru mengecek  kehadiran dan  kesiapan  

peserta didik untuk  mengikuti pembelajaran 

  

 

 

3. Guru menyampaikan cakupan materi yang 

akan dipelajari 

   

4.. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai 

   

5. Guru menjelaskan cara pembelajaran yang 

akan dilaksanakan 

  

 

 

6. Guru mengingatkan kembali kepada siswa 

materi  prasyarat 
   

7. Guru  memotivasi siswa kegunaan dari 

menemukan volume limas dalam kehidupan 

sehari-hari. 

   

II Inti 

8. Guru meminta siswa untuk membentuk 5 

kelompok yang masing-masing kelompok 

terdiri   dari 4-5 orang. 

   

9. Guru memberi stimulus volume melalui 

media alat peraga 6 buah limas segi empat. 

  

 

 

10. Fase 1 (Aktivitas) 

Guru memberikan  permasalahan melalui 

LKS kepada siswa sebagai aktivitas doing. 

   

11. Fase 2 (realitas) 

guru memberikan permasalahan nyata yang 

terkait menemukan volume limas dengan 

media gambar alat peraga berbentuk limas. 
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12. Fase 3 (pemahaman) 

Guru mengarahkan siswa memahami 

permasalahan dengan menemukan konsep dan  

rumus. 

   

13. Fase 4 (intertwinement) 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menyelesaikan permasalahn di LKS 

dengan menerapkan berbagai konsep, rumus, 

prinsip, serta pemahaman secara berkaitan. 

  

 

 

14. Fase 5 (Interaksi) 

Guru memberikan kesempatan sharing 

pengalaman, strategi  penyelesaian atau  

temuan lainnya  melalui diskusi kelompok. 

   

15. Fase 6 (bimbingan) 

Guru member kesempatan seluas-luasnya 

kepada siswa  untuk    mencoba menemukan 

sendiri prinsip, konsep atau rumus. 

   

16. Guru meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. 

  

 

 

17. Guru meminta kelompok  lain menanggapi  

hasil diskusi yang disampaikan temannya. 

   

18. Guru member apresiasi kepada  siswa yang 

aktif dan berani mempresentasikan LKS. 

   

III Penutup 

19. Guru bersama siswa melakukan refleksi atau 

evaluasi siswa terkait menemukan dan 

menghitung volume  limas. 

   

20. Guru meminta siswa menyimpulkan pelajaran 

yang dipelajari pada hari ini. 

  

 

 

21.  Guru menginformasi akan mengadakan tes 

pada pertemuan selanjutnya. 

   

22. Guru menutup dengan salam.    

 

Kendari, 15 – 03 – 2019    

Observer 

 

 

 

Wa Salmi Rumbia 

NIM. 15010110006 
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Lampiran 20 

LEMBAR OBSERVASI SISWA 

 

Aktifitas siswa dalam pembeajaran matematika menggunakan model 

Pembelajaran Matematika Realistik. 

Hari/tanggal : Kamis/ 28 Februari 2019 

Petunjuk  pengisian : 

Berilah tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan 

Anda! 

Pertemuan 1 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya Tidak 

I Pendahuluan 

1. Siswa menjawab salam dan berdo’a.    

2. Siswa memberitahu guru siapa yang tidak 

masuk dan menyiapkan diri mengikuti 

pembelajaran. 

   

3. Siswa memperhatikan cakupan materi yang 

disampaikan oleh guru. 

   

4.. Siswa memperhatikan tujuan yang akan 

dicapai siswa yang disampiakan oleh guru.  

   

 

5. Siswa memperhatikan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan.  

   

6. Siswa menjawab pertanyaan guru     

7. Siswa termotivasi menemukan luas 

permukaan kubus dan balok. 

   

II Inti 

8. Siswa membentuk 5 kelompok yang masing-

masing kelompok terdiri dari 4-5 orang. 

   

9. Fase 1 (Aktivitas) 

Siswa menerima permasalahan dari guru dan 

berpartisipasi aktif melalui diskusi . 

   

10. Fase 2 (realitas) 

Siswa menerima permasalahan nyata yang 

terkait menemukan rumus luas permukaan 

kubus dengan media gambar kotak kado dan 

balok melalui media gambar bungkus susu 

Frisenflag. 
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11. Fase 3 (pemahaman) 

Siswa memahami permasalahan di LKS 

dengan menemukan konsep dan rumus luas  

permukaan kubus dan balok. 

   

12. Fase 4 (intertwinement) 

Siswa menyelesaikan permasalahn di LKS 

dengan menerapkan berbagai konsep, dan 

rumus secara berkaitan 

   

13. Fase 5 (Interaksi) 

Siswa sharing pengalaman, strategi 

penyelesaian atau temuan lainnya melalui 

diskusi kelompok. 

   

14. Fase 6 (bimbingan) 

Siswa mencoba menemukan sendiri prinsip, 

konsep atau rumus. 

   

15. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya. 

   

16. Kelompok lain menanggapi hasil diskusi yang 

disampaikan temannya. 

   

17 Siswa termotivasi untuk lebih aktif lagi dan 

percaya diri. 

   

III Penutup 

18. Siswa bersama guru melakukan refleksi atau 

evaluasi siswa terkait menemukan dan 

menghitung luas permukaan kubus dan balok. 

   

19. Siswa menyimpulkan pelajaran yang 

dipelajari pada hari ini. 

   

20. Siswa menulis pekerjaan rumah yang 

diberikan guru. 

   

21. Siswa membaca doa.    

 

 Kendari,  28 – 02 – 2019     

 Observer 

 

 

 

 Afrianti 

 NIM. 15010110007 
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LEMBAR OBSERVASI SISWA 

 

Aktifitas siswa dalam pembeajaran matematika menggunakan model 

Pembelajaran Matematika Realistik. 

Hari/tanggal : Jum’at/ 01 Maret 2019 

Petunjuk  pengisian : 

Berilah tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan 

Anda! 

Pertemuan 2 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya Tidak 

I Pendahuluan 

1. Siswa menjawab salam dan berdo’a.    

2. Siswa memberitahu guru siapa yang tidak 

masuk dan menyiapkan diri mengikuti 

pembelajaran. 

   

3. Siswa memperhatikan cakupan materi yang 

disampaikan oleh guru. 

   

4.. Siswa memperhatikan tujuan yang akan 

dicapai siswa yang disampiakan oleh guru.  

   

5. Siswa memperhatikan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan.  

   

6. Siswa menjawab pertanyaan guru     

7. Siswa termotivasi menemukan volume kubus 

dan balok. 

   

II Inti 

8. Siswa membentuk 5 kelompok yang masing-

masing kelompok terdiri dari 4-5 orang. 

   

9. Siswa memperhatikan stimulus yang 

diberikan guru mengenai volume melalui 

media kubus satuan. 

   

10. Fase 1 (Aktivitas) 

Siswa menerima permasalahan dari guru dan 

berpartisipasi aktif melalui diskusi . 

   

11. Fase 2 (realitas) 

Siswa menerima permasalahan nyata yang 

terkait menemukan volume kubus dengan 

media gambar bak mandi yang diisi dengan 
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air dan balok melalui media gambar kotak 

susu. 

12. Fase 3 (pemahaman) 

Siswa memahami permasalahan di LKS 

dengan menemukan konsep dan rumus 

volume kubus dan balok. 

   

13. Fase 4 (intertwinement) 

Siswa menyelesaikan permasalahn di LKS 

dengan menerapkan berbagai konsep, dan 

rumus secara berkaitan 

   

14. Fase 5 (Interaksi) 

Siswa sharing pengalaman, strategi 

penyelesaian atau temuan lainnya melalui 

diskusi kelompok. 

   

15. Fase 6 (bimbingan) 

Siswa mencoba menemukan sendiri prinsip, 

konsep atau rumus. 

   

16. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya. 

   

17. Kelompok lain menanggapi hasil diskusi yang 

disampaikan temannya. 

   

18 Siswa termotivasi untuk lebih aktif lagi dan 

percaya diri. 

   

III Penutup 

19. Siswa bersama guru melakukan refleksi atau 

evaluasi siswa terkait menemukan volume  

kubus. 

   

20. Siswa menyimpulkan pelajaran yang 

dipelajari pada hari ini. 

   

21. Siswa menulis pekerjaan rumah yang 

diberikan guru. 

   

22. Siswa membaca doa.    

 

 Kendari,  01 – 03 – 2019   

 Observer 

 

 

 

 Afrianti 

 NIM. 15010110007 
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LEMBAR OBSERVASI SISWA 

 

Aktifitas siswa dalam pembeajaran matematika menggunakan model 

Pembelajaran Matematika Realistik. 

Hari/tanggal : Kamis/ 07 Maret 2019 

Petunjuk  pengisian : 

Berilah tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan 

Anda! 

Pertemuan 3 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya Tidak 

I Pendahuluan 

1. Siswa menjawab salam dan berdo’a.    

2. Siswa memberitahu guru siapa yang tidak 

masuk dan menyiapkan diri mengikuti 

pembelajaran. 

   

3. Siswa memperhatikan cakupan materi yang 

disampaikan oleh guru. 

   

4.. Siswa memperhatikan tujuan yang akan 

dicapai siswa yang disampiakan oleh guru.  

   

5. Siswa memperhatikan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan.  

   

6. Siswa menjawab pertanyaan guru     

7. Siswa termotivasi menemukan luas 

permukaan prisma. 

   

II Inti 

8. Siswa membentuk 5 kelompok yang masing-

masing kelompok terdiri dari 4-5 orang. 

   

9. Fase 1 (Aktivitas) 

Siswa menerima permasalahan dari guru dan 

berpartisipasi aktif melalui diskusi . 

   

10. Fase 2 (realitas) 

Siswa menerima permasalahan nyata yang 

terkait menemukan luas permukaan prisma 

dengabn gambar  name table berbentuk 

prisma 

   

11. Fase 3 (pemahaman) 

Siswa memahami permasalahan di LKS 
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dengan menemukan konsep dan rumus luas  

permukaan prisma. 

12. Fase 4 (intertwinement) 

Siswa menyelesaikan permasalahn di LKS 

dengan menerapkan berbagai konsep, dan 

rumus secara berkaitan 

   

13. Fase 5 (Interaksi) 

Siswa sharing pengalaman, strategi 

penyelesaian atau temuan lainnya melalui 

diskusi kelompok. 

   

14. Fase 6 (bimbingan) 

Siswa mencoba menemukan sendiri prinsip, 

konsep atau rumus. 

   

15. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya. 

   

16. Kelompok lain menanggapi hasil diskusi yang 

disampaikan temannya. 

   

17 Siswa termotivasi untuk lebih aktif lagi dan 

percaya diri. 

   

III Penutup 

18. Siswa bersama guru melakukan refleksi atau 

evaluasi siswa terkait menemukan dan 

menghitung luas permukaan prisma. 

   

19. Siswa menyimpulkan pelajaran yang 

dipelajari pada hari ini. 

   

20. Siswa menulis pekerjaan rumah yang 

diberikan guru. 

   

21. Siswa membaca doa.    

 

 Kendari, 07 – 03 – 2019            

 Observer 

 

 

 

 Afrianti 

 NIM. 15010110007 
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LEMBAR OBSERVASI SISWA 

 

Aktifitas siswa dalam pembeajaran matematika menggunakan model 

Pembelajaran Matematika Realistik. 

Hari/tanggal : Jum’at/ 08 – 03 – 2019  

Petunjuk  pengisian : 

Berilah tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan 

Anda! 

Pertemuan 4 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya Tidak 

I Pendahuluan 

1. Siswa menjawab salam dan berdo’a.    

2. Siswa memberitahu guru siapa yang tidak 

masuk dan menyiapkan diri mengikuti 

pembelajaran. 

   

3. Siswa memperhatikan cakupan materi yang 

disampaikan oleh guru. 

   

4.. Siswa memperhatikan tujuan yang akan 

dicapai siswa yang disampiakan oleh guru.  

   

5. Siswa memperhatikan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan.  

   

6. Siswa menjawab pertanyaan guru     

7. Siswa termotivasi menemukan luas 

permukaan limas. 

   

II Inti 

8. Siswa membentuk 5 kelompok yang masing-

masing kelompok terdiri dari 4-5 orang. 

   

9. Fase 1 (Aktivitas) 

Siswa menerima permasalahan dari guru dan 

berpartisipasi aktif melalui diskusi . 

   

10. Fase 2 (realitas) 

Siswa menerima permasalahan nyata yang 

terkait menemukan luas permukaan limas 

dengan media gambar jam digital berbentuk 

limas. 

   

11. Fase 3 (pemahaman) 

Siswa memahami permasalahan di LKS 
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dengan menemukan konsep dan rumus luas  

permukaan limas. 

12. Fase 4 (intertwinement) 

Siswa menyelesaikan permasalahn di LKS 

dengan menerapkan berbagai konsep, dan 

rumus secara berkaitan 

   

13. Fase 5 (Interaksi) 

Siswa sharing pengalaman, strategi 

penyelesaian atau temuan lainnya melalui 

diskusi kelompok. 

   

14. Fase 6 (bimbingan) 

Siswa mencoba menemukan sendiri prinsip, 

konsep atau rumus. 

   

15. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya. 

   

16. Kelompok lain menanggapi hasil diskusi yang 

disampaikan temannya. 

   

17 Siswa termotivasi untuk lebih aktif lagi dan 

percaya diri. 

   

III Penutup 

18. Siswa bersama guru melakukan refleksi atau 

evaluasi siswa terkait menemukan dan 

menghitung luas permukaan limas. 

   

19. Siswa menyimpulkan pelajaran yang 

dipelajari pada hari ini. 

   

20. Siswa menulis pekerjaan rumah yang 

diberikan guru. 

   

21. Siswa membaca doa.    

 

 Kendari, 08 – 03 – 2019        

 Observer 

 

 

 

 Afrianti 

 NIM. 15010110007 
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LEMBAR OBSERVASI SISWA 

 

Aktifitas siswa dalam pembeajaran matematika menggunakan model 

Pembelajaran Matematika Realistik. 

Hari/tanggal : Kamis/ 14 Maret 2019 

Petunjuk  pengisian : 

Berilah tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan 

Anda! 

Pertemuan 5 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya Tidak 

I Pendahuluan 

1. Siswa menjawab salam dan berdo’a.    

2. Siswa memberitahu guru siapa yang tidak 

masuk dan menyiapkan diri mengikuti 

pembelajaran. 

  

 

 

3. Siswa memperhatikan cakupan materi yang 

disampaikan oleh guru. 

   

4.. Siswa memperhatikan tujuan yang akan 

dicapai siswa yang disampiakan oleh guru.  

   

5. Siswa memperhatikan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan.  

  

 

 

6. Siswa menjawab pertanyaan guru     

7. Siswa termotivasi menemukan volume 

prisma. 

   

II Inti 

8. Siswa membentuk 5 kelompok yang masing-

masing kelompok terdiri dari 4-5 orang. 

   

9. Siswa memperhatikan stimulus yang 

diberikan guru mengenai volume melalui 

media alat peraga 2 buah prisma segitiga. 

  

 

 

10. Fase 1 (Aktivitas) 

Siswa menerima permasalahan dari guru dan 

berpartisipasi aktif melalui diskusi . 

   

11. Fase 2 (realitas) 

Siswa menerima permasalahan nyata yang 

terkait menemukan volume prisma dengan 

gambar tempat pensil berbentuk prisma. 
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12. Fase 3 (pemahaman) 

Siswa memahami permasalahan di LKS 

dengan menemukan konsep dan rumus 

volume prisma. 

   

13. Fase 4 (intertwinement) 

Siswa menyelesaikan permasalahn di LKS 

dengan menerapkan berbagai konsep, dan 

rumus secara berkaitan 

  

 

 

14. Fase 5 (Interaksi) 

Siswa sharing pengalaman, strategi 

penyelesaian atau temuan lainnya melalui 

diskusi kelompok. 

   

15. Fase 6 (bimbingan) 

Siswa mencoba menemukan sendiri prinsip, 

konsep atau rumus. 

   

16. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya. 

  

 

 

17. Kelompok lain menanggapi hasil diskusi yang 

disampaikan temannya. 

   

18 Siswa termotivasi untuk lebih aktif lagi dan 

percaya diri. 

   

III Penutup 

19. Siswa bersama guru melakukan refleksi atau 

evaluasi siswa terkait menemukan dan 

menghitung volume  prisma. 

   

20. Siswa menyimpulkan pelajaran yang 

dipelajari pada hari ini. 

  

 

 

21. Siswa menulis pekerjaan rumah yang 

diberikan guru. 

   

22. Siswa membaca doa.    

 

 Kendari, 14 – 03 – 2019      

 Observer 

 

 

 

 Afrianti 

 NIM. 15010110007 
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LEMBAR OBSERVASI SISWA 

 

Aktifitas siswa dalam pembeajaran matematika menggunakan model 

Pembelajaran Matematika Realistik. 

Hari/tanggal : Jum’at/ 15 Maret 2019 

Petunjuk  pengisian : 

Berilah tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai dengan pengamatan 

Anda! 

Pertemuan 6 

No. Pernyataan (Kerangka Kerja) Ya Tidak 

I Pendahuluan 

1. Siswa menjawab salam dan berdo’a.    

2. Siswa memberitahu guru siapa yang tidak 

masuk dan menyiapkan diri mengikuti 

pembelajaran. 

  

 

 

3. Siswa memperhatikan cakupan materi yang 

disampaikan oleh guru. 

   

4.. Siswa memperhatikan tujuan yang akan 

dicapai siswa yang disampiakan oleh guru.  

   

5. Siswa memperhatikan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan.  

  

 

 

6. Siswa menjawab pertanyaan guru     

7. Siswa termotivasi menemukan volume limas.    

II Inti 

8. Siswa membentuk 5 kelompok yang masing-

masing kelompok terdiri dari 4-5 orang. 

   

9. Siswa memperhatikan stimulus yang 

diberikan guru mengenai volume melalui 

media alat peraga 6 buah limas segi empat. 

  

 

 

10. Fase 1 (Aktivitas) 

Siswa menerima permasalahan dari guru dan 

berpartisipasi aktif melalui diskusi . 

   

11. Fase 2 (realitas) 

Siswa menerima permasalahan nyata yang 

terkait menemukan volume limas dengan 

media gambar alat peraga berbentuk limas. 
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12. Fase 3 (pemahaman) 

Siswa memahami permasalahan di LKS 

dengan menemukan konsep dan rumus 

volume limas. 

   

13. Fase 4 (intertwinement) 

Siswa menyelesaikan permasalahn di LKS 

dengan menerapkan berbagai konsep, dan 

rumus secara berkaitan 

  

 

 

14. Fase 5 (Interaksi) 

Siswa sharing pengalaman, strategi 

penyelesaian atau temuan lainnya melalui 

diskusi kelompok. 

   

15. Fase 6 (bimbingan) 

Siswa mencoba menemukan sendiri prinsip, 

konsep atau rumus. 

   

16. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya. 

  

 

 

17. Kelompok lain menanggapi hasil diskusi yang 

disampaikan temannya. 

   

18 Siswa termotivasi untuk lebih aktif lagi dan 

percaya diri. 

   

III Penutup 

19. Siswa bersama guru melakukan refleksi atau 

evaluasi siswa terkait menemukan dan 

menghitung volume  limas. 

   

20. Siswa menyimpulkan pelajaran yang 

dipelajari pada hari ini. 

  

 

 

21.  Siswa memperhatikan penjelasan guru bahwa 

akan mengadakan tes pada pertemuan 

selanjutnya. 

   

22. Siswa menjawab salam dari guru.    

 

 Kendari, 15 – 03 – 2019                 

 Observer 

 

 

 

 Afrianti 

 NIM. 15010110007 
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Lampiran 21 

Dokumentasi 

1. Pembelajaran di Kelas Eksperimen 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5 Siswa Kelas Eksperimen 1 Kerja Kelompok dalam 

Menyelesaiakan Soal LKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.6 Siswa Kelas Eksperimen 1 Menyelesaikan Soal Posttest 
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Gambar 1.7 Jawaban Soal Posttest Kelas Eksperimen 1 

2. Pembelajaran di Kelas Eksperimen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.8 Siswa Kelas Eksperimen 1 Kerja Kelompok dalam    

Menyelesaiakan Soal LKS 
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Gambar 1.9 Siswa Kelas Eksperimen 2 Menyelesaikan  Soal Posttest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.10 Jawaban Soal Posttest Kelas Eksperimen 2 
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Lampiran 22 
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Lampiran 23 
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RIWAYAT HIDUP 

A. Identitas diri 

Nama lengkap  : Afrianti 

Tempat & tanggal lahir : Jawi-jawi 30 Juli 1997 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Agama   : Islam 

Status   : Pelajar 

Alamat  :  

No HP    : 082275828885 

Email   : afrianti528@gmail.com 

Hoby   : Membaca dan  Menulis 

 

B. Riwayat Pendidikan 

SD    : SD Negeri Jawi-jawi 

SMP/MTS   : SMP Negeri 1 Bungku Selatan 

SMA/SMK   : SMK Negeri 1 Wangi-Wangi 

Perguruan Tinggi  : IAIN Kendari 

 

C. Data Orang Tua 

Nama Ayah   : Aris 

Pekerjaan   : Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Agama   : Islam 

NamaIbu   : Dayati 

Pekerjaan   : IRT  

   

  

    Kendari, 21 Agustus 2019 

 

          

          

Afrianti 

         15010110007 

Desa Jawi-jawi, Kec. Bungku Selatan, Kab. Morowali 

 

 
 


