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Lampiran 1. 

Surat-surat Izin Penelitian 

 
a. Surat izin penelitian 

b. Surat keterangan penelitian 

c. Daftar hadir bimbingan skripsi  

d. Daftar hadir bimbingan 

penelitian 
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Lampiran 2. 

Perangkat pembelajaran 

(RPP) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan  : SMP Negeri 5 Ponorogo 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/Genap 

Materi                            : Bangun Ruang Sisi Datar 

Alokasi waktu   : 
2 x 40 menit (I, III,V) 

3 x 40 menit (II, IV) 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong 

royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

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

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

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

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

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi Pertemuan 

3.9Membedakan dan 

menentukan luas 

permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar 

(kubus, balok, prisma 

dan limas) 

3.9.1 Mengetahui dan membuat jaring-

jaring kubus, balok, prisma dan 

limas melalui benda konkret. 

I dan II 

3.9.2  Menemukan turunan rumus luas  

permukaan balok dan kubus. 
III 

3.9.3  Menemukan pola tertentu untuk 

mengetahui turunan volume 

kubus dan balok. 

3.9.4 Memahami sifat-sifat prisma dan 

limas. 

IV 

3.9.5  Menemukan turunan rumus luas 

permukaan dan volume prisma. 
V 

4.9 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

luas permukaan dan 

volume bangun ruang 

sisi datar (kubus, balok, 

prisma dan limas) serta 

gabungannya. 

4.9.1 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan jaring-jaring 

kubus, balok, prisma dan limas. 

I dan II 

4.9.2 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan luas 

permukaan balok dan kubus. 

III 

4.9.3 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan volume kubus dan 

balok. 

IV 

4.9.5 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan luas 

permukaan dan volume prisma. 

V 
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C. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan 

I dan II 

3.9.1.1 Siswa dapat mengetahui dan membuat jaring-jaring kubus, 

balok, prisma dan limas melalui benda konkret. 

4.9.1.1 Siswa dapat  menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

jaring-jaring kubus, balok, prisma dan limas. 

Pertemuan 

III 

3.9.2.1 Siswa dapat menemukan turunan rumus luas  permukaan 

balok dan kubus. 

4.9.2.1 Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

luas permukaan balok dan kubus. 

Pertemuan 

IV 

3.9.3.1 Siswa dapat menemukan pola tertentu untuk mengetahui 

turunan volume kubus dan balok. 

3.9.4.1 Siswa dapat memahami sifat-sifat prisma dan limas. 

4.9.3.1 Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan volume 

kubus dan balok. 

Pertemuan 

V 

3.9.5.1 Menemukan turunan rumus luas permukaan prisma. 

3.9.5.2 Menemukan turunan rumus volume prisma. 

4.9.5.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas 

permukaan prisma. 

4.9.5.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume 

prisma. 

 

D. Materi Pembelajaran 

Pokok Bahasan : Bangun Ruang Sisi Datar 

Sub Bahasan     : - Mengetahui dan membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma 

dan limas melalui benda konkret. 

- Menemukan turunan rumus luas permukaan balok dan 

kubus. 

- Menemukan turunan rumus volume kubus dan balok 

- Sifat-sifat prisma dan limas. 

- Menemukan turunan rumus luas permukaan prisma 

- Menemukan turunan rumus volume prisma. 

 

Materi               : 

 

Pertemuan I dan II 

Materi Fakta :  

 
Boneka diatas adalah boneka Danboard yang dibuat dari kertas karton board. 

Contoh boneka seperti diatas merupakan contoh konkret penggunaan bangun 

ruang sisi datar dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga untuk membuat karton 



 

 

31 

 
 

 

boneka secara manual dibutuhkan cara dan pengetahuan mengenai bangun ruang 

sisi datar beserta jaring-jaringnya. 

Materi Konsep : 

 
Irisan beberapa rusuk pada bangun ruang sisi datar yang tidak terputus akan 

membentuk bangun datar apabila dibuka dan direbahkan pada bidang datar. 

Bidang tersebut adalah yang disebut sebagai jaring-jaring bangun ruang sisi 

datar. 

Materi Prosedural 

Berikut contoh jaring-jaring bangun ruang sisi datar: 

Nama Bangun Bentuk Bangun Jaring-jaring 

 

Kubus 

 

 

  

 

Balok 

 

 

  

 

Prisma 

 

 

  

 

Limas 

 

 

  

 
Pertemuan III 

Materi Fakta 

Luas permukaan kubus adalah jumlah seluruh luas sisi 

kubus tersebut. Luas permukaan kubus diturunkan dari jumlah 

setiap sisi-sisinya yang sama panjang. Karena sisi kubus ada 6, 

maka luas permukaan kubus adalah luas satu sisinya dikalikan 6.  

Luas permukaan balok adalah jumlah seluruh luas sisi balok 

tersebut. Luas permukaan kubus diturunkan dari jumlah setiap sisi-

sisinya yang berbeda antara panjang, lebar dan tingginya. Balok 

memiliki dua luas sisi yang berhadapan sama.   

Materi Konsep 

Luas permukaan kubus dan balok diturunkan dari konsep jaring-jaring kubus 

sesuai dengan jaring-jaring.  
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Materi Prosedural 

    

 

Luas permukaan kubus = 

Sisi 1 = × 𝑠 = 𝑠2 

Sisi 2 = 𝑠 × 𝑠 = 𝑠2 

Sisi 3 = 𝑠 × 𝑠 = 𝑠2 

Sisi 4 = 𝑠 × 𝑠 = 𝑠2 

Sisi 5 = 𝑠 × 𝑠 = 𝑠2 

Sisi 6 = 𝑠 × 𝑠 = 𝑠2 

Luas permukaan balok = 

Sisi 1 = ℓ × 𝑡 = ℓ𝑡 

Sisi 2 = 𝑝 × 𝑡 = 𝑝𝑡 

Sisi 3 = 𝑝 × ℓ = 𝑝ℓ 

Sisi 4 = 𝑝 × 𝑡 = 𝑝𝑡 

Sisi 5 =  𝑝 × ℓ = 𝑝ℓ 

Sisi 6 = ℓ × 𝑡 = ℓ𝑡 

Jumlah           = 6𝑠2 Jumlah           = 2𝑝ℓ + 2𝑝𝑡 + 2ℓ𝑡 

                      = 2 (𝑝ℓ + 𝑝𝑡 + ℓ𝑡) 

Pertemuan IV 

Materi Fakta 

Satuan volume adalah kubik (pangkat 3). Satuan untuk 

volume yang sering dipakai adalah liter (l), milliliter (ml) 

,m3, cm3, dm3, mm3. 

1 dm3 = 1 liter  

1 cm3 =1 cc 

1liter  =1000ml  

1liter  =1000cc  

 Hubungan antara satuan volume yang satu dengan yang lainnya dapat 

ditunjukkan pada gambar disamping. 

Sifat-sifat Prisma: 

1. Bidang alas dan  bidang atasnya sejajar dan kongruen  

2. Bidang sisi tegak berbentuk persegi panjang  

3. Semua rusuk tegaknya sejajar dan sama panjang  

4. Semua bidang diagonalnya berbentuk jajar genjang  

5. Banyak diagonal ruang dalam prisma segi–n adalah n(n-3) 

Sifat-sifat Limas: 

1. Semua rusuk tegaknya menyatu pada satu puncak. 

2.  Sisi tegaknya berbentuk segitiga samakaki. 

3.  Alasnya berupa segi banyak. 

Garis apotema tegak lurus rusuk alas. 

Materi konsep  

Volume Kubus dan balok adalah banyaknya kubus satuan yang termuat 

dalam kubus dan balok tersebut. 

 

 

1 2 

3 4 5 

6 

2 3 4 5 

6 

s 

𝑝 

s 

𝑙 

𝑡 
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Materi Prosedural 

 

 Perhatikan gambar balok disamping, kita akan menentukan turunan 

volume balok seperti yang telah dikerjakan pada kubus, jika 

diketahui:  

 Panjang balok = p satuan panjang 

Lebar balok    = l satuan panjang 

Tinggi balok   = t satuan panjang 

Kesimpulan rumus kubus dan balok adalah sebagai berikut: 

 𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒌𝒖𝒃𝒖𝒔 = 𝒔 × 𝒔 × 𝒔 = 𝒔𝟑 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒃𝒂𝒍𝒐𝒌 = 𝒑 × 𝒍 × 𝒕 = 𝒑𝒍𝒕 

Pertemuan V 

Materi Fakta 

Luas permukaan prisma adalah jumlah seluruh luas sisi 

tegak dan ditambah luas atap dan alas prisma tersebut. 

 

Volume prisma adalah perhitungan sebanyak seberapa 

banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu bangun prisma 

yang dimaksud. 

Materi Konsep: 

Luas permukaan prisma diturunkan dari konsep jaring-jaring prisma berikut: 

Materi Prosedural : 

Menentukan luas permukaan: 

a. Luas permukaan prisma = 

 
b. Volume prisma = 
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E. Metode dan Teknik Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran   : Pendekatan saintifik 

Teknik pembelajaran          : Konvensional (Pertemuan I) 

Brainstorming (Pertemuan II, III, IV, V) 

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

Media: 1. Lembar Kerja Individu 

 Lembar Kerja Kelompok 

Alat        : LCD proyektor dan ppt (Lampiran) 

Sumber   : 1. Kemendikbud. 2017. Buku Guru Matematika Kelas VIII untuk 

SMP/MTs (cetakan ke-2, edisi revisi). Jakarta : Pusat Kurikulum 

dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 

2. Kemendikbud. 2017. Buku Siswa Matematika Kelas VIII untuk 

SMP/MTs (cetakan ke-2, edisi revisi). Jakarta : Pusat Kurikulum 

dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 

3. Rumah belajar: 

https://belajar.kemdikbud.go.id/bse.kemdikbud.go.id/assets/books/

b_e48cd7f7-09d0-42cb-942f-bd5b68b05e6e.pdf 

4. https://margiyati.files.wordpress.com/2009/12/jb-mate-brsd.doc 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan I 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

- Pembelajaran dimulai dengan mengucap salam.  

- Guru mengajak siswa berdo’a bersama. 

- Siswa diminta untuk menyanyikan lagu nasional 

bersama-sama. 

- Guru mengecek kebersihan kelas. 

- Guru mengecek kehadiran siswa dan mendoakan siswa 

yang tidak masuk (sakit). 

Apersepsi 

- Guru menyampaikan KD dan tujuan materi. 

- Guru menjelaskan teknik pembelajaran Brainstorming 

dan penilaiannya. 

- Guru memberikan ice breaking atau motivasi 

membangun. 

- Guru membagikan materi panduan kepada masing-

masing siswa.  

15 

menit 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

- Siswa diminta untuk mengamati gambar 8.1 pada buku 

pegangan siswa halaman 125. 

 
Menanya 

- Guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai 

50 

menit 

https://belajar.kemdikbud.go.id/bse.kemdikbud.go.id/assets/books/b_e48cd7f7-09d0-42cb-942f-bd5b68b05e6e.pdf
https://belajar.kemdikbud.go.id/bse.kemdikbud.go.id/assets/books/b_e48cd7f7-09d0-42cb-942f-bd5b68b05e6e.pdf
https://margiyati.files.wordpress.com/2009/12/jb-mate-brsd.doc
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gambar yang menjadi pengamatan. 

Mengumpulkan Informasi 

- Dari gambar tersebut siswa diajak untuk berdiskusi 

bersama mengenaibentuk-bentuk pada gambar tersebut. 

- Guru memancing ide-ide siswa agar berani berpendapat 

mengenai benda-benda disekitar kita yang bentuknya 

sesuai dengan bangun ruang sisi datar 

Mengasosiasi 

Guru bersama siswa melakukan pembahasan mengenai 

berbagai macam pola jaring-jaring bangun ruang sisi 

datar. 

Mengkomunikasikan 

- Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

dengan jumlah tiap kelompok 5 anak. 

- Guru mengulas secara singkat materi sifat-sifat dan 

jaring-jaring bangun ruang sisi datar pada bahan ajar 

yang telah diberikan. 

- Guru memberikan lembar penugasan kepada siswa 

untuk dikerjakan bersama anggota kelompok yang telah 

terbentuk.(lampiran 1) 

- Perwakilan setiap kelompok mempresentasikan hasil 

pekerjaannya didepan kelas. 

Kegiatan 

Penutup 

- Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran 

yang telah dilakukan 

- Guru memberi informasi materi apa yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya dan meminta 

siswa untuk mempelajarinya dirumah. 

- Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih 

giat dalam belajar. 

- Guru menutup pembelajaran dengan mengucap 

hamdalah dan mengucap salam. 

15 

menit 

 

Pertemuan II 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

- Pembelajaran dimulai dengan mengucap salam. 

- Guru mengajak siswa berdo’a bersama. 

- Siswa diminta untuk menyanyikan lagu nasional 

bersama-sama. 

- Guru mengecek kebersihan kelas. 

- Guru mengecek kehadiran siswa dan mendoakan siswa 

yang tidak masuk (sakit). 

Apersepsi 

- Guru menyampaikan KD dan tujuan materi. 

- Guru memberikan ice breaking dan motivasi. 

15 

menit 

Kegiatan Inti 

- Guru menjelaskan peraturan dasar teknik pembelajaran 

brainstorming. 

- Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

dengan jumlah tiap kelompok 5 anak. 

- Guru memberikan permasalahan mengenai jaring-jaring 

90 

menit 
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bangun ruang sisi datar yang disajikan pada layar LCD. 

Tahap 1 

- Siswa menjawab setiap permasalahan tersebut secara 

individu (pendapat individu murni). 

- Hasil pendapat individu murni tersebut dikumpulkan 

menjadi satu pada kelompok yang sudah terbentuk. 

- Setelah pendapat individu murni telah terkumpul, siswa 

memilih dan memilah diantara pendapat-pendapat 

tersebut yang paling diyakini sebagai jawaban atas 

permasalahan yang diberikan oleh guru.  

- Hasil pendapat yang dipilih tidak boleh ditambah atau 

dikurangi. 

- Masing-masing kelompok mengumpulkan hasil 

pendapat tersebut pada guru. 

Tahap 2 

- Pada tahap ini, siswa bersama-sama kelompok 

mendiskusikan jawaban yang paling tepat. Pendapat 

yang menjadi pilihan pada tahap 1 boleh ditambahi, 

boleh dikurangi ataupun bisa juga dikombinasikan 

dengan pendapat teman lain (pendapat kelompok 

murni). 

- Siswa mengisi form pemahamanyang telah dibagikan 

guru.(lampiran 2) 

- Masing-masing kelompok mengumpulkan hasil 

pendapat murni kelompok tersebut pada guru. 

- Kelompok secara acak membahas hasil permasalahan 

di depan kelas. 

Kegiatan 

Penutup 

- Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran 

yang telah dilakukan 

- Guru memberi informasi materi apa yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya dan meminta 

siswa untuk mempelajarinya dirumah. 

- Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih 

giat dalam belajar. 

- Guru menutup pembelajaran dengan mengucap 

hamdalah dan mengucap salam. 

15 

menit 

 

Pertemuan III 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

- Pembelajaran dimulai dengan mengucap salam. 

- Guru mengajak siswa berdo’a bersama. 

- Siswa diminta untuk menyanyikan lagu nasional bersama-

sama. 

- Guru mengecek kebersihan kelas. 

- Guru mengecek kehadiran siswa dan mendoakan siswa 

yang tidak masuk (sakit). 

Apersepsi 

- Guru menyampaikan KD dan tujuan materi. 

- Guru memberikan ice breaking atau motivasi membangun. 

15 

menit 
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- Guru mereview kembali materi yang telah diajarkan pada 

pertemuan sebelumnya. 

- Guru menghubungkan materi sebelumnya dengan yang 

akan diterangkan dan mengkaitkan dengan kehidupan. 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

- Siswa mengamati berbagai macam jaring-jaring kubus 

dan balok pada layar LCD. 

 

 
Menanya 

- Guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai gambar 

yang menjadi pengamatan. 

Mengumpulkan Informasi 

- Siswa memilih masing-masing satu jaring-jaring kubus 

dan balok untuk digambar dibuku catatan. 

- Dari hasil gambar, siswa diajak untuk menentukan 

panjang tiap tiap sisinya. 

Keterangan: 

𝑠 = sisi kubus 

𝑝 = panjang balok 

ℓ = lebar balok 

 𝑡 = tinggi balok 

Mengasosiasi 

Guru bersama siswa melakukan pembahasan mengenai luas 

permukaan kubus dan balok. 

Mengkomunikasikan 

- Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan 

jumlah tiap kelompok 4 anak. 

- Guru menjelaskan peraturan dasar teknik pembelajaran 

brainstorming. 

- Guru membagikan lembar kerja siswa (individu dan 

kelompok). 

- Guru memberikan permasalahan mengenai luas 

permukaan kubus dan balok yang disajikan pada layar 

LCD. 

- Siswa menjawab setiap permasalahan tersebut secara 

individu (pendapat individu murni). 

- Hasil pendapat individu murni tersebut dikumpulkan 

menjadi satu pada kelompok yang sudah terbentuk. 

- Setelah pendapat individu murni telah terkumpul, siswa 

memilih dan memilah diantara pendapat-pendapat tersebut 

yang paling diyakini sebagai jawaban atas permasalahan 

yang diberikan oleh guru (pendapat kelompok murni).  

- Pendapat kelompok murni tersebut boleh ditambah atau 

dikurangi. 

50 

menit 
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- Siswa mengisi lembar pemahaman pembelajaran. 

(Lampiran 3) 

- Kelompok secara acak membahas hasil permasalahan di 

depan kelas. 

Kegiatan 

Penutup 

- Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. 

- Guru memberi informasi materi apa yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya dan meminta siswa untuk 

mempelajarinya dirumah. 

- Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih giat 

dalam belajar. 

- Guru menutup pembelajaran dengan mengucap hamdalah 

dan mengucap salam. 

15 

menit 

 

Pertemuan IV 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

- Pembelajaran dimulai dengan mengucap salam. 

- Guru mengajak siswa berdo’a bersama. 

- Guru mengecek kebersihan kelas. 

- Guru mengecek kehadiran siswa dan mendoakan siswa 

yang tidak masuk (sakit). 

Apersepsi 

- Guru menyampaikan KD dan tujuan materi. 

- Guru memberikan ice breaking atau motivasi. 

- Guru mereview kembali materi yang telah diajarkan 

pada pertemuan sebelumnya. 

- Guru menghubungkan materi sebelumnya dengan yang 

akan diterangkan dan mengkaitkan dengan kehidupan. 

15 

menit 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

- Siswa mengamati proses kubus-kubus satuan yang 

mengisi volume kubus LCD. 

 
Menanya 

- Guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai 

gambar yang menjadi pengamatan. 

Mengumpulkan Informasi 

- Dari gambar tersebut, siswa diajak untuk menghitung 

banyaknya kubus satuan yang termuat dalalam kubus. 

 
- Melakukan langkah yang sama untuk mencari turunan 

volume balok. Memberikan panjang sisi dengan 

ketentuan: 

90 

menit 
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     𝑝 = panjang balok 

ℓ  = lebar balok 

𝑡  = tinggi balok 

- Guru mengulas materi sifat-sifat prisma dan limas.  

Mengasosiasi 

Guru bersama siswa melakukan pembahasan mengenai 

volume kubus dan balok. 

Mengkomunikasikan 

- Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

dengan jumlah tiap kelompok 2 anak (satu bangku). 

- Guru menjelaskan peraturan dasar teknik pembelajaran 

brainstorming. 

- Guru membagikan lembar kerja siswa (individu dan 

kelompok). 

- Guru memberikan permasalahan mengenai volume 

kubus dan balok yang disajikan pada layar LCD. 

- Siswa menjawab setiap permasalahan tersebut secara 

individu (pendapat individu murni). 

- Hasil pendapat individu murni tersebut dikumpulkan 

menjadi satu pada kelompok yang sudah terbentuk. 

- Setelah pendapat individu murni telah terkumpul, siswa 

memilih dan memilah diantara pendapat-pendapat 

tersebut yang paling diyakini sebagai jawaban atas 

permasalahan yang diberikan oleh guru (pendapat 

kelompok murni).  

- Pendapat kelompok murni tersebut boleh ditambah atau 

dikurangi. 

- Siswa mengisi lembar pemahaman pembelajaran. 

(Lampiran 4) 

- Kelompok secara acak membahas hasil permasalahan di 

depan kelas. 

Kegiatan 

Penutup 

- Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran 

yang telah dilakukan 

- Guru memberi informasi materi apa yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya dan meminta 

siswa untuk mempelajarinya dirumah. 

- Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih 

giat dalam belajar. 

- Guru menutup pembelajaran dengan mengucap 

hamdalah dan mengucap salam. 

15 

menit 

 

Pertemuan V 

 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

- Pembelajaran dimulai dengan mengucap salam. 

- Guru mengajak siswa berdo’a bersama. 

- Siswa diminta untuk menyanyikan lagu nasional 

bersama-sama. 

- Guru mengecek kebersihan kelas. 

15 

menit 
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- Guru mengecek kehadiran siswa dan mendoakan siswa 

yang tidak masuk (sakit). 

Apersepsi 

- Guru menyampaikan KD dan tujuan materi. 

- Guru memberikan ice breaking atau motivasi. 

- Guru mereview kembali materi yang telah diajarkan 

pada pertemuan sebelumnya. 

- Guru menghubungkan materi sebelumnya dengan yang 

akan diterangkan dan mengkaitkan dengan kehidupan. 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

- Siswa mengamati bangun prisma beserta jaring-

jaringnya pada layar LCD.  

 
Menanya 

- Guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai 

gambar yang menjadi pengamatan. 

Mengumpulkan Informasi 

- Dari jaring-jaring tersebut, siswa diajak untuk 

menurunkan rumus luas permukaan prisma. 

- Guru bersama siswa menurunkan rumus volume prisma  

yang dikonstruksi dari volume balok yang telah 

dipelajari sebelumnya. 

Mengasosiasi 

Guru bersama siswa melakukan pembahasan mengenai 

luas permukaan prisma. 

Mengkomunikasikan 

- Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

dengan jumlah tiap kelompok 2 anak (teman sebangku). 

- Guru menjelaskan peraturan dasar teknik pembelajaran 

brainstorming. 

- Guru membagikan lembar kerja siswa (individu dan 

kelompok). 

- Guru membagikan lembar pemahaman siswa dan 

angket. 

- Guru memberikan permasalahan mengenai luas 

permukaan dan volume prisma yang disajikan pada 

layar LCD.  

- Siswa menjawab setiap permasalahan tersebut secara 

individu (pendapat individu murni). 

- Hasil pendapat individu murni tersebut dikumpulkan 

menjadi satu pada kelompok yang sudah terbentuk. 

- Setelah pendapat individu murni telah terkumpul, siswa 

memilih dan memilah diantara pendapat-pendapat 

tersebut yang paling diyakini sebagai jawaban atas 

permasalahan yang diberikan oleh guru (pendapat 

kelompok murni).  

50 

menit 
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- Pendapat kelompok murni tersebut boleh ditambah atau 

dikurangi. 

- Siswa mengisi lembar pemahaman pembelajaran. 

(Lampiran 5) 

- Kelompok secara acak membahas hasil permasalahan di 

depan kelas. 

Kegiatan 

Penutup 

- Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. 

- Guru memberi informasi materi apa yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya dan meminta 

siswa untuk mempelajarinya dirumah. 

- Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih 

giat dalam belajar. 

- Guru menutup pembelajaran dengan mengucap 

hamdalah dan mengucap salam. 

15 

menit 

 

H. Penilaian Pembelajaran, Remedial dan Pengayaan 

1.  Instrumen dan Teknik Penilaian  

Pertemuan Instrumen Teknik Penilaian 

I 
Lembar Penilaian 

Pengetahuan dan 

Rubrik 

Lembar Kerja Kelompok  

II,III,IV dan V a. Lembar Kerja Individu 

b. Lembar Kerja Kelompok  

c. Lembar Pemahaman Siswa 

2.  Analisis Hasil Penilaian 

Analisis hasil penilaian ulangan harian bab bangun ruang sisi datar mencakup: 

a. Analisis ketercapaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang terdiri dari 

dua macam, yaitu sebagai berikut : 

i. Klasikal, analisis ini dilakukan pada keseluruhan hasil ulangan harian bab 

bangun ruang sisi datar. Jika hasil penilaiannya mencapai keberhasilan 

minimal 85%, maka pembelajaran dapat dilanjutkan.  

ii. Individual, analisis ini berdasarkan hasil penilaian ulangan harian pada 

masing-masing individu. Jika hasil yang diperoleh individu peserta didik  

lebih dari atau sama dengan KKM, maka peserta didik tersebut tidak 

perlu melakukan remidial individu. 

b. Analisis butir soal 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan butir tes, 

sehingga dapat ditentukan mana butir yang baik atau mana butir yang harus 

direvisi.  

3.  Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 

 a.  Remedial 

- Remedial klasikal dilakukan ketika keseluruhan hasil ulangan harian tidak 

mencapai 85% melalui pembahasan ulang materi yang belum dikuasai. 

- Remedial Individual dilakukan ketika hasil ulangan harian masing-masing 

individu belum mencapai KKM dengan  pemberian soal-soal terpilih. 

- Remedial dilaksanakan setelah ulangan harian. 

b.  Pembelajaran Pengayaan 

- Pembelajaran pengayaan dilakukan dengan menambah latihan soal-soal 

UTS, UAS, UAN, SBMPTN terpilih yang berkaitan dengan bangun ruang 

sisi datar. 

- Dilaksanakan di luar jam pelajaran.
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I. Penilaian hasil pembelajaran 

1. Sikap Spiritual dan Sosial 

a. Teknik penilaian    : Observasi 

b. Bentuk Instrumen   : Lembar Observasi 

c. Lembar Observasi   : 

Lembar Observasi Penilaian Sikap 

Jurnal Perkembangan Sikap Spiritual dan Sikap Sosial Siswa 

 

No. Nama siswa 

Berdoa 

sebelum dan 

sesudah 

melakukan 

sesuatu 

Mengerjakan 

apa yang 

menjadi 

tugasnya 

Menghargai 

teman dalam 

berpendapat 

Memberi 

pendapat pada 

saat dilakukan 

diskusi 

Ikut 

mengerjakan 

tugas kelompok 

yang diberikan 

Total 

skor 

Nilai 

Akhir 

(huruf) 

1 2 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

Petunjuk pengisian lembar observasi :     

Nilailah sikap setiap siswa dengan ketentuan sebagai berikut : 

4 = Apabila SELALU melakukan perilaku yang diamati 

3 = Apabila SERING melakukan perilaku yang diamati 

2 = Apabila KADANG-KADANG melakukan perilaku yang diamati 

1= Apabila TIDAK PERNAH melakukan perilaku yang diamati 

 

 

 

 

Kriteria Penilaian 

Predikat Jumlah Skor 

A 16 − 20 

B 11 − 15 

C 6 − 10 

D 1 − 5 
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KISI-KISI SOAL PERTEMUAN III 

PERMASALAHAN LUAS PERMUKAAN KUBUS DAN BALOK 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

 

 

Mata Pelajaran : MATEMATIKA 

Kelas/Semester : VII/II 

Pokok Bahasan : BANGUN RUANG SISI DATAR 

 

 

No. Kompetensi Dasar Materi Indikator Soal 

Bentuk Tes 

(Uraian/ 

PilihanGanda) 

No. 

Soal 

1.  3.9 Membedakan dan menentukan luas permukaan 

dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, 

balok, prisma dan limas) 

Bangun 

Ruang 

Sisi Datar 

- Siswa dapat menentukan panjang 

rusuk kubus, jika diketahui luas 

permukaan kubus tersebut. 

 

- Siswa dapat menentukan panjang 

balok, jika diketahui luas 

permukaan, lebar dan tinggi balok 

tersebut. 

 

- Siswa dapat mentukan luas 

permukaan balok, jika diketahui 

perbandibangan panjang, lebar, 

tinggi dan luas alas balok tersebut. 

 

 

Uraian 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

Uraian 

1 

(a,b) 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

2.  - Disajikan soal cerita, siswa dapat 

menentukan banyaknya kaleng cat 

untuk mengecat kubus. 

 

Uraian 

 

 

2 
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- Disajikan soal cerita, siswa dapat 

menentukan banyaknya kg cat untuk 

mengecat ruang kelas berbentuk 

balok. 

 

 

Uraian 

 

 

3 
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2. Penilaian Pengetahuan 

a. Bentuk Tes   : Uraian 

(disajikan dalam bentuk lembar kerja dan powerpoint) 

b. Instrumen   :  

 

Permasalahan Pertemuan I 

1. Buatlah berbagai bentuk jaring-jaring kubus, balok, prisma dan limas sebanyak-

banyaknya. Berikan penjelasan bagaimana kalian mendapatkan jawabannya. 

2. Tulislah hal-hal yang belum kalian pahami mengenai materi yang telah dipelajari hari 

ini. 

Permasalahan Pertemuan II 

1. Bidang sisi kubus adalah berupa bangun … sebanyak … buah. Pada satu bidang sisi 

memuat sebanyak … rusuk dan … diagonal bidang. Jika panjang rusuk kubus adalah 

s, maka panjang diagonal bidang adalah … . 

2. Pengertian diagonal ruang kubus adalah ruas garis yang 

menghubungkan dua titik sudut yang tidak sebidang. Contoh 

pasangan titik sudut yang tidak sebidang adalah (C,E), sedangkan 

contoh titik sudut yang sebidang adalah (A,B). 

a. Sebutkan pasangan titik sudut yang sebidang sekaligus jumlah 

keseluruhannya.  

b. Sebutkan pasangan titik sudut yang tidak sebidang sekaligus jumlah 

keseluruhannya.  
3. Pengertian bidang diagonal adalah bidang didalam kubus yang dibuat melalui dua 

buah rusuk yang saling sejajar, tetapi tidak sebidang. Pada kubus terdapat 66 pasang 

rusuk yang terdiri atas 60 pasangan rusuk sebidang dan 6 rusuk 

tidak sebidang.  

a. Contoh pasangan rusuk sebidang adalah (KN, LM). Sebutkan 

sebanyak-banyaknya pasangan rusuk lainnya. (Jawaban harus 

berbeda dengan teman satu kelompok) 

b. Contoh pasangan rusuk tidak sebidang adalah (PS, LM). 

Sebutkan satu pasangan rusuk tidak sebidang selain contoh. (Jawaban harus 

berbeda dengan teman satu kelompok)  
4. Perhatikan gambar. 

a. Apakah gambar ini bisa dijadikan jaring-jaring balok?  

b. Jika bisa, berikan alasanmu. Tetapi jika tidak bisa 

berikan cara agar menjadi jaring-jaring balok. 

5. Perhatikan gambar dua dadu di samping. 

Dadu adalah kubus angka khusus dimana aturan “Jumlah dari titik-titik 

yang terdapat pada dua sisi yang berhadapan selalu tujuh”. 

a. Tentukan diantara bentuk-bentuk berikut ini yang memenuhi 

aturan, sertakan alasanmu. 

b. Tentukan bentuk-bentuk berikut yang tidak memenuhi aturan, 

berikan alasan jawabanmu juga. 
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6. Tentukan diantara jaring-jaring berikut yang dapat membentuk bangun ruang sisi 

datar dan sertakan pula alasanmu. 

 

a.  b.  c.  d.  

Permasalahan Pertemuan III 

1. Tentukan panjang rusuk kubus jika diketahui luas permukaannya sebagai berikut. 

a. 4 𝑐𝑚2  

b. 8 𝑐𝑚2 

2. Thifa mempunyai tempat mainan yang berbentuk kubus dengan panjang rusuk 50 

cm. Thifa akan mengecat tempat mainan tersebut. Setiap 500 𝑐𝑚2 menghabiskan 

satu kaleng cat. 

a. Jika Thifa menyiapkan 25 kaleng cat, apakah tempat mainan tersebut bisa dicat 

dengan sempurna?  

b. Jika iya, berikan alasanmu. Jika tidak, sertakan pula alasanmu. 

3. Ruang kelas VIII berbentuk balok dengan ukuran 10 𝑚 ×  6 𝑚 ×  4 𝑚. Dinding 

pada ruang kelas akan dicat. Setiap 10 𝑚2 dinding diperlukan 1 kg cat. Berapa kg cat 

yang dibutuhkan untuk mengecat ruang kelas VIII tersebut? 

4. Suatu balok memiliki luas permukaan 208 𝑐𝑚2. Jika lebar dan tinggi balok masing-

masing 8 cm dan 6 cm, maka panjang balok tersebut adalah 5 cm/6 cm/7 cm, berikan 

alasanmu. *) pilihlah jawaban yang benar. 

5. Perbandingan panjang, lebar dan tinggi sebuah balok adalah 4:3:2. Jika luas alas 

balok tersebut adalah 108 𝑐𝑚2, maka hitunglah luas permukaan balok tersebut. 

Permasalahan Pertemuan IV 

1. Bak mandi di rumah Rudi berbentuk kubus dengan volume 1.728 liter. Oleh karena 

suatu hal, bak mandi ini diperkecil sehingga panjang rusuknya menjadi tiga 

perempat dari panjang rusuk semula. 

a.   Berapakah panjang rusuk bak mandi yang baru? 

b.   Berapakah volume bak mandi yang baru? 

c.   Berapakah selisih volume bak mandi lama dengan yang baru? 

2. Permukaan suatu kolam renang berbentuk persegi panjang dengan panjang 16 m dan 

lebar 6 m. Kolam tersebut terdiri atas dua bagian, yaitu bagian yang dangkal dan 

bagian yang dalam. Bagian yang dangkal memiliki kedalaman 1 m. Adapun bagian 

yang dalam memiliki kedalaman 3 m. Berapa volume air (liter) yang diperlukan 

untuk memenuhi kolam renang tersebut? 

3. Prisma yang alasnya berbentuk segi-n diberi nama prisma segi-n. Pada prisma segi-n 

jika nilai n mendekati tak berhingga, maka bangun apa yang akan terbentuk? 

Jelaskan. 

4. Lengkapilah dan pilihlah jawaban yang benar pada tabel berikut ini. 
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No. Nama Bangun 
Banyak Titik 

Sudut 

Banyak 

Rusuk 
Banyak Sisi 

a.  Limas segitiga ... ... 4/3 

b. Limas segi empat ... 8/9 ... 

c. Limas segi lima ... ... 6/7 

Perumuman rumus limas segi-𝑛 𝑛 + 1/2𝑛 𝑛 + 1/ 2𝑛 … 

 

Permasalahan Pertemuan V 

1. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 3 cm, 4 cm dan 

5 cm. Jika luas permukaan prisma adalah 108 𝑐𝑚2. Berapakah tinggi prisma 

tersebut?  

2. Sebutkan luas permukaan prisma yang alasnya bentuk belah ketupat dengan panjang 

sisi a. Panjang diagonalnya masing-masing b dan c, serta 

tinggi prisma adalah p. 

3. Suatu kardus berbentuk prisma segitiga beraturan yang 

memiliki alas berupa segitiga samakaki, panjang kakinya 5 

cm dan sisi lainnya adalah 6 cm. Tentukan volume kardus 

tersebut jika tingginya 5 cm. 

 

4. Lengkapi dan pilih jawaban yang benar pada tabel berikut, sertakan alasanmu. 

Prisma 
Luas Alas 

Prisma 
Tinggi Prisma 

Volume 
Prisma 

I √16𝑝 
1

2
 … 

II 23ℎ 
1

4
ℎ 2ℎ2/2ℎ/ℎ 

III 
𝑎

2

2

 
2

𝑎
 … 
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Lembar Pemahaman Pembelajaran 

Pendapat Brainstorming Kelompok Murni 

 

Permasalahan Narasumber Pemahaman Anggota 

Masalah 1 

  

Masalah 2 

(a) 

  

(b) 

  

Masalah 3 

(a) 

  

(b) 

  

Masalah 4 

(a) 

  

(b) 

  

Masalah 5 

(a) 

  

(b) 

  

Masalah 6 

  

 

Ketentuan pengisian kolom Pemahaman Anggota : 

1. Tidak paham 

2. Kurang paham 

3. Paham  

  

Lampiran 2 
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Lembar Pemahaman Pembelajaran 

Pendapat Brainstorming Kelompok Murni 

 

Permasalahan Narasumber Pemahaman Anggota 

Masalah 1 

(a) 

  

(b) 

  

Masalah 2 

 

(a) 

  

(b) 

  

Masalah 3 

  

Masalah 4 

  

Masalah 5 

  

 

Ketentuan pengisian kolom Pemahaman Anggota : 

1. Tidak paham 

2. Kurang paham 

3. Paham   

Lampiran 3 
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Lembar Pemahaman Pembelajaran 

Pendapat Brainstorming Kelompok Murni 

 

Permasalahan Narasumber Pemahaman Anggota 

Masalah 1 

 

(a) 

  

(b) 

  

(c) 

  

Masalah 2 

  

Masalah 3 

  

Masalah 4 

  

 

 

 

Ketentuan pengisian kolom Pemahaman Anggota : 

1. Tidak paham 

2. Kurang paham 

3. Paham   

Lampiran 4 
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Lembar Pemahaman Pembelajaran 

Pendapat Brainstorming Kelompok Murni 

 

Permasalahan Narasumber Pemahaman Anggota 

Masalah 1 

  

Masalah 2 

  

Masalah 3 

  

Masalah 4 

  

 

Ketentuan pengisian kolom Pemahaman Anggota : 

4. Tidak paham 

5. Kurang paham 

6. Paham  

  

Lampiran 5 
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Nama kelompok : ___________________ 

___________________ 

 ___________________ 

 ___________________ 

 ___________________ 

Lembar Kerja Siswa (Individu) 

Nama: _________________      

_________________ 
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Lembar Kerja Siswa (Kelompok) 
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PEMBAHASAN PERMASALAHAN 

Pertemuan I 

No. Kubus Balok Prisma Limas 

1. 

    

2. 

  
  

3. 

 
 

  
4. 

    
5. 

 

 

  
Dst. ... … … … 

 

 

 

 

Pertemuan II 

1. Jawab:  

Bidang sisi kubus adalah berupa bangun persegi sebanyak 6 buah. Pada satu bidang 

sisi memuat sebanyak 4 rusuk dan 2 diagonal bidang. Jika panjang rusuk kubus 

adalah s, maka panjang diagonal bidang adalah 𝑑 = √𝑠2 + 𝑠2 = √2𝑠2 = 𝑠√2 

2. Jawab: 

a. Pasangan titik sudut yang sebidang sekaligus jumlah keseluruhannya. 
(𝐴, 𝐵), (𝐴, 𝐹), (𝐴, 𝐸), (𝐵, 𝐹), (𝐵, 𝐸), (𝐹, 𝐸)     = 6 

(𝐷, 𝐶), (𝐷, 𝐺), (𝐷, 𝐻), (𝐶, 𝐺), (𝐶, 𝐻), (𝐺, 𝐻)   = 6 
(𝐴, 𝐷), (𝐴, 𝐻), (𝐷, 𝐸), (𝐻, 𝐸)                              = 4 
(𝐵, 𝐶), (𝐵, 𝐺), (𝐶, 𝐹), (𝐺, 𝐹)                               = 4 

(𝐴, 𝐶), (𝐵, 𝐷)                                                         = 2 
(𝐸, 𝐺), (𝐹, 𝐻)                                                         = 2 

Jumlahnya                                                      = 24 

b. Sebutkan pasangan titik sudut yang tidak sebidang sekaligus jumlah 

keseluruhannya. 
(𝐴, 𝐺), (𝐵, 𝐻), (𝐶, 𝐸), (𝐵, 𝐹)   = 4 

3. Jawab:  

a. Pasangan rusuk sebidang sisi alas adalah 

 (𝐾𝑁, 𝐿𝑀), (𝐷𝑁, 𝑀𝑁), (𝐾𝑁, 𝐾𝐿), (𝐾𝐿, 𝐿𝑀), (𝐾𝐿, 𝑀𝑁), (𝐿𝑀, 𝑀𝑁) 

… 

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

× 100 
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Pasangan rusuk lainnya sampai 60 pasang. 
b. Pasangan rusuk tidak sebidang adalah 

(𝑃𝑆, 𝐿𝑀), (𝑄𝑅, 𝐾𝑁), (𝑃𝑄, 𝑀𝑁), (𝑅𝑆, 𝐾𝐿), (𝑄𝑆, 𝐿𝑁), (𝑃𝑅, 𝐾𝑀) 

4. Jawab: 

a. Bisa/tidak 

b. Alasan: 

Bisa, karena jika kita menghilangkan 

bidang nomor 1, 4, 9 akan menjadi 

jaring-jaring balok yang sempurna. 

Tidak bisa, karena bentuk diatas 

memiliki bidang-bidang yang 

mengakibatkan jaring-jaring tidak bisa 

dibentuk. Sehingga untuk menjadikan 

jaring-jaring balok secara sempurna 

haruslah bidang nomor 1,4, 9 

dihilangkan. 

5. Jawab: 

a. Gambar yang memenuhi aturan 

Bentuk 
Memenuhi aturan bahwa jumlah titik 

pada sisi yang berhadapan adalah 7 
Alasan 

II Ya 

a. 1 + 6 = 7 

b. 5 + 2 = 7 

c. 4 + 3 = 7 

III Ya 

a. 1 + 6 = 7 

b. 5 + 2 = 7 

c. 4 + 3 = 7 

b. Gambar yang tidak memenuhi aturan 

Bentuk 

Memenuhi aturan bahwa 

jumlah titik pada sisi yang 

berhadapan adalah 7 

Alasan 

I Tidak 

Terdapat jumlah tidak 7 pada sisi 

yang berhadapan, yaitu: 

a. 2 + 6 = 8 

b. 1 + 5 = 6 

IV Tidak 

Terdapat jumlah tidak 7 pada sisi 

yang berhadapan, yaitu: 

c. 4 + 6 = 10 

d. 1 + 3 = 4 

 

Jaring-jaring yang bisa dibentuk sebagai bangun ruang sisi datar adalah jaring-

jaring d, karena dapat membentuk bangun ruang limas segitiga. 

Pertemuan III 

1. Jawab: 

a. Panjang rusuk kubus yang diketahui 

luas permukaannya 4 𝑐𝑚2 adalah  

   Luas permukaan kubus = 6𝑠2 

                                      4 = 6𝑠2 

                                       
2

3
= 𝑠2 

                                            𝑠 = √
2

3
 

b. Panjang rusuk kubus yang diketahui 

luas permukaannya 8 𝑐𝑚2 adalah  

Luas permukaan kubus = 6𝑠2 

8 = 6𝑠2 
4

3
= 𝑠2 

 𝑠 = √
4

3
=

2

√3
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2. Diketahui: Panjang rusuk kubus 50 cm 

Tiap 500 𝑐𝑚2 menghabiskan satu kaleng cat 

Ditanya   :   

b. Jika Thifa menyiapkan 25 kaleng cat, apakah tempat mainan tersebut 

bisa dicat dengan sempurna?  

c. Jika iya, berikan alasanmu. Jika tidak, sertakan pula alasanmu. 

Jawab      : 

Luas permukaan kubus    = 6𝑠2 

= 6 × 502 

= 6 × 2500 

= 15000 𝑐𝑚2 

Banyak cat yang digunakan Thifa untuk mengecat tempat mainannya adalah 
15000

500
𝑐𝑚2 = 30 kaleng. 

a. Tidak bisa. 

b. Berdasarkan perhitungan diperoleh banyaknya cat yang dibutuhkan adalah 

sebanyak 30 kaleng. 

3. Diketahui: Panjang = 10 m 

 Lebar    = 6 m 

 Tinggi    = 4 m 

Tiap 10 𝑚2 dinding diperlukan 1 kg cat 

Ditanya   :  Banyak cat yang digunakan untuk mengecat ruang kelas VIII? 

Jawab     : 

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

= 2(10 × 6 + 10 × 4 + 6 × 4) 

= 2(60 + 40 + 24) 

= 248 𝑐𝑚2 

Banyak cat yang digunakan untuk mengecat ruang kelas VIII adalah 
248

10
𝑚2 = 24,8 

kg. 

4. Panjang balok tersebut adalah 5 cm, karena dijelaskan pada perhitungan sebagai 

berikut: 

Diketahui: Luas permukaan balok =  208 𝑐𝑚2 

 Lebar balok    = 8 cm 

 Tinggi     = 6 m 

 Tiap 10 𝑚2 dinding diperlukan 1 kg cat 

Ditanya   : Panjang balok? 

Jawab     : 

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

                                             
208

2
= 

2(8𝑝+6𝑝+8×6)

2
 

                               104= 14𝑝 + 48 

                                       104= 14𝑝 + 48  

                                 104 − 48= 14𝑝 

         56 = 14𝑝 

                                                𝑝 =  
56

14
=

28

7
= 4 

Jadi, panjang balok tersebut adalah 4 cm. 

5. Diketahui: Perbandingan 𝑝: ℓ: 𝑡 =  4: 3: 2 

Luas alas balok        = 108 𝑐𝑚2 
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Ditanya   : Luas permukaan balok? 

Jawab     :  
𝑝

ℓ
=

4

3
→ 3𝑝 = 4ℓ → 𝑝 =

4

3
ℓ 

Luas alas balok = 𝑝 × ℓ 

108 = 
4

3
ℓ × ℓ 

108 =
4

3
ℓ2 

   ℓ2 =
108 × 3

4
 

   ℓ2 = 81 

     ℓ = 9 

ℓ = 9, 𝑝 =
4

3
ℓ → 𝑝 =

4×9

3
= 12 

 

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

      = 2((12 × 9) + (12 × 6) + (9 × 6)) 

      = 2(108 + 72 + 54) 

      = 2(234)  

   = 468 

Jadi, permukaan balok tersebut adalah 468 𝑐𝑚2. 

Pertemuan IV 

1. Diketahui: Volume kubus = 1.728 liter 

Bak mandi diperkecil sehingga panjang rusuknya menjadi 
3

4
 dari panjang rusuk 

semula. 

Ditanya    :   a.  Panjang rusuk bak mandi yang baru? 
b. Volume bak mandi yang baru? 

c. Selisih volume bak mandi lama dengan yang baru? 

Jawab   : Volume kubus = 𝑠3 

 1728 = 𝑠3 

        𝑠 = 12 

a. Panjang rusuk bak mandi yang baru = 
3

4
× 12 = 9 𝑑𝑚 

b. Volume bak mandi yang baru = 𝑠3 = 93 = 729 𝑑𝑚3/𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 

c. Selisih volume bak mandi lama dengan yang baru = 1.728 − 729 = 999 liter. 

2. Diketahui:  

 
Ditanya : Volume air (liter) yang diperlukan untuk memenuhi kolam renang? 

Jawab   : 

Volume air kolam dangkal = 𝑝 × ℓ × 𝑡 

     = 6 × 5 × 1     = 30 𝑚3        =    30 𝑚3  

Volume air kolam dalam    = 𝑝 × ℓ × 𝑡 

            = 11 × 6 × 3  = 198 𝑚3      =  198 𝑚3 

Jumlah air yang dibutuhkan untuk memenuhi kolam       =  228 𝑚3 

3. Diketahui: Alas prisma yang berbentuk segi-n  

+ 
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Ditanya   : Bangun apa yang akan terbentuk? Jelaskan. 

Jawab     : Bangun yang terbentuk adalah tabung. Penjelasannya adalah jika alas 

prisma berbentuk segi-𝑛, maka semakin banyak nilai 𝑛 akan semakin 

menuju nilai yang tak terhingga. Nilai 𝑛 tak terhingga tersebut 

menunjukkan segi yang terbentuk pada prisma semakin banyak, sehingga 

titik sudutnya semakin berdekatan bahkan menjadi tak terlihat dan 

membentuk garis lengkung. Karena alas dan atap prisma adalah sama, 

maka terbentuklah bangun ruang sisi lengkung berupa tabung. 

4. Diketahui: Limas segitiga, limas segi empat, limas segi lima  

Ditanya   : Banyak titik sudut, rusuk, sisi limas dan perumumannya pada segi-𝑛? 

Jawab     : 

No. Nama Bangun 
Banyak 

Titik Sudut 

Banyak 

Rusuk 
Banyak Sisi 

a.  Limas segitiga 4 6 4 

b. Limas segi empat 5 8 5 

c. Limas segi lima 6 10 6 

Perumuman rumus limas segi-𝑛 𝑛 + 1 2𝑛 𝑛 + 1 

 

Pertemuan V 

1. Diketahui: Alas prisma berbentuk segitiga siku-siku 

 Panjang sisi alas = 3 cm, 4 cm dan 5 cm 

 Luas permukaan prisma = 108 𝑐𝑚2.  

Ditanya   : Tinggi prisma tersebut?   

Jawab     : 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 =  2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 +  𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑠 ×  𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑠_𝑎 

108 = 2 ×
1

2
× 3 × 4 + 12 × 𝑡 

108 = 12 + 12𝑡 

108 − 12 = 12𝑡 

  96 = 12𝑡 

𝑡 = 8 

Jadi, tinggi prisma tersebut adalah 8 cm. 

2. Diketahui:  Alasnya prisma berbentuk belah ketupat 

Panjang sisi = a 

Panjang diagonal alas prisma = b dan c 

Tinggi prisma = p 

Ditanya : Luas permukaan prisma?  

Jawab    :  

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 =  2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 +  𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑠 ×  𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 

= 2 × (
1

2
× 𝑑1 × 𝑑2) + (4 × 𝑠) × 𝑡  

= 2 × (
1

2
× 𝑏 × 𝑐) + (4 × 𝑎) × 𝑝 

= 𝑏𝑐 + 4𝑎𝑝 

Jadi, luas permukaan limas tersebut adalah 156 𝑐𝑚2. 

3. Diketahui: Kardus berbentuk prisma memiliki alas  berupa segitiga samakaki 

 Panjang kaki alas = 5 cm 

 Sisi lain alas = 6 cm 

Tinggi kardus = 5 cm 

Ditanya   : Volume kardus tersebut? 

Jawab     : 
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Tinggi alas = √52 − 32 = √25 − 9 = √16 = 4 

Volume prisma = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

=
1

2
× 6 × 4 × 5 

= 60 

Jadi, volume kardus tersebut adalah 60 𝑐𝑚3. 

4. Lengkapi tabel berikut. 

Prisma Luas Alas Prisma Tinggi Prisma Volume Prisma 

I √16𝑝 
1

2
 

1

2
𝑝 

II 23ℎ 
1

4
ℎ 2ℎ2 

III 
𝑎

2

2

 
2

𝑎
 𝑎 

Alasannya: 

Prisma I 

Volume limas 

=𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

 = √16𝑝 ×
1

2
 

 =
√16

2
𝑝 =

4

2
𝑝 =  

1

2
𝑝 

 

Prisma II 

Volume limas = 

𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

 = 23ℎ ×
1

4
ℎ 

 = 8ℎ ×
1

4
ℎ 

=
8

4
ℎ2 = 2ℎ2 

Prisma III 

Volume limas = 

𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

 =
𝑎2

2
×

2

𝑎
 

 = 𝑎 
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Pedoman Penskoran Tes Uraian 

 

a. Kemampuan Berpikir Kreatif 

 

No. 

Indikator 

Berpikir 

Kreatif 

Rubrik Skor 

Nomor Soal Tiap Pertemuan 

II III IV V 

1. Orisinalitas 

Memberi jawaban dengan caranya 

sendiri tetapi tidak dapat dipahami. 
1 

1  

dan 

5 

(a,b) 

1 

(a,b) 
1 1  

Memberi jawaban dengan caranya 

sendiri, proses perhitungan sudah 

terarah tetapi tidak selesai. 

2 

Memberi jawaban dengan caranya 

sendiri tetapi terdapat kekeliruan dalam 

proses perhitungan sehingga hasilnya 

salah. 

3 

Memberi jawaban dengan caranya 

sendiri, proses perhitungan dan hasil 

benar. 

4 

Skor Maksimal 4 

2 Kelancaran 

Memberikan sebuah ide yang tidak 

relevan dengan pemecahan masalah. 
1 

2, 3, 

6 
2,3 4 4 

Memberikan sebuah ide yang relevan 

tetapi jawabannya salah. 
2 

Memberikan lebih dari satu ide yang 

relevan tetapi jawabannya masih 

salah. 

3 

Memberikan lebih dari satu ide yang 

relevan dan penyelesaiannya benar dan 

jelas. 

4 

Skor Maksimal 4 

3 Kelenturan 

Memberikan jawaban hanya satu cara 

tetapi memberikan jawaban salah. 
1 

4 

(a,b) 
5 3 2 

Memberikan jawaban dengan satu cara, 

proses perhitungan dan hasilnya benar 
2 

Memberikan jawaban dengan satu cara, 

prosesperhitungan dan hasilnya benar 
3 

Memberikan jawaban lebih dari satu 

cara(beragam), proses perhitungan dan 

hasilnya benar. 

4 

Skor Maksimal 

 
4 



 

 

65 

 
 

 

4 

Keterincian/ 

Elaborasi 

 

Terdapat kesalahan dalam jawaban dan 

tidak disertai dengan perincian. 
1 

4 

(a,b) 

1, 2, 3, 

4, 5 
1, 2 3 

Terdapat kesalahan dalam jawaban tapi 

disertai dengan perincian yang kurung 

detail. 

2 

Terdapat kesalahan dalam jawaban tapi 

disertai dengan perincian yang rinci. 
3 

Memberikan jawaban yang benar dan 

rinci. 
4 

Skor Maksimal 4 

 

b. Kemampuan Berpikir Kritis 

 

No. 
Indikator 

Berpikir Kritis 
Rubrik Skor 

Nomor Soal Tiap Pertemuan 

II III IV V 

1. 

Memeriksa 

kebenaran 

argumen,  

pernyataan dan 

proses solusi 

Siswa dapat mengidentifikasi 

konsep/proses yang termuat pada soal. 
2 

1, 

5 (b) 
4 4 1 

Siswa dapat menelusuri letak kesalahan 

suatu argumen. 
3 

Siswa dapat menunjukkan argumen 

yang benar disertai dengan alasan yang 

tepat. 

3 

Skor maksimal 8 

2. 

Menyusun 

pertanyaan 

disertai alasan 

Siswa dapat mengidentifikasi data yang 

diketahui berdasarkan pertanyaan dan 

informasi yang diberikan. 

3 

4 (b) 
2 

(a,b) 
2 2 

Siswa dapat menetapkan kedalaman/ 

kekompleksan pertanyaan yang akan 

diajukan. 

2 

Siswa dapat menyusun pertanyaan yang 

relevan dengan informasi yang diberikan 

disertai alasan. 

3 

Skor maksimal 8 

3. 

Mengidentifikasi 

data relevan dan 

tidak relevan 

suatu masalah 

matematika 

Siswa dapat mengidentifikasi syarat 

untuk penyelesaian masalah matematika. 
2 

2, 3, 

6 
3 3 4 

Memeriksa kesesuaian data yang 

diketahui dengan syarat untuk 

penyelesaian masalah matematika. 

2 

Mengidentifikasi data  relevan/ tidak 

relevan disertai alasan. 
2 

Skor maksimal 6 

4. Mengidentifikasi Siswa dapat mengidentifikasi  asumsi 2 5 (a) 1 2 3 
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asumsi dari situasi yang diberikan. (a,b) 

Siswa dapat menyelesaikan perhitungan  

melalui  proses matematika. 
2 

Siswa dapat menarik kesimpulan 

terhadap solusi. 
2 

Skor maksimal 6 

5.  

Menyusun 

jawaban/ 

menyelesaikan 

masalah 

matematika 

disertai alasan 

Siswa dapat mengidentifikasi 

proses/konsep matematika pada soal. 
3 

5(b) 5 1 4 

Siswa dapat menyusun model 

matematika masalah. 
3 

Siswa dapat mengidentifikasi langkah-

langkah perhitungan disertai penjelasan 

proses/ konsep/ aturan  matematika yang 

digunakan. 

2 

Menyelesaikan model matematika 

masalah disertai alasan atau 

menyertakan proses/ konsep/ aturan  

matematika yang digunakan. 

3 

Menetapkan solusi yang relevan. 2 

Memeriksa kebenaran solusi masalah 

utama. 
2 

Skor maksimal 15 

 

Penilaian Pemahaman Siswa : 

1. Presentase kemampuan berpikir kreatif dan berpikir kritis siswa yang ditunjukkan 

dalam tiap indikator dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

      Keterangan: 

      𝑃𝑖 = Presentase hasil kemampuan berpikir kreatif dan kritis siswa untuk indikator ke-i 

      �̅�𝑖= Skor rata-rata siswa indikator ke-i 

      𝑥𝑖= Skor ideal indikator ke-i 

 

2. Pengelompokan tingkat kemampuan siswa 

a. Kemampuan berpikir kreatif  

Persentase 
Kriteria Kemampuan 

Berpikir Kreatif 

81,25% ≤ 𝑃 ≤ 100% Baik sekali 

62,5%≤ 𝑃 < 81,25% Baik 

43,75% ≤ 𝑃 < 62,5% Cukup  

25% ≤ 𝑃 < 43,75% Kurang 

0% ≤ 𝑃 < 25% Tidak 

𝑃𝑖 =
�̅�𝑖

𝑥𝑖
× 100% 
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b. Kemampuan berpikir kritis 

Persentase Kriteria Kemampuan 

Berpikir Kritis 

81% ≤ 𝑃 ≤ 100% Baik sekali 

66% ≤ 𝑃 < 81% Baik 

56% ≤ 𝑃 < 66% Cukup 

41% ≤ 𝑃 < 56% Kurang 

0% ≤ 𝑃 < 41% Tidak 
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Lampiran 3: 

Instrumen Penelitian 

 
a. Lembar observasi guru 

b. Lembar observasi siswa 

c. Rekap siswa berpendapat 

d. Kisi-kisi, pernyataan dan kunci 

jawaban kuesioner aspek sikap siswa 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN MENGGUNAKAN 

TEKNIK BRAINSTORMING 

 

Nama Sekolah : SMP Negeri 5 Ponorogo 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 

Nama Guru : Zullynar Rifcha Wahyu Widiana 

Hari/Tanggal :  

Observer :  

Pertemuan :  

 

Petunjuk Pengisian 

Berilah tanda centang pada kolom pilihan yang sesuai. 

No Kegiatan Guru 

Hasil 

Pengamatan 

Ya Tidak 

1 
Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam 

dan mengajak siswa untuk berdo’a bersama. 

  

2 
Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin 

menyanyikan lagu nasional dan mengecek kebersihan kelas. 

  

3 
Guru mengecek kehadiran siswa dan mendoakan siswa 

yang tidak masuk (sakit). 

  

4 
Guru menyampaikan KD dan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai. 

  

5 
Guru memberikan motivasi yang membangun semangat 

belajar siswa dan ice breaking. 

  

6 
Guru mereview kembali materi yang telah diajarkan pada 

pertemuan sebelumnya. 

  

7 

Guru menghubungkan materi sebelumnya dengan yang 

akan diterangkan dan mengkaitkan dengan kehidupan 

nyata. 

  

8 
Guru meminta siswa mengamati bangun prisma beserta 

jaring-jaringnya pada layar LCD. 

  

9 
Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

jika ada suatu hal yang belum dipahami. 

  

10 
Dari hasil pengamatan, guru mengajak siswa untuk 

menurunkan rumus luas permukaan prisma. 

  

11 Guru membahas luas permukaan prisma.   

12 
Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan 

jumlah tiap kelompok 2 anak. 

  

13 
Guru menjelaskan peraturan dasar teknik pembelajaran 

brainstorming. 

  

14 
Guru memberikan permasalahan mengenai luas permukaan 

dan volume prisma yang disajikan pada layar LCD. 

  

15 Guru meminta siswa menjawab setiap permasalahan   
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tersebut secara individu (pendapat individu murni) dan 

mengumpulkan hasilnya menjadi satu pada kelompok yang 

telah terbentuk. 

16 

Guru meminta setiap kelompok mendiskusikan jawaban 

yang paling tepat. Pendapat yang menjadi pilihan boleh 

ditambahi, boleh dikurangi ataupun bisa juga 

dikombinasikan dengan pendapat teman lain (pendapat 

kelompok murni). 

  

17 Siswa mengisi form pemahaman yang telah dibagikan guru.   

18 

Guru meminta pada masing-masing kelompok untuk 

mengumpulkan hasil pendapat kelompok tersebut pada 

guru. 

  

19 
Guru menunjuk salah satu kelompok secara acak untuk 

membahas hasil permasalahan di depan kelas. 

  

20 

Guru meminta kelompok lain untuk menanggapi presentasi 

dari kelompok yang mendapat giliran untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. 

  

21 
Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

  

22 
Guru menginformasikan materi  pertemuan selanjutnya, dan 

pesan untuk mempelajari dirumah. 

  

23 
Guru memberikan penghargaan berupa hadiah kepada siswa 

yang aktif berpendapat. 

  

24 
Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih giat 

dalam belajar. 

  

25 
Guru menutup kegiatan belajar dengan mengucap hamdalah 

dan salam. 

  

 

 

Ponorogo, 

Observer, 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN MENGGUNAKAN 

TEKNIK BRAINSTORMING 

 

Nama Sekolah : SMP Negeri 5 Ponorogo 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 

Nama Guru : Zullynar Rifcha Wahyu Widiana 

Hari/Tanggal :  

Observer : Peneliti 

Pertemuan :  

 

Petunjuk Pengisian 

Berilah tanda centang pada kolom pilihan yang sesuai. 

No Kegiatan Guru 

Hasil 

Pengamatan 

Ya Tidak 

1 Siswa menjawab salam dari guru dan berdo’a bersama.   

2 Salah satu siswa memimpin menyanyikan lagu nasional 

dan mengecek kebersihan kelas. 

  

3 Siswa secara tertib mengajukkan kehadirannya dan 

mendo’akan siswa yang tidak masuk (sakit). 

  

4 Siswa mendengarkan dengan baik ketika guru 

menyampaikan KD dan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai. 

  

5 Siswa mendengarkan dengan baik motivasi  dan ice 

breaking yang disampaikan oleh guru. 

  

6 Siswa mendengarkan dengan baik review materi yang 

telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya. 

  

7 Siswa mendengarkan dengan baik ketika guru 

menghubungkan materi sebelumnya dengan yang akan 

diterangkan dan mengkaitkan dengan kehidupan nyata. 

  

8 Siswa mengamati bangun prisma beserta jaring-jaringnya 

pada layar LCD. 

  

9 Siswa bertanya kepada guru.   

10 Siswa menurunkan rumus luas permukaan prisma.   

11 Siswa mendengarkan dengan baik ketika guru membahas 

luas permukaan prisma. 

  

12 Siswa berkumpul dengan teman kelompoknya.   

13 Siswa mendengarkan dengan baik ketika guru 

menjelaskan peraturan dasar teknik pembelajaran 

brainstorming. 

  

14 Siswa memperhatikan permasalahan yang diberikan guru.   

15 Siswa menjawab setiap permasalahan tersebut secara 

individu (pendapat individu murni) dan mengumpulkan 
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hasilnya menjadi satu pada kelompok yang telah 

terbentuk. 

16 Setiap kelompok mendiskusikan jawaban yang paling 

tepat. Pendapat yang menjadi pilihan ditambahi, dikurangi 

dan dikombinasikan dengan pendapat teman lain 

(pendapat kelompok murni). 

  

17 Siswa mengisi form pemahaman yang telah dibagikan.   

18 Masing-masing kelompok mengumpulkan hasil pendapat 

murni kelompok tersebut. 

  

19 Kelompok secara acak membahas hasil permasalahan di 

depan kelas. 

  

20 Kelompok lain menanggapi presentasi dari kelompok 

yang mendapat giliran untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya. 

  

21 Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

  

22 Siswa mendengarkan dengan baik informasi mengenai 

materi  pertemuan selanjutnya dan pesan guru untuk 

mempelajarinya dirumah. 

  

23 Siswa yang paling aktif berpendapat dan presentasi, 

menerima penghargaan dari guru. 

  

24 Siswa mendengarkan dengan baik ketika guru 

memberikan motivasi untuk tetap belajar. 

  

25 Siswa menjawab salam dari guru.   

 

 

 

Ponorogo, 

Observer, 

 

 

 

 

Zullynar Rifcha Wahyu W. 

NIM. 14321771 
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REKAP SISWA YANG BERANI BERPENDAPAT  

KELAS VIII F 

SMP NEGERI 5 PONOROGO TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

No. 
No. 

Induk 
Nama Siswa L/P 

Pertemuan 

1 2 3 4 5 

𝑚 𝑛 𝑚 𝑛 𝑚 𝑛 𝑚 𝑛 𝑚 𝑛 

1 7613 ALIF HERLAMBANG ARDHAWELLY L           

2 7758 AMANDA PARIS TRISNANTORO L           

3 7675 DANY FAIZ MAHARDIKA L           

4 7619 DENNY ARRAHMAN L           

5 7848 DINA FERIYANTI P           

6 7645 DWI HERMAWAN L           

7 7736 FARIS ADE IRAWAN L           

8 7795 FERNANDA ARMA YUDITHIRA L           

9 7767 IZZA NIKMATUL FITRI P           

10 7802 LELA RIGA ANGGRAINI P           

11 7571 LIBANDRIO ROMMADO PUTRA L           

12 7626 LISA AGUSTINA P           

13 7743 LISTA PUTRI WIDASARI P           

14 7770 MASHDAR AL-MAHMUD L           

15 7855 MUHAMMAD YUSUF AL-HASANI L           

16 7602 NAUFAL HAFIZH NUMUDA L           

17 7835 ORVALLA ENGRASIA FELDA P           
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18 7720 PUPUT ALIFAH NUGRAHANI P           

19 7722 PUTRI FATIMAH P           

20 7859 RAUFIN SURYA RAHMAN L           

21 7837 RENALDY TEGAR WIBOWO L           

22 7693 RHONI BUANA TRI ATMOJO L           

23 7864 RUMBHA WISANG JATI L           

24 7604 SAHLA FATIKHA SARI P           

25 7807 SANDYA EKA PUTRININGTYAS L           

26 7866 SHAULA PUSPA SERUNI P           

27 7665 TRIA YUNITA NUR FAIZAH P           

28 7697 ZUHRI TAUFIQUL BASITH L           

JUMLAH SISWA BERPENDAPAT           

 

 

Keterangan: 

𝑚  = Pendapat dengan kualitas biasa, biasanya berupa pertanyaan maupun sanggahan pada penjelasan atau tulisan yang kurang jelas. 

 𝑛          = Pendapat dengan kualitas baik, berupa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kritis yang diajukan guru. 
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Kisi-Kisi Kuesioner Aspek Sikap  

Kemampuan Berpikir Kreatif dan Berpikir Kritis 

 

Kemampuan Aspek Sikap Rubrik No soal 

Berpikir 

kreatif 

Tingginya rasa ingin 

tahu 

• Mengajukan banyak pertanyaan 

• Melakukan eksperimen/ percobaan 

• Membaca buku lain selain buku wajib 

• Mengikuti pembelajaran 

1, 2, 3, 

4 

Daya imajinasi tinggi  
• Memiliki ide untuk melakukan percobaan baru 

dari percobaan yang telah ada 
2 

Orisinil dalam 

mengungkap-kan 

gagasan  

• Memberikan jawaban atau pertanyaan menurut 

pemikirannya sendiri 

• Menyelesaikan tugas tanpa bantuan orang lain 

5 

Suka bertanya 

dengan pertanyaan 

yang relevan 

• Memberikan pertanyaan atau jawaban yang 

relevan dengan apa yang sedang dipelajari 6 

Banyak gagasan 

dalam menghadapi 

permasalahan 

• Memberikan gagasannya terhadap masalah 

yang sedang dihadapi 

• Memberikan gagasan yang tidak dikemukakan 

orang lain 

7 

Bebas berpendapat 
• Menghargai pendapat orang lain 

• Bebas dalam menyatakan pendapat 
8 

Memandang 

permasalahan dari 

berbagai sudut 

pandang 

• Tidak melihat masalah dalam satu sudut 

pandang 

• Memiliki alternatif lain dalam menyelesaikan 

masalah 

9, 10 

Berpikir 

Kritis 

Teliti/akurat 

• Menelusuri letak kesalahan suatu argumen 

• Menunjukkan argumen yang benar disertai 

dengan alasan yang tepat 

11, 12 

Kejelasan 

• Menetapkan kedalaman/kekompleksan suatu 

permasalahan 

• Menyusun pertanyaan yang relevan dengan 

informasi yang diberikan disertai alasan 

13, 14 

Relevan 

• Memeriksa kesesuaian data yang diketahui 

dengan syarat untuk penyelesaian 

permasalahan matematika  

• Mengidentifikasi data  relevan/ tidak relevan 

disertai alasan 

14, 15 

Logis 

• Mengidentifikasi  asumsi dari situasi yang 

diberikan 

• Menyelesaikan perhitungan  melalui  proses 

matematika 

• Menarik kesimpulan terhadap solusi 

16 

Detail/lengkap 

• Membuat model matematika permasalahan 

• menyusun proses perhitungan disertai dengan 

penjelasan aturan matematika yang runtut. 

• Memeriksa kebenaran solusi masalah utama 

17, 18, 

19, 20 
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KUESIONER ASPEK SIKAP 

 KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF DAN BERPIKIR KRITIS 

 

 

 

Petunjuk: 

Beri tanda centang ( ) pada: SS jika anda sangat setuju, S jika anda setuju, N jika anda 

tidak bisa memutuskan (termasuk tidak tahu), TS jika anda tidak setuju, atau STS jika 

anda sangat tidak setuju dibawah masing-masing pernyataan yang bersesuaian dengan 

pembelajaran matematika yang sudah anda lakukan. 

No. Pernyataan SS S R TS STS 

1 Dalam pembelajaran matematika saya 

senang mengajukan pertanyaan. 

     

2 Dalam pembelajaran matematika saya 

malas melakukan kegiatan eksperimen 

atau percobaan. 

     

3 Dalam pembelajaran matematika saya 

senang membaca buku yang relevan 

dengan bahan ajar selain buku yang sudah 

diwajibkan. 

     

4 Saya bersemangat untuk hadir dalam 

pembelajaran matematika. 

     

5 Dalam pembelajaran matematika saya 

suka menyelesaikan tugas individual 

dengan bantuan orang lain. 

     

6 Dalam pembelajaran matematika saya 

memberikan pertanyaan atau jawaban 

yang relevan dengan apa yang sedang saya 

pelajari dalam kelas. 

     

7 Dalam pembelajaran matematika saya 

berani mengemukakan masalah yang tidak 

dikemukakan orang lain. 

     

8 Dalam pembelajaran matematika saya 

bebas dalam menyatakan pendapat. 

     

9 Dalam pembelajaran matematika saya 

melihat masalah dalam satu sudut 

pandang. 

     

10 Dalam pembelajaran matematika saya  

memiliki alternatif lain dalam 

menyelesaikan masalah. 

     

11 Dalam menghadapi soal matematika saya 

selalu memastikan ada atau tidaknya 

kesalahan. 

     

12 Jika terdapat kesalahan pada suatu soal 

saya selalu berani membenarkan sekaligus 

memberikan alasannya didepan guru dan 

teman-teman. 

     

13 Saya biasanya mengerjakan soal-soal 

matematika dengan mendahulukan soal 

yang mudah. 
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14 Saya lebih suka menentukan jawaban 

suatu masalah matematika tanpa 

menyertakan alasan. 

     

15 Saya selalu beranggapan bahwa satu soal 

matematika memiliki banyak cara 

penyelesaian. 

     

16 Saya merasa lemah dalam perhitungan 

soal-soal matematika. 

     

17. Saya selalu yakin dengan model 

matematika suatu soal yang saya buat.  

     

18. Saya sering merasa bingung dalam 

mengikuti alur penyelesaian suatu masalah 

matematika. 

     

19. Saya selalu yakin dengan langkah-langkah 

penyelesaian suatu soal matematika 

     

20. Saya selalu memperhatikan masalah 

utama soal matematika sebelum 

mengerjakannya. 

     

 

 

KUNCI JAWABAN KUESIONER 

 

Nomor Soal Kunci Jawaban Skor 

1 SS 5 

2 STS 5 

3 SS 5 

4 SS 5 

5 STS 5 

6 SS 5 

7 SS 5 

8 SS 5 

9 STS 5 

10 SS 5 

11 SS 5 

12 SS 5 

13 SS 5 

14 STS 5 

15 SS 5 

16 STS 5 

17 SS 5 

18 STS 5 

19 SS 5 

20 SS 5 

Skor Total 100 
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Lampiran 4: 

Data Hasil Penelitian 
 

a. Perhitungan ketercapaian teknik 

brainstorming 

b. Perhitungan persentasi kuesioner 

c. Penilaian soal tes 

d. Dokumentasi lapangan 
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Perhitungan Ketercapaian Teknik Brainstorming 

 

 

1. Capaian tahap teknik brainstorming 

 

No. 

 
Kegiatan Pembelajaran 

Jumlah 

Tahap 

Banyak Tahap Berhasil 

Guru Siswa  

1 Kegiatan Inti (Penerapan teknik brainstorming) 22 16 18 

Persentase keberhasilan 72,73% 81,82% 

Capaian tahap brainstorming 77,28% 

Hasil Observasi Pembelajaran Pertemuan Kedua 

 

 
No. Kegiatan Pembelajaran 

Jumlah 

Tahap 

Banyak Tahap Berhasil 

Guru Siswa 

1 Kegiatan Inti (Penerapan teknik brainstorming) 25 13 17 

Persentase keberhasilan 52% 68% 

Capaian tahap brainstorming 60% 

Hasil Observasi Pembelajaran Pertemuan Ketiga 

   
    

No. Kegiatan Pembelajaran 
Jumlah 

Tahap 

Banyak Tahap 

Berhasil 

Guru Siswa 

1 Kegiatan Inti (Penerapan teknik brainstorming) 25 17 19 

Persentase keberhasilan 68% 76% 

Capaian tahap brainstorming 72% 

Hasil Observasi Pembelajaran Pertemuan Keempat 

   
    

No. Kegiatan Pembelajaran 
Jumlah 

Tahap 

Banyak Tahap 

Berhasil 

Guru Siswa 

1 Kegiatan Inti (Penerapan teknik brainstorming) 25 20 22 

Persentase keberhasilan 80% 88% 

Capaian tahap brainstorming 84% 

Hasil Observasi Pembelajaran Pertemuan Kelima 

 

Capaian tahap brainstorming = 
𝐾𝑒𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑎𝑝 𝑔𝑢𝑟𝑢 (%)+𝐾𝑒𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑎𝑝 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎(%)

2
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2. Capaian pemahaman siswa 

Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV 

Perte

mu-

an 

Paham 
Kurang 

paham 
Skor Paham 

Kurang 

paham 
Skor Paham 

Kurang 

paham 
Skor Paham 

Kurang 

paham 
Skor 

II 14 16 30 27 3 30 21 3 24       

III 10 6 16 8 8 16 8 8 16       

IV 8 4 12 7 5 12 7 5 12       

V 7 1 8 6 2 8 7 1 8 6 2 8 

              

Pertemuan 

Persentase (%) 

Kelompok 

I 

Kelompok 

II 

Kelompok 

III 

Kelompok 

IV 

Rata-rata 

Persentase 

II 46,67% 90% 87,5%   74,72% 

III 62,5% 50% 50%   54,17% 

IV 66,67% 58,33% 58,33%   61,11% 

V 87,5% 75% 87,5% 75% 81,25% 

 

 

  Persentase pemahaman siswa = 
∑ 𝑃𝑒𝑚𝑎ℎ𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘4

1

4
 

 



 

 

Nomor 

Pernyataan 

Pilihan Jawaban 

Jumlah 
Rata-rata 

persentase 

Jumlah Rata-

rata 

Persentase 

tiap Indikator 

Rata-rata 

Persentase 

tiap Indikator 

Kriteria 
     

SS S R TS STS 

     1 1 2 4 0 0 25 71,43% 308,57 77,14% Baik sekali 

     2 0 0 1 5 1 28 80% 80 80% Baik sekali 

     3 0 3 4 0 0 24 68,57%       

 

  STS 

  4 4 2 1 0 0 31 88,57%       

 

7*5 Max 

  5 2 2 2 1 0 16 45,71% 45,71 45,71% Cukup 

  6 0 5 1 1 0 25 71,43% 71,43 71,43% Baik 

     7 0 0 5 1 0 17 48,57% 48,57 48,57% Cukup 

 

B. Kreatif  B. Kritis 

  8 2 4 1 0 0 29 82,86% 82,86 82,86% Baik Sekali 

 

1 

 

1 

 9 0 1 5 0 0 17 48,57% 134,29 44,76% Cukup 

 

2 

 

2 

 10 0 2 4 1 0 22 62,86%       

 

3 

 

3 

 11 0 0 1 3 3 12 34,29% 100 50% Cukup 

 

4 

 

4 

 12 0 3 3 1 0 23 65,71%       

 

5 

 

5 

 13 3 2 2 0 0 29 82,86% 154,29 77,14% Baik sekali 

 

6 

   14 0 2 1 2 2 25 71,43% 71,43 71,43% Baik 

 

7 

   15 3 3 1   0 30 85,71%       

     16 0 2 0 4 1 25 71,43% 71,43 71,43% Baik 

     17 1 2 4 0 0 25 71,43% 302,86 75,71% Baik sekali 

     18 0 2 3 2 0 21 60       

     19 2 5 0 0 0 30 85,71%       

     20 2 5 0 0 0 30 85,71%       

      

Perhitungan Persentase Kuesioener Aspek Sikap Kemampuan Berpikir Kreatif dan Berpikir Kritis 
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PENILAIAN TES SOAL URAIAN 

KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF DAN BERPIKIR KRITIS 

 

Pertemuan II 

Nomor 

Indikator 

Berpikir Kreatif 

Kelompok I Kelompok II Kelompok III Rata-

rata 
Kriteria 

Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil 

1 6 75% 4 50% 5 62,5% 62,5% Baik 

2 11 91,67% 9 75% 7 58,33% 75% Baik 

3 2 50% 3 75% 3 75% 66,67% Baik 

4 3 75% 3 75% 3 75% 75% Baik 

Nomor 

Indikator 

Berpikir Kritis 

Kelompok I Kelompok II Kelompok III Rata-

rata 
Kriteria 

Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil 

1 5 62,5% 4 50% 5 62,5% 58,33% Cukup 

2 7 87,5% 5 62,5% 5 62,5% 70,83% Baik 

3 14 77,78% 14 77,78% 11 61,11% 72,22% Baik 

4 5 83,33% 4   66,67% 4 66,67% 72,22% Baik 

5 10 66,67% 8 53,33% 10 66,67% 62,22% Cukup 

 

Pertemuan III 

Nomor 

Indikator 

Berpikir Kreatif 

Kelompok I Kelompok II Kelompok III 
Rata-rata Kriteria 

Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil 

1 3 75% 2 50% 3 75% 66,67% Baik 

2 3 75% 3 75% 2 50% 66,67% Baik 

3 5 62,5% 5 62,5% 5 62,5% 62,50% Baik 

4 6 75% 6 75% 6 75% 75% Baik 

Nomor 

Indikator 

Berpikir Kritis 

Kelompok I Kelompok II Kelompok III 
Rata-rata Kriteria 

Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil 

1 6 75% 6 75% 3 37,5% 62,50% Cukup 

2 4 50% 5 62,5% 3 37,5% 50% Kurang 

3 4 66,67% 5 83,33% 4 66,67% 72,22% Baik 

4 5 83,33% 3 50% 5 83,33% 72,22% Baik 

5 12 80% 8 53,33% 12 80% 71,11% Baik 

Pertemuan IV 

Nomor 

Indikator 

Berpikir Kreatif 

Kelompok I Kelompok II Kelompok III 
Rata-rata  Kriteria 

Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil 

1 3 75% 3 75% 3 75% 75% Baik 

2 3 75% 3 75% 2 50% 66,67% Baik  
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3 2 50% 3 75% 2 50% 58,33% Cukup 

4 2 50% 3 75% 4 100% 75% Baik 

Nomor 

Indikator 

Berpikir Kritis 

Kelompok I Kelompok II Kelompok III Rata-

rata  
Kriteria 

Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil 

1 6 75% 5 62,5% 4 50% 62,5% Cukup 

2 4 50% 4 50% 5 62,5% 54,17% Kurang 

3 4 66,67% 6 100% 5 83,33% 83,33% Baik sekali 

4 4 66,67% 4 66,67% 5 83,33% 72,22% Baik 

5 11 73,33% 13 86,67% 13 86,67% 82,22% Baik sekali 

 

Pertemuan V 

Nomor 

Indikator 

Berpikir Kreatif 

Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV Rata-

rata 
Kriteria 

Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil 

1 3 75% 3 75% 4 100% 3 75% 81,25% Baik sekali 

2 3 75% 3 75% 3 75% 3 75% 75% Baik 

3 2 50% 2 50% 3 75% 2 50% 56,25% Cukup 

4 3 75% 3 75% 4 100% 3 75% 81,25% Baik sekali 

Nomor 

Indikator 

Berpikir Kritis 

Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV Rata-

rata 
Kriteria 

Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil 

1 7    87,5% 7 87,5% 7 87,5% 4 50% 78,13% Baik 

2 6 75% 5 62,5% 7 87,5% 5 62,5% 71,88% Baik 

3 5 83% 5 83,33% 5 83,33% 5 83% 83,33% Baik sekali 

4 3 50% 5 83,33% 6 100% 5 83,33% 79,17% Baik sekali 

5 11 73% 12 80% 12 80% 11 73% 76,67% Baik 

 

Kemam-

puan 

Nomor 

Indikator 

Hasil Penilaian 

P II P III P IV P V 
Jumlah 

Rata-

rata  Persentase Persentase Persentase Persentase 

Berpikir 

Kreatif 

1 62,5% 66,67% 75% 81,25% 285,42 71,36% 

2 75% 66,67% 66,67% 75% 283,34 70,84% 

3 66,67% 62,5% 66,67% 56,25% 252,09 63,02% 

4 75% 75% 75% 81,25% 306,25 76,56% 

Berpikir 

Kritis 

1 58,33% 62,5% 62,5% 78,13% 261,46 65,37% 

2 70,83% 50% 54,17% 71,88% 246,88 61,72% 

3 72,22% 72,22% 83,33% 83,33% 311,1 77,78% 

4 72,22% 72,22% 72,22% 79,17% 295,83 73,96% 

5 62,22% 71,11% 82,22% 76,67% 292,22 73,06% 
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DOKUMENTASI LAPANGAN 

 

Berikut beberapa hasil dokumentasi selama penelitian: 

a. Observasi studi pendahuluan 

 
  

b. Proses pembelajaran dikelas 
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c. Aktivitas siswa 

 
 

 
 

d. Penutupan penelitian 

 

 


