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DAFTAR NAMA SISWA

KELAS VIII B SMP N 2 TAWANGSARI

No. Nama Siswa Jenis Kelamin

1 Ummi Liviana Yahya Perempuan

2 Urviyan Ivanus Sasena Perempuan

3 Widiya Sinta Perempuan

4 Yudi susanto Laki-laki

5 Adi Tri Astanto Laki-laki

6 Aldi Dwi Ariyanto Laki-laki

7 Alfin Yoga Pratama Laki-laki

8 Andika Eka Pratama Laki-laki

9 Bayu Nugroho Laki-laki

10 Bayu Ramadhan Laki-laki

11 Bela Utami Perempuan

12 Dimas Bagus Irawan Laki-laki

13 Erma Dwi Ambarwati Perempuan

14 Fiqie Hafidz Permana Laki-laki

15 Garin Imam Fathoni Laki-laki

16 Heni Sulandari Perempuan

17 Ida Nur Amin Perempuan

18 Indah Refan Cahyani Perempuan

19 Isnaini Aswi Nur H Perempuan

20 Klisenia Alfin Perempuan

21 Linda Listyana Perempuan

22 Maretha Damayanti Perempuan

23 Muhammad Bagus S Laki-laki

24 Mukhlis Nur Rohmad Laki-laki

25 Nadia Eka Wulandari Perempuan

Lampiran 2. Daftar Nama Siswa
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26 Nanda Rahma Dewi Perempuan

27 Nennik Anjani Perempuan

28 Panji Rahmad P Laki-laki

29 Pri Azizah Hagi Perempuan

30 Suranto Laki-laki
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PEDOMAN WAWANCARA DIALOG AWAL

PENINGKATAN KEMAMPUAN BERNALAR MATEMATIKA MELALUI

PENDEKATAN KOOPERATIF TIPE BAMBOO DANCING

DENGAN BANTUAN LKS

(PTK Bagi Siswa SMP Negeri 2 Tawangsari Tahun 2013/2014)

1. Bagaimana proses pembelajaran matematika yang dilakukan di SMP N 2

Tawangsari selama ini?

Pembelajaran matematika yang dilaksanakan selama ini secara konvensional.

Guru menggunakan metode ceramah tanpa menerapkan berbagai variasi

pengajaran. Guru menerangkan materi pelajaran dan siswa mendengarkan serta

mencatat penjelasan dari guru. Guru belum memanfaatkan fasilitas yang ada di

kelas.

2. Kendala apa saja yang sering ditemui saat pembelajaran berlangsung?

Kendala yang dihadapi selama pembelajaran berlangsung antara lain siswa

jarang mengajukan pertanyaan kepada guru apabila ada materi ajar yang belum

dipahami. Selain itu, siswa juga sering merasa bosan atau jenuh saat mengikuti

proses pembelajaran karena guru belum memanfaatkan fasilitas yang ada di

kelas sehingga penyampaian materi terkesan monoton.

3. Apakah dalam proses pembelajaran matematika  pernah menggunakan  model

pendekatan Kooperatif tipe Bamboo Dancing?

Selama ini guru belum pernah menggunakan model model pendekatan

Kooperatif tipe Bamboo Dancing

4. Bagaimana penalaran matematis siswa terhadap materi dalam proses

pembelajaran?

Penalaran matematis siswa selama proses pembelajaran masih rendah. Saat

guru menyampaikan materi, siswa jarang bertanya mengenai materi yang belum

dipahami. Akibatnya apabila guru memberikan variasi bentuk soal, sebagian

besar siswa masih sulit mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah.

Akhirnya siswa kehilangan kepercayaan dirinya untuk menyelesaikan soal

Lampiran 3. Pedoman Wawancara Dialog Awal
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tersebut di depan kelas. Siswa juga merasa kesulitan membuat kesimpulan pada

akhir pembelajaran.

5. Bagaimana upaya guru selama ini untuk meningkatkan penalaran matematis

siswa dalam proses pembelajaran?

Selama ini upaya yang ditempuh guru agar siswa dapat meningkatkan penalaran

matematis adalah dengan cara memberikan variasi bentuk soal dan

membimbing siswa dalam mengerjakan soal. Guru juga menunjuk siswa untuk

mengerjakan soal di depan kelas dan membimbing siswa membuat kesimpulan

pada akhir pembelajaran.

Peneliti

Fauzy Ahdhiat Dwi Cahya

A 410 100 162
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CATATAN OBSERVASI PENDAHULUAN

PENINGKATAN KEMAMPUAN BERNALAR MATEMATIKA MELALUI

PENDEKATAN KOOPERATIF TIPE BAMBOO DANCING

DENGAN BANTUAN LKS

(PTK Bagi Siswa SMP Negeri 2 Tawangsari Tahun 2013/2014)

Kelas : VIII. B Hari/Tanggal : Selasa, 24 April 2014

Waktu : Jam ke -5 dan 6 Nama Guru : Jujuk Slamet W, S.Pd

A. TINDAKAN MENGAJAR

1. Selama proses pembelajaran berlangsung guru cenderung mendominasi

pembelajaran dikelas.

2. Dalam pembelajaran guru lebih sering menggunakan metode ceramah.

B. TINDAK BELAJAR

1. Siswa kurang memperhatikan saat guru menyampaikan materi pelajaran.

2. Siswa lebih sering menghafal daripada memahami materi pelajaran.

3. Siswa seringkali gaduh, menjadikan kelas terkadang menjadi tidak

terkontrol.

C. PENARIKAN MAKNA

Pembelajaran masih berpusat pada guru. Siswa lebih cenderung  melakukan

aktifitas yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaan waktu guru

menyampaikan materi. Kedisiplinan siswa dalam proses pembelajaran

matematika masih rendah.

Lampiran 4.1 Catatan Observasi Awal
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PEDOMAN OBSERVASI
SIKLUS I

PERTEMUAN I

PENINGKATAN KEMAMPUAN BERNALAR MATEMATIKA MELALUI

PENDEKATAN KOOPERATIF TIPE BAMBOO DANCING

DENGAN BANTUAN LKS

(PTK Bagi Siswa SMP Negeri 2 Tawangsari Tahun 2013/2014)

Nama Pendidik : Jujuk Slamet Wiyana, S.Pd

Satuan Pendidikan : SMP N 2 Tawangsari

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : VIII A/ Genap

Pokok Bahasan : Bangun Ruang

Sub Pokok Bahasan : Kubus

Hari/Tanggal : Sabtu, 26 April 2014

Jam pelajaran ke : 07.40 – 08.20

Jumlah siswa yang diamati : 30

I. TINDAK MENGAJAR

No. Komponen Aspek yang Diamati Ya Tidak

A.

1.

PENDAHULUAN

Kegiatan Awal 1.1 menyampaikan tujuan

pembelajaran tentang kubus

1.2 Memberikan gambaran umum

inti materi ajar kubus

1.3 Menyampaikan gambaran

model pembelajaran yang akan

dilakukan, yaitu menggunakan

pendekatan kooperatif tipe

Bamboo Dancing

√

√

√

Lampiran 4.2. Pedoman Observasi Siklus I
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2. Memotivasi Siswa 2.1 membangkitkan rasa ingin tahu

siswa tentang kubus

2.2 menciptakan persaingan yang

sehat diantara siswa. √

√

3. Apersepsi 3.1 meninjau ulang materi

pelajaran yang lampau dan

membuat materi pengait yang

sesuai dengan materi kubus

√

4. Mengelola Situasi

Kelas

4.1 Memberikan petunjuk dan

penjelasan yang berkaitan

dengan isi pembelajaran

mengenai materi kubus

4.2 Menggunakan pertanyaan

untuk mendapat respons

siswa tentang materi yang

akan disampaikan mengenai

kubus

4.3 Menciptakan dan memelihara

keterlibatan siswa

4.4 Mengakhiri pelajaran pada

satu pertemuan.

√

√

√

√

B.

1.

PENGEMBANGAN

Menyampaikan materi

ajar sesuai dengan

pendekatan kooperatif

tipe Bamboo Dancing

1.1 Materi yang disampaikan benar,

tidak ada yang menyimpang

dari penggunaan pendekatan

kooperatif tipe bamboo dancing

1.2 Penyampaian materi secara

sistematis disertai contoh yang

sesuai dengan materi kubus

1.3 Penyampaian materi kubus jelas

√

√
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dan mudah dimengerti oleh

siswa.

√

2. Mengadakan Variasi

Mengajar

2.1 Menunjukkan sikap bersahabat

dan adil kepada semua siswa

sesuai dengan pendekatan

kooperatif tipe bamboo dancing.

2.2 Menghargai setiap perbedaan

pendapat siswa.

2.3 Menekankan bagian-bagian

yang penting pada materi kubus.

2.4 Membantu siswa yang mendapat

kesulitan.

√

√

√

√

3. Menciptakan suasana

belajar siswa yang aktif

sesuai pendekatan

kooperatif tipe bamboo

dancing

3.1 Memberikan pertanyaan atau

tugas  mengenai kubus

3.2 Memberikan kesempatan siswa

untuk bertanya mengenai materi

yang belum dipahami pada

kejadian dan peluang.

3.3 Mendorong kemampuan siswa

untuk mengemukakan pendapat

dan mempresentasikan hasil

pekerjaannya.

√

√

√

4. Memberikan penguatan 4.1 Memberi penguatan terhadap

tingkah laku siswa yang baik.

4.2 Memberi semangat kepada

siswa yang belum berhasil.

√

√

C.

2.

PENERAPAN

Metode pendekatan

kooperatif tipe bamboo

dancing

1.1 Siswa dibentuk menjadi

beberapa kelompok. Setiap

kelompok terdiri dari 6 siswa

√
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dengan kemampuan yang

berbeda-beda, baik tinggi,

sedang maupun rendah. Jika

mungkin anggota kelompok

berasal dari ras, budaya, suku

yang berbeda serta kesetaraan

gender.

1.2 Tiap-tiap anggota dari

kelompok besar yaitu 3 orang

berdiri saling berhadapan

dengan 3 orang lainnya yang

juga dalam posisi berdiri

berjajar.

1.3 Setiap pasangan mendapat soal

untuk didiskusikan.

1.4 Siswa bergeser searah jarum

jam.

1.5 Guru memberikan lember kerja

kepada kelompok besar untuk

didiskusikan.

1.6 Beberapa kelompok melakukan

presentasi hasil diskusi di depan

kelas dan kelompok lain

menaggapinya

1.7 Guru mengarahkan dan

memberikan penegasan pada

materi pembelajaran yang telah

dipelajari

1.8 Siswa membuat rangkuman

tentang materi pembelajaran

yang telah dipelajari.

1.9 Siswa mengerjakan kuis secara

individual.

√

√

√

√

√

√

√

√
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1.10 Beberapa kelompok

mendapatkan penghargaan dari

guru berdasarkan perolehan

nilai rata-rata kuis anggota

kelompok.

√

3. Latihan Mandiri 2.1 Memberikan latihan mandiri

tentang kubus.

2.2 Meningkatkan kedisiplinan

siswa dalam proses

pembelajaran.

√

√

4. Tugas 3.1 Memberi soal yang berkaitan

dengan kubus untuk dikerjakan

dirumah.

3.2 Menyampaikan garis besar cara

penyelesaiannya.

3.3 Mengingatkan agar tugas

dikerjakan dengan benar dan

dikumpulkan pada pertemuan

berikutnya.

√

√

√

D.

1.

PENUTUP

Kesimpulan

1.1 Kesimpulan jelas dan mencakup

inti materi dari kubus

1.2 Siswa terlibat aktif dalam

membuat kesimpulan.

√

√

2. Tindak Lanjut 2.1 Mengevaluasi kemampuan

siswa.

2.2 Menyarankan agar materi kubus

dipelajari kembali dirumah.

2.3 Memberikan tugas mandiri

dirumah. √

√

√
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II. KETERANGAN TAMBAHAN

Langkah-langkah dan aturan pada proses pembelajaran siklus I

pertemuan I sudah sesuai dengan metode pendekatan kooperatif tipe Bamboo

Dancing, namun penerapannya belum maksimal. Waktu untuk pembelajaran

berkurang karena banyak yang bicara sendiri saat diskusi. Siswa kurang dapat

memanfaatkan waktu saat pembelajaran berlangsung.
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PEDOMAN OBSERVASI
SIKLUS I

PERTEMUAN 2

PENINGKATAN KEMAMPUAN BERNALAR MATEMATIKA MELALUI

PENDEKATAN KOOPERATIF TIPE BAMBOO DANCING

DENGAN BANTUAN LKS

(PTK Bagi Siswa SMP Negeri 2 Tawangsari Tahun 2013/2014)

Nama Pendidik : Jujuk Slamet Wiyana, S.Pd

Satuan Pendidikan : SMP N 2 Tawangsari

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : VIII A/ Genap

Pokok Bahasan : Bangun Ruang

Sub Pokok Bahasan : Kubus

Hari/Tanggal : Senin, 28 April 2014

Jam pelajaran ke : 08.00 – 08.35

Jumlah siswa yang diamati : 30

I.TINDAK MENGAJAR

No. Komponen Aspek yang Diamati Ya Tidak

A.

1.

PENDAHULUAN

Kegiatan Awal 1.1 menyampaikan tujuan

pembelajaran tentang kubus

1.2 Memberikan gambaran umum

inti materi ajar kubus

1.3 Menyampaikan gambaran

model pembelajaran yang akan

dilakukan, yaitu menggunakan

pendekatan kooperatif tipe

Bamboo Dancing

√

√

√
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2. Memotivasi Siswa 2.1 membangkitkan rasa ingin tahu

siswa tentang kubus

2.2 menciptakan persaingan yang

sehat diantara siswa. √

√

3. Apersepsi 3.1 meninjau ulang materi

pelajaran yang lampau dan

membuat materi pengait yang

sesuai dengan materi kubus

√

4. Mengelola Situasi

Kelas

4.1 Memberikan petunjuk dan

penjelasan yang berkaitan

dengan isi pembelajaran

mengenai materi kubus

4.2 Menggunakan pertanyaan

untuk mendapat respons

siswa tentang materi yang

akan disampaikan mengenai

kubus

4.3 Menciptakan dan memelihara

keterlibatan siswa

4.4 Mengakhiri pelajaran pada

satu pertemuan.

√

√

√

√

B.

1.

PENGEMBANGAN

Menyampaikan materi

ajar sesuai dengan

pendekatan kooperatif

tipe Bamboo Dancing

1.1 Materi yang disampaikan benar,

tidak ada yang menyimpang

dari penggunaan pendekatan

kooperatif tipe bamboo dancing

1.2 Penyampaian materi secara

sistematis disertai contoh yang

sesuai dengan materi kubus

1.3 Penyampaian materi kubus jelas

dan mudah dimengerti oleh

√

√

√
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siswa.

2. Mengadakan Variasi

Mengajar

2.1 Menunjukkan sikap bersahabat

dan adil kepada semua siswa

sesuai dengan pendekatan

kooperatif tipe bamboo dancing.

2.2 Menghargai setiap perbedaan

pendapat siswa.

2.3 Menekankan bagian-bagian

yang penting pada materi kubus.

2.4 Membantu siswa yang mendapat

kesulitan.

√

√

√

√

3. Menciptakan suasana

belajar siswa yang aktif

sesuai pendekatan

kooperatif tipe bamboo

dancing

3.1 Memberikan pertanyaan atau

tugas  mengenai kubus

3.2 Memberikan kesempatan siswa

untuk bertanya mengenai materi

yang belum dipahami pada

kejadian dan peluang.

3.3 Mendorong kemampuan siswa

untuk mengemukakan pendapat

dan mempresentasikan hasil

pekerjaannya.

√

√

√

4. Memberikan penguatan 4.1 Memberi penguatan terhadap

tingkah laku siswa yang baik.

4.2 Memberi semangat kepada

siswa yang belum berhasil.

√

√

C.

1.

PENERAPAN

Metode pendekatan

kooperatif tipe bamboo

dancing

1.1 Siswa dibentuk menjadi

beberapa kelompok. Setiap

kelompok terdiri dari 6 siswa

dengan kemampuan yang

√
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berbeda-beda, baik tinggi,

sedang maupun rendah. Jika

mungkin anggota kelompok

berasal dari ras, budaya, suku

yang berbeda serta kesetaraan

gender.

1.2 Tiap-tiap anggota dari

kelompok besar yaitu 3 orang

berdiri saling berhadapan

dengan 3 orang lainnya yang

juga dalam posisi berdiri

berjajar.

1.3 Setiap pasangan mendapat soal

untuk didiskusikan.

1.4 Siswa bergeser searah jarum

jam.

1.5 Guru memberikan lember kerja

kepada kelompok besar untuk

didiskusikan.

1.6 Beberapa kelompok melakukan

presentasi hasil diskusi di depan

kelas dan kelompok lain

menaggapinya

1.7 Guru mengarahkan dan

memberikan penegasan pada

materi pembelajaran yang telah

dipelajari

1.8 Siswa membuat rangkuman

tentang materi pembelajaran

yang telah dipelajari.

1.9 Siswa mengerjakan kuis secara

individual.

1.10 Beberapa kelompok

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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mendapatkan penghargaan dari

guru berdasarkan perolehan

nilai rata-rata kuis anggota

kelompok.

√

2. Latihan Mandiri 2.1 Memberikan latihan mandiri

tentang kubus.

2.2 Meningkatkan kedisiplinan

siswa dalam proses

pembelajaran.

√

√

3. Tugas 3.1 Memberi soal yang berkaitan

dengan kubus untuk dikerjakan

dirumah.

3.2 Menyampaikan garis besar cara

penyelesaiannya.

3.3 Mengingatkan agar tugas

dikerjakan dengan benar dan

dikumpulkan pada pertemuan

berikutnya.

√

√

√

D.

1.

PENUTUP

Kesimpulan 1.1 Kesimpulan jelas dan mencakup

inti materi dari kubus

1.2 Siswa terlibat aktif dalam

membuat kesimpulan.

√

√

2. Tindak Lanjut 2.1 Mengevaluasi kemampuan

siswa.

2.2 Menyarankan agar materi kubus

dipelajari kembali dirumah.

2.3 Memberikan tugas mandiri

dirumah.

√

√

√
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II. KETERANGAN TAMBAHAN

Pertemuan kedua berjalan lebih baik dibandingkan dengan pertemuan pertama.

Hal ini dapat dilihat dari terlaksananya hampir seluruh langkah pembelajaran

dengan pendekatan Kooperatif tipe Bamboo Dancing. Suasana kompetitif antar

kelompok siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran dan menyajikan

karyanya masih diberlakukan.

Peneliti,

Fauzy Ahdhiat

A410100162
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PEDOMAN OBSERVASI
SIKLUS II

PERTEMUAN I

PENINGKATAN KEMAMPUAN BERNALAR MATEMATIKA MELALUI

PENDEKATAN KOOPERATIF TIPE BAMBOO DANCING

DENGAN BANTUAN LKS

(PTK Bagi Siswa SMP Negeri 2 Tawangsari Tahun 2013/2014)

Nama Pendidik : Jujuk Slamet Wiyana, S.Pd

Satuan Pendidikan : SMP N 2 Tawangsari

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : VIII A/ Genap

Pokok Bahasan : Bangun Ruang

Sub Pokok Bahasan : Kubus

Hari/Tanggal : Sabtu, 3 Mei 2014

Jam pelajaran ke : 07.40 – 08.20

Jumlah siswa yang diamati : 30

III. TINDAK MENGAJAR

No. Komponen Aspek yang Diamati Ya Tidak

A.

1.

PENDAHULUAN

Kegiatan Awal 1.4 menyampaikan tujuan

pembelajaran tentang kubus

1.5 Memberikan gambaran umum

inti materi ajar bagian-bagian

balok.

1.6 Menyampaikan gambaran

model pembelajaran yang akan

dilakukan, yaitu menggunakan

pendekatan kooperatif tipe

Bamboo Dancing

√

√

√

Lampiran 4.3. Pedoman Observasi Siklus II
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2. Memotivasi Siswa 2.3 membangkitkan rasa ingin tahu

siswa tentang kubus

2.4 menciptakan persaingan yang

sehat diantara siswa. √

√

3. Apersepsi 3.2 meninjau ulang materi

pelajaran yang lampau dan

membuat materi pengait yang

sesuai dengan materi bagian-

bagian balok.

√

4. Mengelola Situasi

Kelas

4.5 Memberikan petunjuk dan

penjelasan yang berkaitan

dengan isi pembelajaran

mengenai materi bagian-bagian

balok.

4.6 Menggunakan pertanyaan untuk

mendapat respons siswa tentang

materi yang akan disampaikan

mengenai kubus

4.7 Menciptakan dan memelihara

keterlibatan siswa

4.8 Mengakhiri pelajaran pada satu

pertemuan.

√

√

√

√

B.

1.

PENGEMBANGAN

Menyampaikan materi

ajar sesuai dengan

pendekatan kooperatif

tipe Bamboo Dancing

1.4 Materi yang disampaikan benar,

tidak ada yang menyimpang

dari penggunaan pendekatan

kooperatif tipe bamboo dancing

1.5 Penyampaian materi secara

sistematis disertai contoh yang

sesuai dengan materi bagian-

bagian balok.

1.6 Penyampaian materi kubus jelas

√

√

√
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dan mudah dimengerti oleh

siswa.

2. Mengadakan Variasi

Mengajar

2.5 Menunjukkan sikap bersahabat

dan adil kepada semua siswa

sesuai dengan pendekatan

kooperatif tipe bamboo dancing.

2.6 Menghargai setiap perbedaan

pendapat siswa.

2.7 Menekankan bagian-bagian

yang penting pada materi

bagian-bagian balok.

2.8 Membantu siswa yang mendapat

kesulitan.

√

√

√

√

3. Menciptakan suasana

belajar siswa yang aktif

sesuai pendekatan

kooperatif tipe bamboo

dancing

3.4 Memberikan pertanyaan atau

tugas  mengenai kubus

3.5 Memberikan kesempatan siswa

untuk bertanya mengenai materi

yang belum dipahami

3.6 Mendorong kemampuan siswa

untuk mengemukakan pendapat

dan mempresentasikan hasil

pekerjaannya.

√

√

√

4. Memberikan penguatan 4.3 Memberi penguatan terhadap

tingkah laku siswa yang baik.

4.4 Memberi semangat kepada

siswa yang belum berhasil.

√

√

C.

1.

PENERAPAN

Metode pendekatan

kooperatif tipe bamboo

dancing

1.11 Siswa dibentuk menjadi

beberapa kelompok. Setiap

kelompok terdiri dari 6 siswa

√
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dengan kemampuan yang

berbeda-beda, baik tinggi,

sedang maupun rendah. Jika

mungkin anggota kelompok

berasal dari ras, budaya, suku

yang berbeda serta kesetaraan

gender.

1.12 Tiap-tiap anggota dari

kelompok besar yaitu 3 orang

berdiri saling berhadapan

dengan 3 orang lainnya yang

juga dalam posisi berdiri

berjajar.

1.13 Setiap pasangan mendapat

soal untuk didiskusikan.

1.14 Siswa bergeser searah jarum

jam.

1.15 Guru memberikan lember

kerja kepada kelompok besar

untuk didiskusikan.

1.16 Beberapa kelompok

melakukan presentasi hasil

diskusi di depan kelas dan

kelompok lain menaggapinya

1.17 Guru mengarahkan dan

memberikan penegasan pada

materi pembelajaran yang telah

dipelajari

1.18 Siswa membuat rangkuman

tentang materi pembelajaran

yang telah dipelajari.

1.19 Siswa mengerjakan kuis

secara individual.

√

√

√

√

√

√

√

√
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1.20 Beberapa kelompok

mendapatkan penghargaan dari

guru berdasarkan perolehan

nilai rata-rata kuis anggota

kelompok.

√

2. Latihan Mandiri 2.3 Memberikan latihan mandiri

tentang bagian-bagian balok.

2.4 Meningkatkan kedisiplinan

siswa dalam proses

pembelajaran.

√

√

3. Tugas 3.1 Memberi soal yang berkaitan

dengan bagian-bagian balok

untuk dikerjakan dirumah.

3.2 Menyampaikan garis besar cara

penyelesaiannya.

3.3 Mengingatkan agar tugas

dikerjakan dengan benar dan

dikumpulkan pada pertemuan

berikutnya.

√

√

√

D.

1.

PENUTUP

Kesimpulan

1.3 Kesimpulan jelas dan mencakup

inti materi dari kubus

1.4 Siswa terlibat aktif dalam

membuat kesimpulan.

√

√

2. Tindak Lanjut 2.4 Mengevaluasi kemampuan

siswa.

2.5 Menyarankan agar materi

bagian-bagian balok. dipelajari

kembali dirumah.

2.6 Memberikan tugas mandiri

dirumah.

√

√

√
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IV. KETERANGAN TAMBAHAN

Pada pertemuan pertama siklus II proses pembelajaran berlangsung

dengan lancar. Hanya saja, ada beberapa siswa yang gaduh saat

pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Walaupun demikian, dapat

dikatakan siswa mampu menjalani proses belajar melalui kerja kelompok

dengan baik. Hal ini didukung dengan suasana kompetitif yang

dikondisikan oleh guru dalam pembelajaran.
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PEDOMAN OBSERVASI
SIKLUS II

PERTEMUAN 2

PENINGKATAN KEMAMPUAN BERNALAR MATEMATIKA MELALUI

PENDEKATAN KOOPERATIF TIPE BAMBOO DANCING

DENGAN BANTUAN LKS

(PTK Bagi Siswa SMP Negeri 2 Tawangsari Tahun 2013/2014)

Nama Pendidik : Jujuk Slamet Wiyana, S.Pd

Satuan Pendidikan : SMP N 2 Tawangsari

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : VIII A/ Genap

Pokok Bahasan : Bangun Ruang

Sub Pokok Bahasan : Kubus

Hari/Tanggal : SENIN, 5 Mei 2014

Jam pelajaran ke : 08.00 – 08.35

Jumlah siswa yang diamati : 30

I. TINDAK MENGAJAR

No. Komponen Aspek yang Diamati Ya Tidak

A.

1.

PENDAHULUAN

Kegiatan Awal 1.1 menyampaikan tujuan

pembelajaran tentang kubus

1.2 Memberikan gambaran umum

inti materi ajar luas dan volume

balok

1.3 Menyampaikan gambaran

model pembelajaran yang akan

dilakukan, yaitu menggunakan

pendekatan kooperatif tipe

Bamboo Dancing

√

√

√
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2. Memotivasi Siswa 2.1 membangkitkan rasa ingin tahu

siswa tentang kubus

2.2 menciptakan persaingan yang

sehat diantara siswa.

√

√

√

3. Apersepsi 3.1 meninjau ulang materi

pelajaran yang lampau dan

membuat materi pengait yang

sesuai dengan materi luas dan

volume balok

√

4. Mengelola Situasi

Kelas

4.1 Memberikan petunjuk dan

penjelasan yang berkaitan

dengan isi pembelajaran

mengenai materi luas dan

volume balok

4.2 Menggunakan pertanyaan untuk

mendapat respons siswa tentang

materi yang akan disampaikan

mengenai luas dan volume balok

4.3 Menciptakan dan memelihara

keterlibatan siswa

4.4 Mengakhiri pelajaran pada satu

pertemuan.

√

√

√

√

B.

1.

PENGEMBANGAN

Menyampaikan materi

ajar sesuai dengan

pendekatan kooperatif

tipe Bamboo Dancing

1.1 Materi yang disampaikan benar,

tidak ada yang menyimpang

dari penggunaan pendekatan

kooperatif tipe bamboo dancing

1.2 Penyampaian materi secara

sistematis disertai contoh yang

sesuai dengan materi luas dan

volume balok

√

√
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1.3 Penyampaian materi luas dan

volume balok jelas dan mudah

dimengerti oleh siswa.

√

2. Mengadakan Variasi

Mengajar

2.1 Menunjukkan sikap bersahabat

dan adil kepada semua siswa

sesuai dengan pendekatan

kooperatif tipe bamboo dancing.

2.2 Menghargai setiap perbedaan

pendapat siswa.

2.3 Menekankan bagian-bagian

yang penting pada materi luas

dan volume balok

2.4 Membantu siswa yang mendapat

kesulitan.

√

√

√

√

3. Menciptakan suasana

belajar siswa yang aktif

sesuai pendekatan

kooperatif tipe bamboo

dancing

3.1 Memberikan pertanyaan atau

tugas  mengenai luas dan

volume balok

3.2 Memberikan kesempatan siswa

untuk bertanya mengenai materi

yang belum dipahami

3.3 Mendorong kemampuan siswa

untuk mengemukakan pendapat

dan mempresentasikan hasil

pekerjaannya.

√

√

√

4. Memberikan penguatan 4.1 Memberi penguatan terhadap

tingkah laku siswa yang baik.

4.2 Memberi semangat kepada

siswa yang belum berhasil.

√

√

C.

1.

PENERAPAN

Metode pendekatan

kooperatif tipe bamboo

dancing

1.1 Siswa dibentuk menjadi

beberapa kelompok. Setiap

kelompok terdiri dari 6 siswa

dengan kemampuan yang

√
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berbeda-beda, baik tinggi,

sedang maupun rendah. Jika

mungkin anggota kelompok

berasal dari ras, budaya, suku

yang berbeda serta kesetaraan

gender.

1.2 Tiap-tiap anggota dari

kelompok besar yaitu 3 orang

berdiri saling berhadapan

dengan 3 orang lainnya yang

juga dalam posisi berdiri

berjajar.

1.3 Setiap pasangan mendapat soal

untuk didiskusikan.

1.4 Siswa bergeser searah jarum

jam.

1.5 Guru memberikan lember kerja

kepada kelompok besar untuk

didiskusikan.

1.6 Beberapa kelompok melakukan

presentasi hasil diskusi di depan

kelas dan kelompok lain

menaggapinya

1.7 Guru mengarahkan dan

memberikan penegasan pada

materi pembelajaran yang telah

dipelajari

1.8 Siswa membuat rangkuman

tentang materi pembelajaran

yang telah dipelajari.

1.9 Siswa mengerjakan kuis secara

individual.

1.10 Beberapa kelompok

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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mendapatkan penghargaan dari

guru berdasarkan perolehan

nilai rata-rata kuis anggota

kelompok.

√

2. Latihan Mandiri 2.1 Memberikan latihan mandiri

tentang luas dan volume balok

2.2 Meningkatkan kedisiplinan

siswa dalam proses

pembelajaran.

√

√

3. Tugas 3.1 Memberi soal yang berkaitan

dengan kubus untuk dikerjakan

dirumah.

3.2 Menyampaikan garis besar cara

penyelesaiannya.

3.3 Mengingatkan agar tugas

dikerjakan dengan benar dan

dikumpulkan pada pertemuan

berikutnya.

√

√

√

D.

1.

PENUTUP

Kesimpulan 1.1 Kesimpulan jelas dan mencakup

inti materi dari luas dan volume

balok

1.2 Siswa terlibat aktif dalam

membuat kesimpulan.

√

√

II. KETERANGAN TAMBAHAN

Pertemuan kedua berjalan lebih baik dibandingkan dengan pertemuan pertama. Hal

ini dapat dilihat dari terlaksananya hampir seluruh langkah pembelajaran dengan

pendekatan Kooperatif tipe Bamboo Dancing. Hal ini didukung dengan suasana

kompetitif yang selalu dikondisikan oleh guru dalam pembelajaran.
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CATATAN LAPANGAN

SIKLUS I

PERTEMUAN I

PENINGKATAN KEMAMPUAN BERNALAR MATEMATIKA MELALUI

PENDEKATAN KOOPERATIF TIPE BAMBOO DANCING

DENGAN BANTUAN LKS

(PTK Bagi Siswa SMP Negeri 2 Tawangsari Tahun 2013/2014)

Satuan Pendidikan/ Kelas : SMP N 2 Tawangsari

Mata Pelajaran : Matematika

Pokok Bahasan : Bangun Ruang

Sub Pokok Bahasan : Kubus

Hari/Tanggal : Sabtu, 26 April 2014

Jam Pelajaran : 07.40 – 08.20

Jumlah siswa hadir : 30

A. TINDAK MENGAJAR

1. Guru membuka pelajaran dengan mengucap salam dan membaca do’a.

2. Guru melakukan absensi.

3. Guru menyampaikan tujuan dan metode pembelajaran.

4. Guru membagi kelompok belajar.

5. Guru memberi soal pada tiap pasangan.

6. Guru meminta siswa untuk bergeser sesuai arah jarum jam sampai bertemu

pasangan awal

7. Guru dan peneliti membagikan LKS untuk dikerjakan siswa.

8. Guru meminta siswa berkumpul dengan kelompoknya.

9. Guru meminta siswa saling membantu teman dalam satu kelompok.

10. Guru melakukan penegasan materi.

11. Guru menjawab pertanyaan siswa.

Lampiran 5.1 Catatan Lapangan Siklus I
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12. Guru menampilkan soal kuis 1.

13. Guru memberikan PR.

14. Guru menutup pertemuan dengan salam.

B. TINDAK BELAJAR

1. Siswa masih banyak yang rame dan melakukan aktifitas lain saat

pembelajaran berlangsung.

2. Pembelajaran masih terfokus pada guru.

3. Masih banyak siswa yang bingung pada model pendekatan yang digunakan.

4. Masih banyak siswa yang melakukan kecurangan.

C. PENARIKAN MAKNA

1. Pembelajaran menggunakan model pendekatan kooperatif tipe bamboo

dancing belum menunjukkan peningkatan kemampuan bernalar matematis

yang signifikan.

2. Sebagian besar siswa masih membutuhkan bimbingan guru dalam

menyelesaikan tingkatan-tingkatan pada model pendekatan kooperatif tipe

bamboo dancing.

3. Pengerjaan masalah terbuka dan soal diskusi masih didominasi oleh siswa

pandai.
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CATATAN LAPANGAN

SIKLUS I

PERTEMUAN 2

PENINGKATAN KEMAMPUAN BERNALAR MATEMATIKA MELALUI

PENDEKATAN KOOPERATIF TIPE BAMBOO DANCING

DENGAN BANTUAN LKS

(PTK Bagi Siswa SMP Negeri 2 Tawangsari Tahun 2013/2014)

Satuan Pendidikan/ Kelas : SMP N 2 Tawangsari

Mata Pelajaran : Matematika

Pokok Bahasan : Bangun Ruang

Sub Pokok Bahasan : Kubus

Hari/Tanggal : Senin, 28 April 2014

Jam Pelajaran : 08.00 – 08.35

Jumlah siswa hadir : 30

A. TINDAK MENGAJAR

1. Guru membuka pelajaran dengan mengucap salam dan membaca do’a.

2. Guru melakukan absensi.

3. Guru menyampaikan tujuan dan metode pembelajaran.

4. Guru membagi kelompok belajar.

5. Guru memberi soal pada tiap pasangan.

6. Guru meminta siswa untuk bergeser sesuai arah jarum jam sampai bertemu

pasangan awal

7. Guru dan peneliti membagikan LKS 2 untuk dikerjakan siswa.

8. Guru meminta siswa berkumpul dengan kelompoknya.

9. Guru meminta siswa saling membantu teman dalam satu kelompok.

10. Guru melakukan penegasan materi.

11. Guru menjawab pertanyaan siswa.

12. Guru menampilkan soal kuis 2.
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13. Guru memberikan PR.

14. Guru menutup pertemuan dengan salam.

B. TINDAK BELAJAR

1. Siswa masih banyak yang rame dan melakukan aktifitas lain saat

pembelajaran berlangsung.

2. Pembelajaran masih terfokus pada guru.

3. Siswa mulai memahami model pendekatan yang digunakan.

4. Masih ada siswa yang melakukan kecurangan.

C. PENARIKAN MAKNA

1. Kemampuan bernalar matematis siswa dalam mengikuti pembelajaran

mengalami peningkatan dibandingkan pada pertemuan pertama.

2. Ada beberapa siswa yang masih membutuhkan bimbingan guru dalam

menyelesaikan tingkatan-tingkatan pada model pendekatan kooperatif tipe

bamboo dancing.

3. Pengerjaan masalah terbuka dan soal diskusi masih didominasi oleh siswa

pandai.
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CATATAN LAPANGAN
SIKLUS II

PERTEMUAN I

PENINGKATAN KEMAMPUAN BERNALAR MATEMATIKA MELALUI

PENDEKATAN KOOPERATIF TIPE BAMBOO DANCING

DENGAN BANTUAN LKS

(PTK Bagi Siswa SMP Negeri 2 Tawangsari Tahun 2013/2014)

Satuan Pendidikan/ Kelas : SMP N 2 Tawangsari

Mata Pelajaran : Matematika

Pokok Bahasan : Bangun Ruang

Sub Pokok Bahasan : Kubus

Hari/Tanggal : Sabtu, 3 Mei 2014

Jam Pelajaran : 07.40 – 08.20

Jumlah siswa hadir : 30

A. TINDAK MENGAJAR

1. Guru membuka pelajaran dengan mengucap salam dan membaca do’a.

2. Guru melakukan absensi.

3. Guru menyampaikan tujuan dan metode pembelajaran.

4. Guru membagi kelompok belajar.

5. Guru memberi soal pada tiap pasangan.

6. Guru meminta siswa untuk bergeser sesuai arah jarum jam sampai bertemu

pasangan awal

7. Guru dan peneliti membagikan LKS untuk dikerjakan siswa.

8. Guru meminta siswa berkumpul dengan kelompoknya.

9. Guru meminta siswa saling membantu teman dalam satu kelompok.

10. Guru melakukan penegasan materi.

11. Guru menjawab pertanyaan siswa.

12. Guru menampilkan soal kuis 3.

13. Guru memberikan PR.

Lampiran 5.2 Catatan Lapangan Siklus II
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14. Guru menutup pertemuan dengan salam.

B. TINDAK BELAJAR

1. Siswa telah terbiasa dan mengerti tentang langkah-langkah penerapan

metode pendekatan kooperatif tipe bamboo dancing.

2. Siswa mulai mendominasi tiap tahap pembelajaran daripada guru

3. Hanya terdapat beberapa siswa yang rame dan melakukan aktifitas lain saat

pembelajaran berlangsung.

4. Siswa yang awalnya takut dan pendiam mulai berani menanggapi dan

bertanya.

C. PENARIKAN MAKNA

1. Pembelajaran menggunakan model pendekatan kooperatif tipe bamboo

dancing menunjukkan peningkatan kemampuan bernalar matematis yang

signifikan dibandingkan pada siklus I.
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CATATAN LAPANGAN
SIKLUS II

PERTEMUAN 2

PENINGKATAN KEMAMPUAN BERNALAR MATEMATIKA MELALUI

PENDEKATAN KOOPERATIF TIPE BAMBOO DANCING

DENGAN BANTUAN LKS

(PTK Bagi Siswa SMP Negeri 2 Tawangsari Tahun 2013/2014)

Satuan Pendidikan/ Kelas : SMP N 2 Tawangsari

Mata Pelajaran : Matematika

Pokok Bahasan : Bangun Ruang

Sub Pokok Bahasan : Kubus

Hari/Tanggal : Senin, 5 Mei 2014

Jam Pelajaran : 08.00 – 08.35

Jumlah siswa hadir : 30

A. TINDAK MENGAJAR

1. Guru membuka pelajaran dengan mengucap salam dan membaca do’a.

2. Guru melakukan absensi.

3. Guru menyampaikan tujuan dan metode pembelajaran.

4. Guru membagi kelompok belajar.

5. Guru memberi soal pada tiap pasangan.

6. Guru meminta siswa untuk bergeser sesuai arah jarum jam sampai bertemu

pasangan awal

7. Guru dan peneliti membagikan LKS 4 untuk dikerjakan siswa.

8. Guru meminta siswa berkumpul dengan kelompoknya.

9. Guru meminta siswa saling membantu teman dalam satu kelompok.

10. Guru melakukan penegasan materi.

11. Guru menjawab pertanyaan siswa.

12. Guru menampilkan soal kuis 4.

13. Guru memberikan PR.



113

B. TINDAK BELAJAR

1. Mayoritas siswa sudah menaati pembelajaran, sudah tidak rame dan

melakukan aktifitas lain saat pembelajaran berlangsung.

2. Siswa sudah mendominasi tiap tahap pembelajaran daripada guru.

3. Siswa telah terbiasa dan mengerti tentang langkah-langkah penerapan

metode pendekatan kooperatif tipe bamboo dancing.

4. Siswa sudah tidak melakukan kecurangan.

C. PENARIKAN MAKNA

1. Kemampuan bernalar matematis siswa dalam mengikuti pembelajaran

mengalami peningkatan yang signifikan. Sehingga penelitian ini dapat

dikatakan berhasil dan tidak perlu dilanjutkan ke siklus berikutnya.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

( R P P )

SIKLUS I

Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Tawangsari

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas / Semester : VIII /2

Alokasi Waktu : 4 X 40 menit

A. Standar Kompetensi

Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya,

serta menentukan ukurannya.

B. Kompetensi Dasar

Mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma, dan limas, bagian-

bagiannya serta jaring-jaringnya.

Menghitung luas permukaan dan volume kubus,balok, prisma dan limas.

C. Indikator

Pertemuan I :

1. Mengidentifikasi sifat-sifat kubus

2. Mengidentifikasi bagia-bagian kubus

3. Mengidentifikasi jaring-jaring kubus

Pertemuan II :

1. Menghitung luas permukaan kubus

2. Menghitung volume kubus

D. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan I

Setelah mempelajari kegiatan belajar ini, diharapkan peserta didik dapat:

1. Mengidentifikasi sifat-sifat kubus

2. Mengidentifikasi bagia-bagian kubus

3. Mengidentifikasi jaring-jaring kubus

Lampiran 6.1. RPP Siklus I
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Pertemuan II

Setelah mempelajari kegiatan belajar ini, diharapkan peserta didik dapat:

1. Menghitung luas permukaan kubus

2. Menghitung volume kubus

E. Materi Pembelajaran

Kubus (Terlampir)

F. Metode Pembelajaran

1. Model : Cooperative Learning

2. Tipe : Bamboo Dancing

G. Langkah – Langkah Pembelajaran

Pertemuan ke-1

Fase Kegiatan Belajar Waktu

Karakter Siswa

yang

Diharapkan

Kegiatan

Awal

Pendahuluan

 Mengucapkan salam dan menciptakan

suasana kondusif untuk belajar.

 Memeriksa kehadiran siswa.

 Peserta didik diberikan penjelasan

mengenai tujuan pembelajaran yang

akan dicapai siswa.

 Apersepsi :

Melalui tanya jawab guru

mengingatkan kembali materi

mengenai kubus sebagai materi dasar

10

menit

Disiplin

Disiplin

Rasa ingin tahu

Rasa ingin tahu,

Mandiri

Kegiatan

Inti

Eksplorasi

 Peserta didik diberikan stimulus

berupa pemberian materi dan contoh

soal oleh guru.

 Peserta didik diberi penjelasan

60

menit

Rasa ingin tahu,

Mandiri

Rasa ingin tahu
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mengenai pelaksanaan pembelajaran

dengan metode Bamboo Dancing.

 Peserta didik dibagi ke dalam 5

kelompok besar. Karena dalam satu

kelas ada 30 peserta didik, maka tiap

kelompok besar terdiri dari 6 orang.

Tiap-tiap anggota dari kelompok besar

yaitu 3 orang berdiri saling

berhadapan dengan 3 orang lainnya

yang juga dalam posisi berdiri

berjajar. Dengan demikian mereka

saling berpasangan dan pasangan ini

disebut pasangan awal.

 Setiap pasangan peserta didik

diberikan soal untuk dikerjakan dan

didiskusikan. Usai pasangan awal

berdiskusi, 3 orang dari tiap-tiap

kelompok besar yang berdiri berjajar

saling berhadapan tersebut bergeser

mengikuti arah jarum jam. Dengan

cara tersebut tiap-tiap peserta didik

akan mendapatkan pasangan baru,

jenis soal yang baru, dan dapat

berbagi informasi/pengetahuan.

Pergeseran searah jarum jam baru

berhenti ketika tiap-tiap peserta didik

kembali ke pasangan awal.

 Hasil diskusi yang berupa jawaban di

tiap kelompok besar, kemudian

dikemukakan kepada seluruh kelas.

Tanggung

jawab,

Demokrasi

Mandiri,

Tanggung

jawab,

Mandiri,

Kreatif,

Teliti, Tekun,

Demokrasi

Demokrasi,

Berani,

Tanggung

jawab

Mandiri,

Kreatif,
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Elaborasi

 Kelompok besar lainnya memberikan

tanggapan mengenai jawaban dari

soal yang sudah dikerjakan oleh

peserta didik perwakilan kelompok

besar lain yang sudah maju ke depan.

Konfirmasi

 Peserta didik bersama-sama dengan

guru membuat simpulan kegiatan

pembelajaran yang telah dilakukan.

Berani,

Demokrasi

Demokrasi,

Rasa ingin tahu

Kegiatan

Akhir

Penutup

 Peserta didik diberikan tugas

terstuktur dan pembelajaran ditutup

dengan berdo’a.

10

menit

Tanggung

jawab, Mandiri

Religius

Pertemuan ke - 2

Fase Kegiatan Belajar Waktu

Karakter Siswa

yang

Diharapkan

Kegiatan

Awal

Pendahuluan

 Mengucapkan salam dan menciptakan

suasana kondusif untuk belajar.

 Memeriksa kehadiran siswa.

 Peserta didik diberikan penjelasan

mengenai tujuan pembelajaran yang

akan dicapai siswa.

 Apersepsi :

Melalui tanya jawab guru

mengingatkan kembali materi

mengenai kubus sebagai materi dasar

10

menit

Disiplin

Disiplin

Rasa ingin tahu

Rasa ingin tahu,

Mandiri
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Kegiatan

Inti

Eksplorasi

 Peserta didik diberikan stimulus

berupa pemberian materi dan contoh

soal oleh guru.

 Peserta didik diberi penjelasan

mengenai pelaksanaan pembelajaran

dengan metode Bamboo Dancing.

 Peserta didik dibagi ke dalam 5

kelompok besar. Karena dalam satu

kelas ada 30 peserta didik, maka tiap

kelompok besar terdiri dari 6 orang.

Tiap-tiap anggota dari kelompok besar

yaitu 3 orang berdiri saling

berhadapan dengan 3 orang lainnya

yang juga dalam posisi berdiri

berjajar. Dengan demikian mereka

saling berpasangan dan pasangan ini

disebut pasangan awal.

 Setiap pasangan peserta didik

diberikan soal untuk dikerjakan dan

didiskusikan. Usai pasangan awal

berdiskusi, 3 orang dari tiap-tiap

kelompok besar yang berdiri berjajar

saling berhadapan tersebut bergeser

mengikuti arah jarum jam. Dengan

cara tersebut tiap-tiap peserta didik

akan mendapatkan pasangan baru,

jenis soal yang baru, dan dapat

berbagi informasi/pengetahuan.

60

menit

Rasa ingin tahu,

Mandiri

Rasa ingin tahu

Tanggung

jawab,

Demokrasi

Mandiri,

Tanggung

jawab,

Mandiri,

Kreatif,

Teliti, Tekun,

Demokrasi

Demokrasi,

Berani,
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Pergeseran searah jarum jam baru

berhenti ketika tiap-tiap peserta didik

kembali ke pasangan awal.

 Hasil diskusi yang berupa jawaban di

tiap kelompok besar, kemudian

dikemukakan kepada seluruh kelas.

Elaborasi

 Kelompok besar lainnya memberikan

tanggapan mengenai jawaban dari

soal yang sudah dikerjakan oleh

peserta didik perwakilan kelompok

besar lain yang sudah maju ke depan.

Konfirmasi

 Peserta didik bersama-sama dengan

guru membuat simpulan kegiatan

pembelajaran yang telah dilakukan.

Tanggung

jawab

Mandiri,

Kreatif,

Berani,

Demokrasi

Demokrasi,

Rasa ingin tahu

Kegiatan

Akhir

Penutup

 Peserta didik diberikan tugas

terstuktur dan pembelajaran ditutup

dengan berdo’a.

10

menit

Tanggung

jawab, Mandiri

Religius

H. Alat dan Sumber belajar

Alat:

o Laptop

o LCD

o Whiteboard

o Spidol

Sumber:

Nuharini, Dewi, dkk. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya untuk

Kelas VIII. Jakarta : CV.Putra Nugraha.
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I. Penilaian

1. Bentuk Instrumen : Uraian Singkat.

2. Instrumen : Soal evaluasi (Terlampir)

Tawangsari,

Guru Matematika Peneliti

Jujuk Slamet Wiyana, S. Pd. Fauzy Ahdhiat

NIP. 19680815 199802 1 003 NIM. A410100162



121

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

( R P P )

SIKLUS II

Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Tawangsari

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas / Semester : VIII /2

Alokasi Waktu : 4 X 40 menit

A. Standar Kompetensi

Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya,

serta menentukan ukurannya

B. Kompetensi Dasar

Mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma, dan limas, bagian-

bagiannya serta jaring-jaringnya.

Menghitung luas permukaan dan volume kubus,balok, prisma dan limas.

C. Indikator

Pertemuan I :

1. Mengidentifikasi sifat-sifat balok

2. Mengidentifikasi bagia-bagian balok

3. Mengidentifikasi jaring-jaring balok

Pertemuan II :

1. Menghitung luas permukaan balok

2. Menghitung volume balok

D. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan I

Setelah mempelajari kegiatan belajar ini, diharapkan peserta didik dapat:

1. Mengidentifikasi sifat-sifat balok

2. Mengidentifikasi bagian-bagian balok

3. Mengidentifikasi jaring-jaring balok

Lampiran 6.2. RPP Siklus II
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Pertemuan II

Setelah mempelajari kegiatan belajar ini, diharapkan peserta didik dapat:

1. Menghitung luas permukaan balok

2. Menghitung volume balok

E. Materi Pembelajaran

Balok (Terlampir)

F. Metode Pembelajaran

1. Model : Cooperative Learning

2. Tipe : Bamboo Dancing

G. Langkah – Langkah Pembelajaran

Pertemuan ke-1

Fase Kegiatan Belajar Waktu

Karakter Siswa

yang

Diharapkan

Kegiatan

Awal

Pendahuluan

 Mengucapkan salam dan menciptakan

suasana kondusif untuk belajar.

 Memeriksa kehadiran siswa.

 Peserta didik diberikan penjelasan

mengenai tujuan pembelajaran yang

akan dicapai siswa.

 Apersepsi :

Melalui tanya jawab guru

mengingatkan kembali materi

mengenai balok sebagai materi dasar

10

menit

Disiplin

Disiplin

Rasa ingin tahu

Rasa ingin tahu,

Mandiri

Kegiatan

Inti

Eksplorasi

 Peserta didik diberikan stimulus

berupa pemberian materi dan contoh

soal oleh guru.

 Peserta didik diberi penjelasan

60

menit

Rasa ingin tahu,

Mandiri

Rasa ingin tahu
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mengenai pelaksanaan pembelajaran

dengan metode Bamboo Dancing.

 Peserta didik dibagi ke dalam 5

kelompok besar. Karena dalam satu

kelas ada 30 peserta didik, maka tiap

kelompok besar terdiri dari 6 orang.

Tiap-tiap anggota dari kelompok besar

yaitu 3 orang berdiri saling

berhadapan dengan 3 orang lainnya

yang juga dalam posisi berdiri

berjajar. Dengan demikian mereka

saling berpasangan dan pasangan ini

disebut pasangan awal.

 Setiap pasangan peserta didik

diberikan soal untuk dikerjakan dan

didiskusikan. Usai pasangan awal

berdiskusi, 3 orang dari tiap-tiap

kelompok besar yang berdiri berjajar

saling berhadapan tersebut bergeser

mengikuti arah jarum jam. Dengan

cara tersebut tiap-tiap peserta didik

akan mendapatkan pasangan baru,

jenis soal yang baru, dan dapat

berbagi informasi/pengetahuan.

Pergeseran searah jarum jam baru

berhenti ketika tiap-tiap peserta didik

kembali ke pasangan awal.

 Hasil diskusi yang berupa jawaban di

tiap kelompok besar, kemudian

dikemukakan kepada seluruh kelas.

Tanggung

jawab,

Demokrasi

Mandiri,

Tanggung

jawab,

Mandiri,

Kreatif,

Teliti, Tekun,

Demokrasi

Demokrasi,

Berani,

Tanggung

jawab

Mandiri,

Kreatif,



124

Elaborasi

 Kelompok besar lainnya memberikan

tanggapan mengenai jawaban dari

soal yang sudah dikerjakan oleh

peserta didik perwakilan kelompok

besar lain yang sudah maju ke depan.

Konfirmasi

 Peserta didik bersama-sama dengan

guru membuat simpulan kegiatan

pembelajaran yang telah dilakukan.

Berani,

Demokrasi

Demokrasi,

Rasa ingin tahu

Kegiatan

Akhir

Penutup

 Peserta didik diberikan tugas

terstuktur dan pembelajaran ditutup

dengan berdo’a.

10

menit

Tanggung

jawab, Mandiri

Religius

Pertemuan ke – 2

Fase Kegiatan Belajar Waktu

Karakter Siswa

yang

Diharapkan

Kegiatan

Awal

Pendahuluan

 Mengucapkan salam dan menciptakan

suasana kondusif untuk belajar.

 Memeriksa kehadiran siswa.

 Peserta didik diberikan penjelasan

mengenai tujuan pembelajaran yang

akan dicapai siswa.

 Apersepsi :

Melalui tanya jawab guru

mengingatkan kembali materi

mengenai balok sebagai materi dasar

10

menit

Disiplin

Disiplin

Rasa ingin tahu

Rasa ingin tahu,

Mandiri
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Kegiatan

Inti

Eksplorasi

 Peserta didik diberikan stimulus

berupa pemberian materi dan contoh

soal oleh guru.

 Peserta didik diberi penjelasan

mengenai pelaksanaan pembelajaran

dengan metode Bamboo Dancing.

 Peserta didik dibagi ke dalam 5

kelompok besar. Karena dalam satu

kelas ada 30 peserta didik, maka tiap

kelompok besar terdiri dari 6 orang.

Tiap-tiap anggota dari kelompok besar

yaitu 3 orang berdiri saling

berhadapan dengan 3 orang lainnya

yang juga dalam posisi berdiri

berjajar. Dengan demikian mereka

saling berpasangan dan pasangan ini

disebut pasangan awal.

 Setiap pasangan peserta didik

diberikan soal untuk dikerjakan dan

didiskusikan. Usai pasangan awal

berdiskusi, 3 orang dari tiap-tiap

kelompok besar yang berdiri berjajar

saling berhadapan tersebut bergeser

mengikuti arah jarum jam. Dengan

cara tersebut tiap-tiap peserta didik

akan mendapatkan pasangan baru,

jenis soal yang baru, dan dapat

berbagi informasi/pengetahuan.

60

menit

Rasa

ingin

tahu,

Mandiri

Rasa

ingin

tahu

Tanggun

g jawab,

Demokra

si

Mandiri,

Tanggung

jawab,

Mandiri,

Kreatif,

Teliti, Tekun,

Demokrasi
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Pergeseran searah jarum jam baru

berhenti ketika tiap-tiap peserta didik

kembali ke pasangan awal.

 Hasil diskusi yang berupa jawaban di

tiap kelompok besar, kemudian

dikemukakan kepada seluruh kelas.

Elaborasi

 Kelompok besar lainnya memberikan

tanggapan mengenai jawaban dari

soal yang sudah dikerjakan oleh

peserta didik perwakilan kelompok

besar lain yang sudah maju ke depan.

Konfirmasi

 Peserta didik bersama-sama dengan

guru membuat simpulan kegiatan

pembelajaran yang telah dilakukan.

Demokrasi,

Berani,

Tanggung jawab

Mandiri,

Kreatif,

Berani,

Demokrasi

Demokrasi,

Rasa ingin tahu

Kegiatan

Akhir

Penutup

 Peserta didik diberikan tugas

terstuktur dan pembelajaran ditutup

dengan berdo’a.

10

menit

Tanggun

g jawab,

Mandiri

Religius

H. Alat dan Sumber belajar

Alat:

o Laptop

o LCD

o Whiteboard

o Spidol

Sumber:

Nuharini, Dewi, dkk. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya untuk

Kelas VIII. Jakarta : CV.Putra Nugraha.
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I. Penilaian

1. Bentuk Instrumen : Uraian Singkat.

2. Instrumen : Soal evaluasi (Terlampir)

Tawangsari,

Guru Matematika Peneliti

Jujuk Slamet Wiyana, S. Pd. Fauzy Ahdhiat

NIP. 19680815 199802 1 003 NIM. A410100162
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MATERI PELAJARAN SIKLUS I PERTEMUAN I

Mengenal Sisi Kubus, Rusuk dan Titik Sudut Kubus

1. Sisi

Suatu bangun ruang dibatasi oleh bidang batas. Bidang batas itu disebut sisi.

Misalnya sisi atas , sisi alas / bawah , sisi tegak.

2. Rusuk

Rusuk adalah garis yang merupakan pertemuan / perpotongan dua sisi.

Contoh : rusuk atas, rusuk alas, rusuk tegak.

3. Titik Sudut.

Titik sudut suatu bangun adalah pertemuan antara beberapa rusuk.

4. Diagonal sisi

Diagonal sisi suatu bangun ruang adalah ruas garis yang menghubungkan

dua titik berhadapan pada sisi tersebut.

5. Diagonal Ruang.

Diagonal ruang suatu bangun ruang adalah ruas garis yang menghubungkan

dua titik berhadapan pada bangun ruang tersebut.

6. Bidang Diagonal

Bidang diagonal adalah bidang yang menghubungkan rusuk-rusuk yang

berhadapan, sejajar, dan tidak terletak pada satu bidang suatu bangun/

bidang yang melalui  diagonal alas dan rusuk tegak.

KUBUS, merupakan bangun ruang yang terdiri dari persegi yang kongruen (sama

besar).

Kubus dalam matematika disebut juga sebagai sebuah bangun ruang. Itu

karena kebus memilki bentuk 3 (tiga) dimesi sehingga kubus memilki volume atau

isi. Jika anda coba mengamati kotak kardus yang berbentuk kubus tersebut maka

sebenarnya pada kubus tersebut adalah terbentuk dari 6 (enam) buah bangun datar

persegi.

Contoh : Bangun kubus dibawah ini!

Lampiran  7.1. Materi Pelajaran Siklus I
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Jaring-jaring Kubus :

Jaring-jaring Kubus

Sebuah kubus apabila dipotong menurut rusuk-rusuknya kemudian tiap sisinya

direntangkan akan menghasilkan jaring-jaring kubus.

Jaring-jaring kubus terdiri dari enam buah persegi kongruen yang saling

berhubungan.

Sifat-Sifat Kubus :

A B

G

D

F

C

H
E

A

F

DCB

E

H                       G
E                       F

D C
A                       B
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Untuk memahami sifat-sifat kubus, coba kamu perhatikan gambar diatas.

Gambar tersebut menunjukkan kubus ABCD.EFGH yang memiliki sifat-sifat

sebagai berikut.

1. Memiliki 6 sisi bidang berbentuk persegi yang saling kongruen.

2. Memiliki 12 rusuk yang sama panjang.

3. Memiliki 8 titik sudut.

4. Memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang.

5. Memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik.

6. Memiliki 6 bidang diagonal berbentuk persegi panjang yang saling

kongruen.
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MATERI PELAJARAN SIKLUS I PERTEMUAN 2

Luas Permukaan dan Volume Kubus

Luas Permukaan Kubus

Luas permukaan kubus dan balok adalah jumlah seluruh sisi kubus atau

balok. Gambar a menunjukkan sebuah kubus yang panjang setiap rusuknya adalah s.

Coba kalian ingat kembali bahwa sebuah kubus memiliki 6 buah sisi yang setiap

rusuknya sama panjang. Pada Gambar( a), keenam sisi tersebut adalah sisi ABCD,

ABFE, BCGF, EFGH, CDHG, dan ADHE. Karena panjang setiap rusuk kubus s,

maka luas setiap sisi kubus = s2. Dengan demikian, luas permukaan kubus = 6s2. L =

6s2, dengan L = luas permukaan kubus s = panjang rusuk kubus.

Volume Kubus

Volume kubus = panjang kubus satuan x lebar kubus satuan x tinggi kubus satuan

V = rusuk x rusuk x rusuk

= sxsxs

= s3

G

D

F

C

H
E

BA
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MATERI PELAJARAN SIKLUS II PERTEMUAN I

Mengenal Sisi, Rusuk dan Titik Sudut Balok

BALOK, merupakan bangun ruang yang dapat terdiri dari persegi ataupun persegi

panjang. Bangun tersebut sama panjang dengan dihadapannya.

Contoh : Bangun balok dibawah ini!

Jaring-jaring Balok :

Sebuah balok apabila dipotong menurut rusuk-rusuknya kemudian tiap sisinya

direntangkan akan menghasilkan jaring-jaring balok.

Jaring-jaring balok terdiri dari enam buah persegi panjang yang setiap

pasangannnya kongruen.

Contoh : salah satu jaring-jaring balok

A

C D

FE

GH

Lampiran 7.2. Materi Pelajaran Siklus II
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Sifat-Sifat Balok :

Untuk memahami sifat-sifat balok, coba kamu perhatikan gambar diatas.

Gambar tersebut menunjukkan kubus ABCD.EFGH yang memiliki sifat-sifat

sebagai berikut.

7. Memiliki 6 sisi bidang berbentuk persegi panjang yang tiap pasangannya

kongruen.

8. Memiliki 12 rusuk yang sama panjang.

9. Memiliki 8 titik sudut.

10. Memiliki 12 diagonal bidang.

11. Memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik.

12. Memiliki 6 bidang diagonal berbentuk persegi panjang yang tiap pasangannya

kongruen.

Kerangka dan Jaring-jaring Balok

Kerangka balok adalah model balok yang terdiri atas rusuk-rusuknya. Jika

sebuah balok berukuran panjang = p, lebar = l, dan tinggi = t maka panjang seluruh

rusuk balok adalah;

Panjang seluruh rusuk balok = 4(p+l+t)

B

C

G
H

E

A

F

D
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MATERI PELAJARAN SIKLUS II PERTEMUAN 2

Luas Permukaan dan Volume Balok

Luas Permukaan Balok

Untuk menentukan luas permukaan balok, perhatikan Gambar (b). Balok

pada Gambar (b) mempunyai tiga pasang sisi yang tiap pasangnya sama dan

sebangun, yaitu

(a) sisi PQRS sama dan sebangun dengan sisi TUVW;

(b) sisi PSWT sama dan sebangun dengan sisi QRVU;

(c) sisi PQUT sama dan sebangun dengan sisi SRVW.

Akibatnya diperoleh

luas permukaan PQRS = luas permukaan TUVW = pxl

luas permukaan PSWT = luas permukaan QRVU = lxt

luas permukaan PQUT = luas permukaan SRVW = pxt

Dengan demikian, luas permukaan balok sama dengan jumlah ketiga pasang sisi

yang saling kongruen pada balok tersebut. Luas permukaan balok dirumuskan

sebagai berikut.

L = 2(pxl) + 2(lxt) + 2(pxt)

= 2{(pxl) + (lxt) + (pxt)}

dengan L = luas permukaan balok

p = panjang balok

l = lebar balok

t = tinggi balok.

V

S

U

R

W
T

QP
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Volume Balok

Volume balok = panjang kubus satuan x lebar kubus satuan x tinggi kubus satuan

Jadi, volume balok dirumuskan sebagai berikut.

V = panjang x lebar xtinggi

= pxlxt
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS 1)
(pertemuan ke-1)

Tujuan :
 Siswa dapat menyebutkan rusuk, bidang sisi, diagonal

sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal kubus.
 Siswa dapat menghitung panjang diagonal pada kubus.

Waktu: 1 x 30 Menit

Alat dan Bahan:
Gambar Kubus, dan lembar kerja

Petunjuk:
Kerjakan LKS ini secara berkelompok

Kegiatan 1 :

A.Unsur-Unsur Kubus

Gambar di atas adalah kubus KLMN.OPQR yang memiliki

unsur-unsur sebagai berikut:

1. memiliki … rusuk, yaitu ...

2. memiliki … bidang sisi, yaitu …

3. memiliki … titik sudut, yaitu …

4. memiliki … diagonal bidang, yaitu …

5. memiliki … diagonal ruang, yaitu …

6. memiliki … bidang diagonal, yaitu …

7. Kubus adalah …

8. Sebutkan bidang yang kongruen dengan bidang KNOR!

jawab : …

Lampiran 8.1. LKS I
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9. Sebutkan segmen-segmen yang sejajar dengan rusuk PQ!

jawab : …

10. Sebutkan bidang diagonal yang memuat KQ!

jawab : …

B.

1. Diketahui panjang setiap rusuk kubus 12 cm. Tentukan

jumlah luas seluruh bidang diagonal dari kubus tersebut

!!

2. Jika jumlah panjang dari seluruh diagonal rusuk suatu

kubus 48√3 cm, tentukan panjang setiap rusuk kubus !!
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS 2)

(pertemuan ke-2)

Tujuan :

 Siswa dapat menghitung luas permukaan kubus.

 Siswa dapat menghitung volume pada kubus.

Waktu: 1 x 30 Menit

Petunjuk:

Kerjakan LKS ini secara berkelompok

1. Ella akan membungkus hadiah ulang tahun untuk adiknya.

Kotak itu berbentuk kubus dengan tinggi 20 cm. Jika

hadiah itu, Ella lapisi dengan kado. Berapa luas kertas

kado minimal yang dibutuhkan Ella ?

Jawaban :

Lampiran 8.2. LKS 2
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CARI TAHU ???????

Berdasarkan masalah diatas

Apakah  yang kamu cari pada masalah diatas merupakan

luas jaring-jaring kubus?

Pikirkan. Menurutmu, apa yang dimaksud luas permukaan

kubus?

Dapatkah kamu menentukan luas permukaan kubus dengan

panjang rusuk r ?

Perhatikan jaring-jaring kubus di atas!

Bukankah kubus mempunyai 6 sisi?

Bukankah persegi 1, persegi 2, persegi 3, persegi 4,

persegi 5, persegi 6 memiliki luas yang sama?

Jika rusuk kubus tersebut adalah r, maka luas permukaan

kubusnya adalah ..........

Jadi, rumus luas permukaan kubus adalah L =...........

2. Paman ingin memperbesar bak mandi yang berbentuk kubus

agar menampung air lebih banyak. Bak mandi semula

menampung 1331 liter air. Paman memperbesar masing-

masing ukuran bagian dalam bak mandi menjadi 1/2 kali

dari ukuran semula. Berapa volume air jika bak mandi

yang baru terisi ?

Jawaban :

G

D

F

C

H
E

BA

2

2
F

543

6
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS 3)

(pertemuan ke-3)

Tujuan :

 Siswa dapat menyebutkan rusuk, bidang sisi, diagonal

sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal Balok

Waktu: 1 x 30 Menit

Alat dan Bahan:

Gambar Balok, dan lembar kerja

Petunjuk:

Kerjakan LKS ini secara berkelompok

Kegiatan 1 :

C. Unsur-unsur Balok

Gambar di atas adalah balok PQRS.TUVW yang memiliki

unsur-unsur sebagai berikut:

1. memiliki … rusuk, yaitu ...

2. memiliki … bidang sisi, yaitu …

3. memiliki … titik sudut, yaitu …

4. memiliki … diagonal bidang, yaitu …

5. memiliki … diagonal ruang, yaitu …

6. memiliki … bidang diagonal, yaitu …

7. Balok  adalah …

8. Sebutkan bidang yang kongruen dengan bidang PQVW!

jawab : …

Lampiran 8.3. LKS 3
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9. Sebutkan semua diagonal  bidang yang sama panjang

dengan PW!

jawab : …

10. Jika QT=6cm, sebutkan semua diagonal bidang yang

panjangnya 6 cm!

jawab : …

D. Kerangka  Balok

Amir mempunyai kawat dengan panjang 124 cm. Jika kawat

akan dibuat sebuah kerangka balok dengan panjang 14 cm

dan lebar 10 cm, serta kaeat tidak tersisa. Tentukan

tinggi kerangka balok tersebut !!
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS 4)

(pertemuan ke-4)

Tujuan :

 Siswa dapat menghitung luas permukaan balok.

 Siswa dapat menghitung volume balok.

Waktu: 1 x 30 Menit

Petunjuk:

Kerjakan LKS ini secara berkelompok

Masalah 1

Tomi akan memberikan hadiah berupa buku untuk ibunya. Sebelum

memberikan kado tersebut kepada ibunya, Tomi membungkus buku

dengan kotak yang berukuran sama dengan buku tersebut

kemudian melapisi kotak dengan kertas kado. Jika ukuran buku

adalah 37 cm x 30 cm dengan tebal buku adalah 7 cm, berapa

luas kertas kado yang Tomi perlukan?

CARI TAHU ???????

Lampiran 8.4. LKS 4
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Berdasarkan masalah diatas

Apakah  yang kamu cari pada masalah diatas merupakan luas

jaring-jaring balok?

Pikirkan. Menurutmu, apa yang dimaksud luas permukaan balok?

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Dapatkah kamu menentukan luas permukaan balok dengan panjang

p, lebar l dan tinggi t?

Perhatikan jaring-jaring balok di atas! Isilah titik-titik di

bawah!

Luas persegi panjang 1= .... x .... = luas persegi panjang
....
Luas persegi panjang 2= .... x .... = luas persegi panjang
....
Luas persegi panjang 3= .... x.... = luas persegi panjang
.....
Jadi, rumus luas permukaan kubus adalah L = ...........

l

t

p

V

S

U

R

W
T

QP

t

t

t

t

t

t

l l

p

p

3

4

2

1 5 6

p

l l

p
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Masalah 2

Bak mandi berbentuk balok dengan ukuran bagian dalamnya 40 cm

x 40 cm, dan tingginya 90 cm. Jika bak diisi air yang

mengalir dengan debit 3 liter/menit, berapa lamakah bak

tersebut akan penuh terisi air?
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PEKERJAAN RUMAH (PR) 1

SIKLUS I PERTEMUAN 1

1. Lukislah sebuah kubus KLMN.OPQR pada kertas berpetak dengan panjang

rusuk 8 satuan.

a. Sebutkan pasangan ruasgaris yang sejajar

b. Sebutkan pula tiga pasang ruas garis yang bersilangan.

2. Made akan membuat 15 buah kerangka kubus yang berukuran 30 cm. Bahan

yang akan digunakan terbuat dari kawat yang harganya Rp. 1.500/m.

a. Hitunglah jumlah panjang kawat yang diperlukan untuk membuat

kerangka kubus tersebut.

b. Hitunglah biaya yang diperlukan untuk membeli kawat.

Lampiran 9. Pekerjaan Rumah
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PEKERJAAN RUMAH (PR) 2

SIKLUS I PERTEMUAN 2

1. Diketahui luas permukaan sebuah kotak berbentuk kubus 96 cm2. Hitunglah

volume kotak tersebut !!!

2. Sebuah kubus panjang rusuknya 8 cm, kemudian rusuk tersebut diperkecil

sebesar ½ kli panjang rusuk semula. Berapa volume kubus setelah diperkecil

?

3. Bonar akan membuat 10 tempat kapur tulis berbentuk kubus dengan volume

1331 cm3

a. Tentukan panjang rusuk tempat kapur tulis tersebut

b. Tentukan volume totalnya.
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PEKERJAAN RUMAH (PR) 3

SIKLUS II PERTEMUAN 1

1. Kawat sepanjang 4 m, akan dibuat kerangka balok dengan ukuran panjang

12 cm, lebar 8,5 cm, dan tinggi 4,5 cm. Tentukan banyak kerangka balok

yangg dapat dibuat !!

2. Panjang satu kerangka balok 1,8 m. Jika balok tersebut berukuran panjang

22 cm, lebar 14 cm. Tentukan tinggi balok!
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PEKERJAAN RUMAH (PR) 4

SIKLUS II PERTEMUAN 2

1. Sebuah balok dengan p : l : t = 5 : 2 : 1 mempunyai luas permukaan 306 cm2.

Tentukan volum balok!!

2. Sebuah bak mandi berbentuk balok berukuran 50 cm x 40 xm x 60 cm. Bak

mandi ini akan diisi air dari kran dengan debit 8/3 liter/menit. Tentukan lama

waktu untuk mengisi bak mandi tersebut!

3. Intan ingin membuat kuarium berbentuk balok dengan volume 9 dm3. Ia

menginginkan lebar akuarium tersebut 15 cm dengan panjang dua kali

lebarnya dan kedalaman lima lebihnya dari ukuran lebar.

a. Tentukan ukuran akuarium tersebut

b. Tentukan luas permukaan akuarium.
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KISI-KISI SOAL PRE-TEST

No.

Indikator Kemampuan

Bernalar matematika

No

Soal

Soal

1. Menyajikan

pernyataan

matematika secara

lisan, tertulis, gambar

dan diagram

1.a Diketahui lingkaran berpusat di titik O

dengan jari-jari OB=5 cm. Garis AB adalah

garis singgung lingkaran yang melalui titik

A di luar lingkaran. Jika jarak OA=13 cm

maka;

a. gambarlah sketsanya

2. Mengajukan dugaan 3

Gambar di atas adalah penampang tiga

buah pipa air berbentuk tabung dengan

diameter 14 cm. Dugalah panjang tali

minimal untuk mengikat tiga pipa tersebut

!!

3. Melakukan

manipulasi

matematika

1.b Tentukan garis singgung AB !!

4. Memeriksa kesahihan

suatu argumen

2

Berdasarkan gambar di atas,didapatkan

pernyataan “segitiga ABP adalah segitiga

sama kaki”. Buktikan hal tersebut !!!

B

A

P
O

Lampiran 10.1. Tes Pra Siklus
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PRE TEST

Materi : Garis Singgung Lingkaran

Kelas : VIII B

Hari, tanggal : Selasa, 8 April 2014

Waktu : 60 menit

Petunjuk Pengerjaan :

 Berdoalah sebelum mengerjakan soal.

 Selama mengerjakan soal, tidak diperbolehkan membuka buku dan bekerja

sama dengan teman.

 Soal boleh dikerjakan secara tidak urut nomor soal.

Kerjakan soal-soal berikut dengan tepat !

1. Diketahui lingkaran berpusat di titik O dengan jari-jari OB=5 cm. Garis AB

adalah garis singgung lingkaran yang melalui titik A di luar lingkaran. Jika

jarak OA=13 cm maka;

a. Gambarlah sketsanya

b. Tentukan panjang garis singgung AB !!

2.

Berdasarkan gambar di atas, buktikan bahwa segitiga ABP adalah segitiga

sama kaki.

B

A

P
O
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3.

Gambar di atas adalah penampang tiga buah pipa air berbentuk tabung

dengan diameter 14 cm. Dugalah panjang tali minimal untuk mengikat tiga

pipa tersebut !!
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KUNCI JAWABAB DAN PEDOMAN PENSKORAN PRETES

KUNCI JAWABAN

1. SOAL :

Diketahui lingkaran berpusat di titik O dengan jari-jari OB=5 cm. Garis AB

adalah garis singgung lingkaran yang melalui titik A di luar lingkaran. Jika

jarak OA=13 cm maka;

a. Gambarlah sketsanya

b. Tentukan panjang garis singgung AB !!

JAWABAN :

a. Sketsa

(SKOR : 10)

b. Garis singgung AB ??

Menggunakan teorema Phytagoras

OA2 = OB2+AB2

AB2 = OA2 – OB2

AB = 22 OBOA 

AB = 22 513 

AB = 25169 

AB = 144

AB = 12

Jadi, panjang garis singgung AB adalah 12 cm.

(SKOR : 10)

13

B

AO

5
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2. SOAL :

Berdasarkan gambar di atas, buktikan bahwa segitiga ABP adalah segitiga

sama kaki.

JAWABAN :

Pada gambar di atas tampak bahwa garis PA dan PB adalah garis singgung

lingkaran yang berpusat di titik O. Dengan demikian OBPOAP  dan

AP = BP dengan AB merupakan tali busur.

Perhatikan OAB

Pada OAB , OA = OB = jari-jari, sehingga OAB adalah segitiga sama

kaki. Sekarang perhatikan ABP

Pada ABP , PA = PB = garis singgung, sehingga ABP adalah segitiga

sama kaki.

(SKOR : 15)

3. SOAL :

Gambar di atas adalah penampang tiga buah pipa air berbentuk tabung

dengan diameter 14 cm. Dugalah panjang tali minimal untuk mengikat tiga

pipa tersebut !!

B

A

P
O
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JAWABAN :

Panjang sabuk tali minimal

= 2.( Diameter) + 2. (Panjang busur ½ lingkaran)

= 2 x 14 + 2 ( 14.
7

22

360

180
x )

= 28 + (2 x 22)

= 28 + 44

= 72 cm

Jadi, panjang tali minimal untuk mengikat tiga pipa tersebut adalah 72 cm.

(SKOR : 15)
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KISI-KISI SOAL TEST SIKLUS I

No

.

Indikator Kemampuan

Bernalar matematika

No.

Soal

Soal

1. Menyajikan

pernyataan

matematika secara

lisan, tertulis, gambar

dan diagram

1 Sebuah kubus KLMN.OPQR memiliki

panjang rusuk  5 satuan.

a. Lukislah kubus tersebut pada kertas

berpetak !

b. Sebutkan pasangan ruas garis yang sejajar!

2. Mengajukan dugaan 2.b

dan

2.c

Dari soal sebelumnya, dugalah diagonal

ruang kubus jika diketahui rusuknya 12 cm

!!

3. Melakukan manipulasi

matematika

2. a Jika jumlah panjang dari seluruh diagonal

ruang suatu kubus 348 cm, maka

a. Tentukan panjang setiap rusuk kubus !

4. Memeriksa kesahihan

suatu argumen

3. Simak pernyataan berikut: “Dua garis dalam

suatu bangun ruang dikatakan sejajar, jika

kedua garis itu tidak berpotongan dan

terletak pada satu bidang”

Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan

jawabanmu !

.

Lampiran 10.2. Tes Siklus I
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TEST SIKLUS I

Materi : Kubus

Kelas : VIII B

Hari, tanggal : Selasa, 29 April 2014

Waktu : 60 menit

Petunjuk Pengerjaan :

 Berdoalah sebelum mengerjakan soal.

 Selama mengerjakan soal, tidak diperbolehkan membuka buku dan bekerja

sama dengan teman.

 Soal boleh dikerjakan secara tidak urut nomor soal.

Kerjakan soal-soal berikut dengan tepat !

1. Sebuah kubus KLMN.OPQR memiliki panjang rusuk  5 satuan.

a. Lukislah kubus tersebut pada kertas berpetak !

b. Sebutkan pasangan ruas garis yang sejajar!

2. Jika jumlah panjang dari seluruh diagonal ruang suatu kubus 348 cm,

maka;

a. Tentukan panjang setiap rusuk kubus !

b. Tentukan hubungan antara rusuk dan diagonal ruang !

c. Dari soal sebelumnya, dugalah diagonal ruang kubus jika diketahui

rusuknya 8 cm !!

3. Simak pernyataan berikut: “Dua garis dalam suatu bangun ruang dikatakan

sejajar, jika kedua garis itu tidak berpotongan dan terletak pada satu bidang”

Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan jawabanmu dengan menyebutkan

contohnya !
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KUNCI JAWABAB DAN PEDOMAN PENSKORAN TES SIKLUS I

1. Soal :

Sebuah kubus KLMN.OPQR memiliki panjang rusuk  5 satuan.

a. Lukislah kubus tersebut pada kertas berpetak !

b. Sebutkan pasangan ruas garis yang sejajar!

Jawaban :

a.

b. Pasangan ruas garis yang sejajar:

1) KL // NM // OP // RQ

2) KN // LM // PQ // QR

3) KO // LP // MQ // NR.

(SKOR : 10)

2. Soal :

Jika jumlah panjang dari seluruh diagonal ruang suatu kubus 348 cm,

maka

a. Tentukan panjang setiap rusuk kubus !

b. Tentukan hubungan antara rusuk dan diagonal ruang !

c. Dari soal sebelumnya, dugalah diagonal ruang kubus jika diketahui

rusuknya 8 cm !!

Jawaban :

R
Q

O                         P
5 satuan

N
M

K                         L
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a. Karena pada sebuah kubus ada 4 diagonal ruang maka panjang setiap

diagonal ruang = 348 : 4 = 312

Misal panjang setiap rusuk kubus = x cm, maka panjang diagonal sisi

22. 222 xxxxsD  , maka

Panjang diagonal ruang;

22 )2(. xxrD 

22 2xx 

23x

3x

Karena panjang diagonal ruang:

makax ,3312  x = 12 cm.

(SKOR : 15)

b. 22 )2(. rrrD 

22 rr 

23r

3r

Maka pola hubungan rusuk dengan panjang r dan diagonal ruang suatu

kubus adalah;

Diagonal ruang 3r

c. Jika diketahui rusuk suatu kubus = 8 cm, maka:

Diagonal ruang 3r

cm38

(SKOR : 10)

( SKOR TOTAL : 25 )

3. SOAL:
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Simak pernyataan berikut: “Dua garis dalam suatu bangun ruang dikatakan

sejajar, jika kedua garis itu tidak berpotongan dan terletak pada satu bidang”

Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan jawabanmu dengan menyebutkan

contohnya !

JAWABAN:

Misal kubus ABCD.EFGH berikut:

Pada kubus tersebut, sisi AB dan sisi EF berada bidang yang sama yaitu

bidang ABFE. Keduanya juga tidak berpotongan sehingga dapat dikatakan

bahwa sisi AB sejajar dengan sisi FE.

Jadi, benar bahwa dua garis dalam suatu bangun ruang dikatakan sejajar, jika

kedua garis itu tidak berpotongan dan terletak pada satu bidang

(SKOR : 10)

(SKOR MAKSIMAL : 45)

G

D

F

C

H
E

BA
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KISI-KISI SOAL TEST SIKLUS II

No.

Indikator Kemampuan

Bernalar matematika

No

Soal

Soal

1. Menyajikan

pernyataan

matematika secara

lisan, tertulis, gambar

dan diagram

1 Sebuah balok mempunyai ukuran panjang 5

lebihnya dari ukuran lebar, lebar = 10 cm

sedangkan ukuran tinggi 2 kurangnya dari

ukuran lebar. Maka tentukan volume balok

tersebut !!!

2. Mengajukan dugaan 3.c Dugalah panjang dari diagonal sisi EG !

3. Melakukan

manipulasi

matematika

3.a

dan

3.b

Diketahui balok ABCD.EFGH dengan

AB=(x+1)cm, BC=x cmdan AC=(x+2) cm.

Jika tinggi balok 2 cm,

a. Nilai x yang mungkin !

b. Tentukan volume balok !

4. Memeriksa kesahihan

suatu argumen

2 Diketahui balok ABCD.EFGH. Simaklah

pernyataan berikut,

“Balok mempunyai 3 pasang sisi berbentuk

persegi panjang yang setiap pasangnya

kongruen”

Benarkah pernyataan berikut? Jelaskan

jawabanmu dengan menyebutkan dan merinci

sisi-sisinya!

Lampiran 10.3. Tes Siklus II
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TEST SIKLUS II

Materi : Balok

Kelas : VIII B

Hari, tanggal : Selasa, 6 Mei 2014

Waktu : 60 menit

Petunjuk Pengerjaan :

 Berdoalah sebelum mengerjakan soal.

 Selama mengerjakan soal, tidak diperbolehkan membuka buku dan bekerja

sama dengan teman.

 Soal boleh dikerjakan secara tidak urut nomor soal.

Kerjakan soal-soal berikut dengan tepat !

1. Sebuah balok mempunyai ukuran panjang 5 lebihnya dari ukuran lebar, lebar

= 10 cm sedangkan ukuran tinggi 2 kurangnya dari ukuran lebar. Maka

tentukan volume balok tersebut !!!

2. Diketahui suatu balok ABCD.EFGH. Simaklah  pernyataan berikut,

“Balok mempunyai 3 pasang sisi berbentuk persegi panjang yang setiap

pasangnya kongruen”

Benarkah pernyataan berikut?  Jelaskan jawabanmu dengan menyebutkan

dan merinci sisi-sisinya!

3. Diketahui balok ABCD.EFGH dengan AB=(x+1)cm, BC=x cmdan

AC=(x+2) cm. Jika tinggi balok 2 cm,

a. Nilai x yang mungkin !

b. Tentukan volume balok !

c. Dugalah panjang dari diagonal sisi EG !
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KUNCI JAWABAB DAN PEDOMAN PENSKORAN TES SIKLUS II

4. SOAL :

Sebuah balok mempunyai ukuran panjang 5 lebihnya dari ukuran lebar, lebar

= 10 cm sedangkan ukuran tinggi 2 kurangnya dari ukuran lebar. Maka

tentukan volume balok tersebut !!!

JAWABAN :

Misal panjang = p, lebar = l dan tinggi = t,maka ;

p = l + 5 = 10 + 5 = 15 cm

t = l – 2 = 10 – 2 = 8 cm

volume balok ;

V  = p x l x t

= 15 x 10 x 8

= 1200 cm3 atau 1,2 liter

Jadi volume balok tersebut adalah 1200 cm3 atau 1,2 liter.

(SKOR : 15)

5. SOAL :

Diketahui suatu balok ABCD.EFGH. Simaklah  pernyataan berikut,

“Balok mempunyai 3 pasang sisi berbentuk persegi panjang yang setiap

pasangnya kongruen”

Benarkah pernyataan berikut?  Jelaskan jawabanmu dengan menyebutkan

dan merinci sisi-sisinya!

JAWABAN :

3

6

10

G

D

F

C

H
E

BA
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Pada gambar diatas,

a. ABCD = EFGH karena AB = CD = EF = GH = 10 cm,

BC=AD=FG=EH=3 cm. Sehingga ABCD dan EFGH bebrbentuk persegi

panjang karena mempunyai dua pasang sisi yang sama.

b. ABFE=DCGH

AB = CD = EF = GH = 10 cm , AE=BF=CG=DH=6 cm. Juga berbentuk

persegi panjang

c. BCGF=ADHE

BC=AD=FG=EH=3 cm, AE=BF=CG=DH=6 cm. Juga berbentuk persegi

panjang

Jadi benar bahwa, balok mempunyai 3 pasang sisi berbentuk persegi panjang

yang setiap pasangnya kongruen

(SKOR : 10)

6. SOAL :

Diketahui balok ABCD.EFGH dengan AB=(x+1)cm, BC=x cmdan

AC=(x+2) cm. Jika tinggi balok 2 cm,

a. Nilai x yang mungkin !

b. Tentukan volume balok !

c. Dugalah panjang dari diagonal sisi EG !

JAWABAN :

a.

AB=(x+1)cm,

BC=x cm

AC=(x+2) cm

t = 2 cm,

G

D

F

C

H
E

BA
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karena AC diagonal sisi maka;

AC2 = AB2 + BC2

(x+2)2 = (x+1)2 + x2

x2+4x+4 = x2+2x+1+x2

x2-2x2+4x-2x+4-1 = 0

-x2+2x+3 = 0

(x+1)(-x+3) = 0

x+1 = 0 atau –x+3 = 0

x = -1 -x = -3

x = 3

karena ukuran panjang suatu bangun, nilainya tidak mungkin negatif.

Sehingga

x = 3 cm.

(SKOR : 15)

b. Panjang  = AB = (x+1) = 3+1 = 4 cm

Lebar = BC = x = 3 cm

Tinggi = 2 cm, maka volume balok adalah ;

V = p x l x t

V = 4 x 3 x 2

V = 24 cm3

Jadi, volume balok adalah 24 cm3.

(SKOR : 10)

c. Diagonal sisi EG ??

Diagonal sisi EG = diagonal sisi AC

= ( x+2) cm

= ( 3+2) cm

= 5 cm

Jadi, panjang diagonal sisi EG adalah 5 cm.

(SKOR : 10)

(SKOR MAKSIMAL : 60)
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Rumus rata-rata setiap indikator

%100
....

...
x

siswaseluruhmaksimalskorjumlah

siswaseluruhskorjumlah
xi 

Kualifikasi rata-rata indikator kemampuan bernalar matematika

No. Rata-rata indikator(xi) kualifikasi

1 75 ≤ xi ≤ 100 Sangat baik

2 50 ≤ xi ˂ 75 Baik

3 25 ≤ xi ˂ 50 Cukup

4 0 ≤ xi ˂ 25 Tidak baik

No Indikator

1)
Menyajikan pernyataan matematika secara lisan,

tertulis, gambar dan diagram

2) Mengajukan dugaan

3) Melakukan manipulasi matematika

4) Memeriksa kesahihan suatu argumen

Lampiran 11.1. Nilai Tes Pra Siklus
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DAFTAR NILAI PRE TES
PER INDIKATOR KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS

No. urut Pra siklus
Indikator ke - Total

Skor
1 2 3 4

1 0 0 0 15 15
2 5 0 10 0 15
3 5 15 10 10 40
4 10 0 5 0 15
5 0 15 0 10 25
6 5 5 10 5 25
7 10 10 0 10 30
8 0 5 0 15 20
9 5 5 10 5 25
10 10 5 5 5 25
11 5 15 5 10 35
12 0 0 0 10 10
13 5 0 5 0 10
14 0 5 0 10 15
15 5 0 10 0 15
16 5 5 10 5 25
17 10 10 0 0 20
18 0 5 0 15 20
19 0 15 0 15 30
20 5 0 0 0 5
21 5 15 10 10 40
22 10 15 5 10 40
23 5 0 10 0 15
24 10 0 0 0 10
25 10 5 10 10 35
26 0 15 0 15 30
27 0 15 0 15 30
28 10 15 0 5 30
29 10 0 5 0 15
30 5 0 10 10 25

Jumlah 150 195 130 215 690
Rata-rata 50,00 43,33 43,33 47,77 46,00

Kualifikasi baik cukup cukup cukup cukup
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DAFTAR NILAI TES SIKLUS I
PER INDIKATOR KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS

No. urut Siklus I
Indikator ke - Total

Skor
1 2 3 4

1 5 0 10 0 15
2 5 0 10 0 15
3 5 10 5 10 30
4 10 0 15 0 25
5 5 10 5 10 30
6 5 10 15 5 25
7 10 10 10 10 30
8 5 10 5 10 30
9 5 10 0 5 25
10 10 10 5 5 30
11 5 10 15 10 40
12 5 0 5 0 10
13 5 0 5 0 10
14 5 10 0 10 25
15 5 0 10 0 15
16 5 10 5 5 25
17 5 0 0 0 5
18 5 10 15 10 30
19 5 10 10 10 35
20 5 0 0 0 5
21 5 10 10 10 35
22 10 10 5 10 35
23 5 0 10 0 15
24 10 0 0 0 10
25 10 10 10 10 40
26 5 10 10 10 35
27 5 10 5 10 30
28 5 10 15 5 35
29 5 0 5 0 10
30 5 10 10 10 25

Jumlah 180 190 225 165 760
Rata-rata 60,00 63,33 50,00 55,00 56,29

Kualifikasi baik baik baik baik baik

Lampiran 11.2. Nilai Tes Siklus I
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DAFTAR NILAI TES SIKLUS II
PER INDIKATOR KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS

No. urut Siklus II
Indikator ke - Total

Skor
1 2 3 4

1 15 10 5 10 40
2 10 10 10 5 35
3 5 5 5 10 25
4 15 10 15 10 50
5 5 5 25 10 45
6 15 5 15 5 40
7 15 5 25 10 55
8 5 5 5 10 25
9 5 10 10 5 30
10 15 5 10 5 35
11 15 5 25 0 45
12 10 10 10 10 40
13 5 10 10 10 35
14 10 5 25 10 50
15 5 10 10 5 30
16 10 5 15 5 35
17 10 10 15 10 45
18 15 5 25 10 55
19 15 5 10 10 40
20 5 10 25 5 45
21 5 5 10 10 30
22 15 5 15 5 40
23 5 10 10 0 25
24 15 10 15 5 45
25 15 5 10 10 40
26 15 5 10 10 40
27 10 5 25 5 45
28 15 10 25 5 55
29 10 10 25 0 45
30 15 10 10 10 45

Jumlah 325 220 450 215 1210
Rata-rata 72,22 73,33 60,00 71,67 67,22

Kualifikasi baik baik baik baik baik

Lampiran 11.3. Nilai Tes Siklus II
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DOKUMENTASI

SMP N 2 Tawangsari

Guru menjelaskan materi inti pada siswa

Siswa berpasangan

Lampiran 12. Dokumentasi
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Siswa mengerjakan LKS secara berkelompok

Siswa menuliskan hasil diskusi di papan tulis

Siswa mengerjakan tes evaluasi
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Lampiran 13. Surat Ijin Riset
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Lampiran 14 Surat Bukti Telah Melaksanakan Penelitian
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Lampiran 15. Jadwal Bimbingan
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