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MOTTO 

 

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 

Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), 

tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan 

hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”. 

(QS. Asy-Syarh: 6-8) 

 

 

“Kesuksesan itu tidak terbatas oleh keterbatasan karena 

likulli syai’in maziyyah (setiap sesuatu pasti mempunyai 

kelebihan)” 

(Marzuqoh Amien)
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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi antara pembelajaran dan 

kemampuan awal matematis terhadap peningkatan kemampuan literasi dan 

disposisi matematis siswa serta mengetahui peningkatan kemampuan literasi dan 

disposisi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran Osborn dibandingkan 

dengan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen dengan desain  

nonequivalent control group. Variabel dalam penelitian ini terdiri atas 2 variabel, 

yaitu variabel bebas berupa model pembelajaran Osborn dan kemampuan awal 

matematis, sedangkan variabel terikatnya berupa kemampuan literasi matematis 

dan disposisi matematis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP 

Negeri 14 Yogyakarta 2014/2015. Sampel dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 

VIII, dengan siswa kelas VIII A sebagai siswa di kelas eksperimen dan siswa 

kelas VIII C sebagai siswa di kelas kontrol. Instrumen dalam penelitian ini terdiri 

dari dua jenis instrumen yaitu instrumen pengumpulan data dan instrumen 

pembelajaran. instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa soal pretest-posttest, skala disposisi matematis dan catatan lapangan, 

sedangkan instrumen pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

RPP dan bahan ajar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah statistik parametrik inferensial meliputi uji anova dua jalur dan uji-t satu 

pihak. Analisis data dilakukan dengan bantuan software SPSS 15.0 dan Microsoft 

Office Excel 2007. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat interaksi antara 

pembelajaran dan kemampuan awal matematis terhadap kemampuan literasi 

matematis maupun disposisi matematis siswa serta peningkatan kemampuan 

literasi matematis dan disposisi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 

Osborn lebih baik dibandingkan siswa yang memperoleh pembelajaran 

konvensional.   

 

 

Kata Kunci: Kemampuan Literasi Matematis, Disposisi Matematis, Model 

Pembelajaran Osborn 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia di dunia modern ini  harus berkembang dalam profesi maupun 

kehidupan sosial dan pribadinya. Dalam kehidupan sosial, manusia harus 

mampu bernalar dan berargumen untuk mengemukakan dan memperjuangkan 

nilai-nilai kemanusiaan yang dimilikinya bagi komunitasnya. Dengan kata lain, 

setiap siswa sebagai warga komunitasnya harus menjadi warga yang sadar dan 

peduli bagi pengembangan komunitasnya dengan senantiasa mewujudkan 

kewarganegaraan yang konstruktif, penuh perhatian, dan refleksif. Khususnya 

pendidikan matematika sekolah harus mampu memberikan konstribusi positif 

dalam menumbuhkan nilai-nilai kewargaan (citizenship) yang cerdas serta 

luhur (Hayat dan Yusuf, 2010: 45). Hal ini sejalan dengan Fungsi dan tujuan 

Pendidikan Nasional yang tercantum dalam Undang-undang  Sistem 

Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 3, yaitu:  

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”.  

 

Berbagai usaha  telah dilakukan oleh pemerintah untuk  merealisasikan 

fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional tersebut, seperti melakukan bermacam-

macam perubahan serta pembaruan dalam bidang pendidikan agar sumber daya 
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manusianya dapat bersaing di era globalisasi. Hal ini juga sesuai dengan  

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 148, berbunyi  : 

 

“Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan”.  

Berbagai jenis tes berskala internasional telah diikuti oleh Indonesia. 

Salah satunya ialah dengan terlibat dalam Program for International Student 

Assessment (PISA) dan  Trends in International Mathematics and Science 

Study  (TIMSS). Keterlibatan Indonesia dalam Program International for 

Student Asessment (PISA) adalah salah satu bentuk upaya untuk melihat sejauh 

mana keberhasilan program pendidikan Indonesia dibandingkan dengan 

negara-negara lain di dunia sekaligus sebagai umpan balik untuk berbenah 

untuk menjadi bangsa yang lebih baik dalam usaha mengejar ketinggalan dari 

negara-negara maju tersebut. 

Indonesia telah mengikuti PISA sejak tahun 2000. Bila dilihat rata-rata 

skor yang diperoleh siswa Indonesia mulai tahun 2000 hingga 2006 memang 

terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan, namun hasil yang diperoleh 

Indonesia pada PISA 2009 mengalami penurunan. Secara keseluruhan bila 

dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, Indonesia masih berada di 

peringkat terbawah. Dari 65 negara peserta PISA tahun 2009, Indonesia 

menduduki peringkat ke-61 untuk bidang matematika. Hal ini bermakna pula 

bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam menyelesaikan soal-soal yang 

menuntut kemampuan menelaah, memberi alasan, mengkomunikasikannya 



3 
 

 
 

secara efektif, memecahkan masalah dan menginterpretasikan permasalahan 

dalam berbagai situasi masih sangat lemah. 

Hasil survey kemampuan matematis tahun 2000 menunjukkan bahwa 

dari 41 negara peserta PISA itu, siswa Indonesia menduduki peringkat ke-39 

dengan skor rata-rata 367 (Abdi, Ikhsan, Marwan, 2013: 52). Hal tersebut 

sangat sesuai dengan hasil survei tiga tahunan PISA (Ilma, 2011: 2). Pada 

tahun 2003, Indonesia berada pada urutan ke-40 dari 40 negara dalam hal 

matematika, IPA, dan membaca. Untuk matematika, lebih dari 50 persen siswa 

dari Indonesia mencapai level terendah dengan skor di bawah 358. Pada survei 

PISA tahun 2006, peringkat Indonesia untuk matematika turun dari 38 dari 40 

negara (2003) menjadi urutan 52 dari 57 negara, dengan skor rata-rata turun 

dari 411 (2003) menjadi hanya 391 (2006). Kemudian pada survei PISA tahun 

2009 yang diumumkan hasilnya pada tanggal 7 Desember 2010, secara umum 

Indonesia berada pada peringkat 57 dari 65 negara dan untuk matematika 

berada pada peringkat 5 terendah dengan skor 371.  

Kompas.com (2009) menyatakan bahwa kemampuan siswa Indonesia di 

bawah rata-rata. Tiga hasil studi internasional menyatakan, kemampuan siswa 

Indonesia untuk semua bidang yang diukur secara signifikan ternyata berada di 

bawah rata-rata skor internasional sebesar 500. Siswa Indonesia hanya mampu 

menjawab soal dalam kategori rendah yaitu level satu dan dua dan sedikit 

sekali bahkan hampir tidak ada yang dapat menjawab soal yang menuntut 

pemikiran tingkat tinggi atau level lima dan enam. 
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Hasil Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 

yang diikuti siswa kelas VIII Indonesia tahun 2011 tidak jauh berbeda dengan 

hasil PISA 2009. Penilaian yang dilakukan International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement Study Center Boston College tersebut, 

diikuti 600.000 siswa dari 63 negara. Untuk  bidang matematika, pada PISA 

2009  Indonesia berada di urutan ke-61 dengan skor 371 dari 65 negara dan 

pada TIMSS 2011 Indonesia berada di urutan  ke-38 dengan skor 386 dari 42 

negara yang siswanya dites. Skor Indonesia ini turun 11 poin dari penilaian 

tahun 2007  (Napitupulu,  2012).   Berdasarkan kedua hasil studi internasional 

tersebut, banyak faktor yang menyebabkan kemampuan matematika siswa 

Indonesia masih rendah, salah satunya karena siswa Indonesia kurang terlatih 

dalam menyelesaikan masalah-masalah tidak rutin yang membutuhkan 

penalaran untuk menyelesaikannya.  

Tujuan  pembelajaran matematika dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

No 22 Tahun 2006 menjelaskan bahwa peserta didik di sekolah diharapkan 

dapat memiliki kemampuan sebagai berikut (Depdiknas, 2006: 346) :
 
 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara 

luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan  matematika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh. 

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 
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mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah. 

 

Tujuan pembelajaran matematika tersebut sejalan dengan apa yang 

dikemukakan oleh Niss (Kusumah, 2011: 4), bahwa literasi matematis 

mencakup (1) penalaran dan berfikir matematis, (2) argumentasi matematis, (3) 

komunikasi matematis, (4) pemodelan, (5) pengajuan dan pemecahan masalah, 

(6) representasi, (7) simbol, dan (8) media dan teknologi. Apabila dicermati, 

dalam tujuan mata pelajaran matematika tersebut terlihat bahwa kurikulum 

yang disusun sudah memperhatikan aspek pengembangan literasi matematis. 

Menurut Katz (Mahmudi, 2010a: 5), disposisi adalah kecenderungan 

untuk berprilaku secara sadar, teratur, dan sukarela yang mengarah pada 

pencapaian tujuan tertentu. Perilaku-perilaku tersebut diantaranya adalah 

percaya diri, gigih, ingin tahu, dan berpikir fleksibel. Hal ini sejalan dengan 

tujuan pendidikan matematika yang ada di dalam KTSP 2006 (Depdiknas, 

2006: 346) yaitu memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 

mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan 

masalah. 

Fakta dan data dari PISA dan TIMSS yang dikemukakan di atas, 

menunjukkan masih rendahnya kemampuan literasi dan disposisi matematis 

siswa. Dalam ruang lingkup yang lebih sempit, yaitu seperti di SMP Negeri 14  

Yogyakarta, menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan fakta dan data 

dari PISA dan TIMSS mengenai rendahnya kemampuan literasi dan disposisi 
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matematis siswa. Hal ini didukung oleh data studi pendahuluan kemampuan 

literasi matematis dan disposisi matematis siswa SMP Negeri 14 Yogyakarta. 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di SMP Negeri 14 Yogyakarta 

mengenai kemampuan literasi matematis menunjukkan bahwa pada soal nomor 

1 (level 2) rata-rata skor yang diperoleh adalah 12,32 dari skor maksimal 15 

dan persentase ketercapaian 82 % dari skor ideal, pada soal nomor 2 (level 3) 

rata-rata skor yang diperoleh adalah 5,32 dari skor maksimal 25 dan persentase 

ketercapaian 21 % dari skor ideal,   pada soal nomor 3 (level 3) rata-rata skor 

yang diperoleh adalah 13,16 dari skor maksimal 25 dan persentase 

ketercapaian 53% dari skor ideal, pada soal nomor 4 (level 4) rata-rata skor 

yang diperoleh adalah 8,9 dari skor maksimal 40 dan persentase ketercapaian 

22 % dari skor ideal. Sedangkan rata-rata skor yang diperoleh secara 

keseluruhan adalah 39,71 dari skor maksimal 105 dan persentase ketercapaian 

38 % dari skor ideal. Skor ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi 

matematis siswa masih sangat rendah. Apabila merujuk pada taraf minimal 

yang dianggap memuaskan (60% dari skor idealnya) menurut penelaahan 

Ibrahim (2011: 5), maka kemampuan literasi matematis masih kurang 

memuaskan.  

Selain itu, akan dipaparkan soal studi pendahuluan kemampuan literasi 

matematis dan beberapa sampel jawaban siswa dalam mengerjakan soal 

tersebut. Berikut disajikan soal studi pendahuluan kemampuan literasi 

matematis soal nomor satu pada Gambar 1.1. 

 



7 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Butir Soal Nomor Satu Soal Studi Pendahuluan Kemampuan Literasi 

Matematis 

 

 

Soal pada Gambar 1.1 mendorong siswa untuk menggunakan rumus 

dalam menghitung luas alun-alun dan melaksanakan prosedur sederhana. 

Selain itu, perintah soal meminta siswa untuk memberikan alasan secara 

langsung dari jawaban yang diperoleh. Menggunakan rumus dan melaksanakan 

prosedur sederhana serta memberikan alasan secara langsung merupakan 

bagian dari kemampuan literasi matematis. Selanjutnya akan dipaparkan 

sampel jawaban siswa dalam mengerjakan soal studi pendahuluan kemampuan 

literasi matematis soal nomor satu. 

  

 

 

 

 

Gambar 1.2 

Sampel Jawaban Siswa pada Butir Soal Nomor Satu Soal Studi 

Pendahuluan Kemampuan Literasi Matematis 

Pada tahun 2015,  pagelaran seni “KETOPRAK” akan diadakan di Alun-

alun Utara Yogyakarta yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 

panjang 100 meter dan lebar 50 meter disiapkan untuk pengunjung. Tiket 

terjual habis bahkan banyak pengunjung  yang berdiri. Berapakah kira-kira 

banyaknya pengunjung pada pagelaran seni tersebut? 2000 pengunjung atau 

5000 pengunjung atau 20.000 pengunjung atau bahkan 50.000 pengunjung?  

Berikan penjelasan secukupnya atas jawaban anda! 
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Gambar 1.2 menunjukkan bahwa siswa A-15 mencari luas Alun-alun  

dengan menggunakan rumus yang tepat. Akan tetapi, siswa  A-15 kurang tepat 

dalam melaksanakan prosedur sederhana dalam menyelesaikan soal karena 

tidak memberikan satuan luas pada hasil luas alun-alun yaitu 5000 m
2
. Selain 

itu, Gambar 1.2 menunjukkan bahwa siswa hanya mengemukakan hasil tanpa 

memberikan alasan. 

Selanjutnya, disajikan soal studi pendahuluan kemampuan literasi 

matematis soal nomor dua pada Gambar 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 

Butir Soal Nomor Dua Soal Studi Pendahuluan Kemampuan Literasi 

Matematis 

 

 

 

Pihak sekolah SMP Bina Bangsa hendak membangun aula sekolah dengan 

ukuran 20 m   15 m. lantai aula akan dipasang keramik berwarna coklat. 

Oleh karena itu pihak sekolah harus membeli keramik.Terdapat berbagai 

macam ukuran keramik yaitu 15 cm   15 cm, 20 cm   20 cm, dan 25 cm 

  25 cm. Untuk membeli keramik, pihak sekolah harus membeli keramik 

per kardus dengan satu kardus berisi 8 lembar keramik.  

a. Menurut pendapat anda ukuran keramik mana yang sebaiknya dibeli 

oleh pihak sekolah agar keramik yang tersisa bisa seminimal 

mungkin? berikan penjelasan mengenai jawabanmu! 

b. Berapa kardus keramik yang harus dibeli oleh pihak sekolah sesuai 

ukuran yang menurut anda paling tepat? berikan penjelasan 

mengenai jawabanmu! 
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Soal pada Gambar 1.3 mendorong siswa untuk menginterpretasikan dan 

menggunakan representasi berdasarkan sumber yang berbeda, mengemukakan 

alasan dan mengkomunikasikan hasil. Selanjutnya akan dipaparkan sampel 

jawaban siswa dalam mengerjakan soal studi pendahuluan kemampuan literasi 

matematis soal nomor dua. 

 

 
Gambar 1.4 

Sampel Jawaban Siswa pada Butir Soal Nomor Dua Soal Studi 

Pendahuluan Kemampuan Literasi Matematis 

 

 

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa siswa A-9 menginterpretasikan dan 

menggunakan representasi berdasarkan sumber yang berbeda tetapi tidak tepat 

yaitu dengan menyatakan bahwa dari ketiga ukuran keramik yang ada keramik 

ukuran 20 m   20 m yang dipilih, padahal ukuran keramik yang ada bukan 

dalam satuan meter (m) tetapi dalam satuan sentimeter (cm). Selain itu, 

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa siswa memberikan alasan tetapi kurang tepat 
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yaitu siswa A-9 menyatakan bahwa ukuran keramik yang dipilih sudah 

seminimal mungkin dan dapat memenuhi ukuran yang ada di aula tanpa 

memberikan perhitungan yang dapat menyebabkan jawaban atau alasan 

tersebut dinyatakan. Informasi lain yang dapat diperoleh dari jawaban siswa A-

9 adalah siswa A-9 sudah mengkomunikasikan hasil tanpa melakukan 

perhitungan diperolehnya hasil tersebut yaitu 21 kardus keramik serta 7 

keramik eceran. Jawaban siswa pada point b tersebut tidak tepat karena pihak 

sekolah harus membelikan kardus keramik sebanyak 600 kardus. Alternatif 

penyelesaian selengkapnya pada soal studi pendahuluan kemampuan literasi 

matematis dapat dilihat pada lampiran 1.1 halaman 158. 

Selain itu, dari hasil observasi di SMP Negeri 14 diperoleh bahwa 

kemampuan literasi dan disposisi matematis siswa masih rendah. Siswa belum 

terbiasa mengerjakan soal cerita, siswa lebih senang mengerjakan latihan soal 

yang rutin, kebanyakan siswa hanya mengerjakan soal yang diberikan oleh 

guru saja, siswa cenderung tidak menyukai mata pelajaran matematika, siswa 

belajar matematika hanya pada saat ujian dan di sekolah saja, siswa 

mengerjakan soal latihan persis seperti yang guru berikan pada saat 

memberikan contoh soal, siswa tidak memeriksa kembali hasil pekerjaannya 

dalam mengerjakan latihan soal sebelum dikumpulkan ke guru. 

Berdasarkan uraian di atas, kemampuan literasi dan disposisi matematis 

perlu dikembangkan dalam pembelajaran matematika. Sejalan dengan itu, 

Turmudi (Sugandi, 2013: 94) menambahkan bahwa Agar siswa bersikap positif 

terhadap matematika perlu ada strategi yang menarik bagi siswa, yang dapat 



11 
 

 
 

memotivasi dan memberikan rasa aman serta menyenangkan bagi siswa untuk 

belajar. Salah satu strategi tersebut adalah dengan menerapkan model 

pembelajaran yang baru. Salah satu  model pembelajaran yang dapat 

memfasilitasi siswa dalam mengembangkan kemampuan literasi matematis 

yang menuntut siswa untuk memecahkan masalah yang melibatkan penalaran 

serta disposisi matematisnya yaitu model pembelajaran Osborn. model 

pembelajaran Osborn dengan teknik Brainstorming adalah suatu teknik atau 

cara mengajar yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas dengan melontarkan 

suatu masalah ke kelas oleh guru, kemudian siswa menjawab atau menyatakan 

pendapat, atau komentar sehingga mungkin masalah tersebut berkembang 

menjadi masalah baru, atau dapat diartikan pula sebagai satu cara untuk 

mendapatkan banyak ide dari sekelompok manusia dalam waktu yang sangat 

singkat (Chotimah, 2013: 330).  

Sejalan dengan itu, Park Rogers, Cross, Gresalfi, Trauth-Nare, & Buck 

(Sugandi, 2013: 33-34) menyatakan bahwa masalah-masalah yang diajukan 

dalam sesi Brainstorming akan membuat siswa belajar memaknai suatu 

masalah sehingga siswa dapat mendeskripsikan atau menjelaskan masalah 

tersebut dengan kata-katanya sendiri. Pembelajaran dengan berbasis pada 

masalah bertujuan untuk menempatkan konsep dasar pembelajaran dalam 

konteks dunia nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini 

berdampak agar siswa memahami apa yang mereka pelajari. Penerapan model 

pembelajaran Osborn dengan teknik Brainstorming menuntut siswa agar bisa 

mengkomunikasikan gagasannya dengan efektif. Jika siswa dapat 
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menginterpretasikan masalah dan memberikan argumen terhadap masalah yang 

diberikan, maka kegiatan tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap literasi 

matematis dan diposisi matematis siswa. 

Kemampuan awal matematis atau biasa disebut dengan KAM memiliki 

peranan penting bagi siswa dalam pembelajaran matematika. Hal ini 

dikarenakan beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah matematika 

merupakan ilmu yang mempunyai aturan, aturan tersebut adalah penguasaan 

materi sebelumnya merupakan syarat untuk memahami materi baru yang akan 

diberikan (Nuraina, 2013: 14). Alasan yang kedua adalah siswa usia remaja 

memiliki kondisi emosi yang labil sehingga kondisi pembelajaran yang tidak 

kondusif bagi siswa yang tidak menguasai materi sebelumnya akan 

berpengaruh terhadap sikap positif siswa dalam belajar matematika (Permana, 

2010: 7-8).   

Ruseffendi (Nuraina, 2013: 14-15) menyatakan bahwa setiap siswa 

memiliki kemampuan yang berbeda. Perbedaan kemampuan tersebut 

disebabkan oleh faktor bawaan lahir dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pembelajaran yang telah 

dirangkai dalam sintaks pembelajaran Osborn dalam rangka peningkatan 

kemampuan literasi matematis siswa. Oleh karena itu, peneliti menduga 

bahwa kemampuan awal matematika siswa yang dibedakan ke dalam kategori 

KAM tinggi, sedang, maupun rendah dan pembelajaran yang diterapkan dapat 

mengakibatkan adanya interaksi terhadap peningkatan kemampuan literasi 

matematis siswa. 
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Selain itu, Taufik (2014: 4) mengungkapkan  bahwa kemampuan yang 

pernah dicapai oleh siswa dapat mempengaruhi disposisi matematis siswa, 

termasuk KAM yang siswa miliki sebelum mengikuti pembelajaran. Siswa 

dengan kategori KAM tinggi cenderung memiliki disposisi matematis yang 

berbeda dengan siswa kategori KAM rendah. Siswa KAM rendah cenderung 

menganggap dirinya tidak memiliki kemampuan dalam bidang matematika 

dan terus menganggap matematika merupakan mata pelajaran yang sulit 

sehingga berakibat sulitnya peningkatan kemampuan yang mereka miliki. 

Oleh karena itu, peneliti juga menduga bahwa kemampuan awal matematika 

siswa yang dibedakan ke dalam kategori KAM tinggi, sedang, maupun rendah 

dan pembelajaran yang diterapkan dapat mengakibatkan adanya interaksi 

terhadap peningkatan disposisi matematis siswa. 

Selanjutnya, tidak terdapatnya interaksi antara kemampuan awal 

matematika dan pembelajaran terhadap peningkatan kemampuan literasi dan 

disposisi matematis siswa mungkin saja terjadi. Hal ini dikarenakan ada 

beberapa penelitian-penelitian yang  menemukan tidak adanya interaksi antara 

pembelajaran dan KAM terhadap peningkatan kemampuan literasi dan 

disposisi matematis siswa. Diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Linuhung (2013), Widyasari (2013), Hidayah (2014). Berdasarkan fenomena-

fenomena di atas, maka diperlukan penelitian tentang  Peningkatan 

Kemampuan Literasi dan Disposisi Matematis Siswa SMP Melalui Model 

Pembelajaran Osborn. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas. Maka, rumusan masalah 

yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah terdapat interaksi antara pembelajaran dan kemampuan awal 

matematis terhadap peningkatan kemampuan literasi matematis siswa? 

2. Apakah terdapat interaksi antara pembelajaran dan kemampuan awal 

matematis terhadap peningkatan disposisi matematis siswa? 

3. Apakah peningkatan kemampuan literasi matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran Osborn lebih baik  dibandingkan siswa yang memperoleh 

pembelajaran konvensional? 

4. Apakah peningkatan disposisi matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran Osborn lebih baik dibandingkan siswa yang memperoleh 

pembelajaran konvensional? 

 

C. Tujuan Penelitian   

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui terdapat atau tidak terdapatnya interaksi antara pembelajaran 

dan kemampuan awal matematis terhadap peningkatan kemampuan literasi 

matematis siswa. 

2. Mengetahui terdapat atau tidak terdapatnya interaksi antara pembelajaran 

dan kemampuan awal matematis terhadap peningkatan disposisi matematis 

siswa. 
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3. Mengetahui peningkatan kemampuan literasi matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran Osborn dibandingkan siswa yang memperoleh 

pembelajaran konvensional. 

4. Mengetahui peningkatan disposisi matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran Osborn dibandingkan siswa yang memperoleh pembelajaran 

konvensional. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Siswa 

a. Membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan literasi matematisnya 

untuk meningkatkan pemahaman materi matematika. 

b. Mendorong siswa dalam menumbuhkan dan mengembangkan 

kemampuan disposisi matematis  dalam belajar matematika. 

2. Bagi Guru 

a. Memberikan saran agar guru dapat mengembangkan berbagai variasi 

pendekatan  dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan literasi dan disposisi matematis siswa, salah satu 

alternatifnya dengan menggunakan pembelajaran Osborn. 

b. Membantu guru dalam mengelola pembelajaran matematika di kelas 

sehingga lebih optimal. 
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3. Bagi Kepala Sekolah  

a. Sebagai masukan bahwa penggunaan pendekatan kontekstual dalam 

pembelajaran matematika kemungkinan efektif dalam meningkatkan 

kemampuan literasi dan disposisi matematis siswa. 

b. Sebagai wacana dalam memberikan motivasi kepada guru matematika 

kelas dan bidang studi lainnya untuk mengembangkan proses 

pembelajaran agar lebih optimal.  

4. Bagi Peneliti 

a. Memberikan sumbangan pemikiran tentang model pembelajaran 

matematika yang lebih efektif  untuk meningkatkan kemampuan literasi 

dan disposisi matematis siswa. 

b. Memberikan motivasi dan informasi sebagai calon guru agar dapat 

menggunakan model pembelajaran yang tepat dalam mengajar 

matematika.  

 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini meliputi : 

1. Peningkatan 

Peningkatan yang dimaksud dalam penelitian ini didasarkan pada data N-

Gain (normalized gain) literasi  maupun disposisi matematis siswa di 

masing-masing kelas. Rumus normalized gain   ) adalah sebagai berikut: 

a. Kemampuan Literasi Matematis 
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b. Disposisi Matematis 

    
                  

                   
 

2. Kemampuan Literasi Matematis 

Kemampuan literasi matematis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemampuan seseorang untuk merumuskan, menganalisis, bernalar, dan 

mengkomunikasikan pengetahuan serta keterampilan matematikanya secara 

efektif, serta mampu memecahkan masalah dan menginterpretasikan solusi 

masalah matematika dalam berbagai situasi.  

3. Disposisi Matematis 

Disposisi matematis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Sikap siswa 

yang bersungguh-sungguh dalam belajar matematika, ditandai dengan 

kecenderungan siswa dalam menunjukkan rasa percaya diri,  gigih, ingin 

tahu, dan berpikir fleksibel untuk mengeksplorasi berbagai alternatif 

penyelesaian masalah. 

4.  Pembelajaran Osborn 

Pembelajaran Osborn yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu 

model pembelajaran dengan menggunakan teknik Brainstorming. 

Brainstorming adalah suatu teknik mengajar yang memfasilitasi siswa untuk 

mencoba menemukan solusi dari suatu masalah dengan mengumpulkan ide- 

ide yang muncul secara spontan dari setiap anggota kelompok. 

5. Pembelajaran Konvensional 

Pembelajaran konvensional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pembelajaran yang biasa dilakukan di SMP Negeri 14 Yogyakarta dalam 
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pembelajaran matematika. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru 

membuka pelajaran, melakukan apersepsi, menjelaskan materi, memberikan 

contoh soal dan penyelesaian, memberikan latihan soal, membahas latihan 

soal,  dan menutup pembelajaran. 

6. Kemampuan Awal Matematis 

Kemampuan awal matematis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kecakapan mula-mula yang dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran 

matematika berdasarkan nilai UTS semester genap dan ulangan harian kelas 

VIII serta wawancara dengan guru matematika sebelum dilibatkan dalam 

penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut.  

1. Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran dan kemampuan awal 

matematis terhadap peningkatan kemampuan literasi matematis siswa. 

2. Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran dan kemampuan awal 

matematis terhadap peningkatan disposisi matematis siswa. 

3. Peningkatan kemampuan literasi matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran Osborn lebih baik dibandingkan siswa yang memperoleh 

pembelajaran konvensional. 

4. Peningkatan disposisi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 

Osborn lebih baik dibandingkan siswa yang memperoleh pembelajaran 

konvensional. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan pada subbab 

sebelumnya, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut.  

1. Bagi Guru Matematika 

a. LKS pegangan siswa dan LKS pegangan guru dalam pembelajaran 

Osborn dapat digunakan untuk memfasilitasi peningkatan kemampuan 
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literasi matematis untuk seluruh siswa tanpa memperhatikan latar 

belakang KAM. 

b. Saat tahap hipotesis dalam pembelajaran matematika dengan 

menggunakan pembelajaran Osborn, disarankan untuk memberikan soal 

pengayaan kepada siswa dengan kemampuan matematika yang  tinggi.  

2. Bagi Penelitian 

a. Frekuensi waktu penelitian sebaiknya dilakukan lebih banyak sehingga 

dimungkinkan terdapatnya interaksi antara faktor pembelajaran dan 

KAM terhadap peningkatan disposisi matematis. 

b. Peneliti selanjutnya yang menggunakan pembelajaran yang sama pada 

kelas eksperimen, disarankan untuk mengelompokkan siswa dengan 

anggota kelompok yang berbeda untuk setiap pertemuannya. Hal ini 

dilakukan agar pembelajaran lebih dinamis. Sehingga dengan 

pembelajaran yang lebih dinamis dimungkinkan akan berpengaruh 

terhadap hasil penelitian. 

c. Penunjukan siswa secara acak pada saat presentasi seperti yang telah 

dijelaskan pada subbab pembahasan dapat menjadikan setiap siswa 

merasa bertanggungjawab dan berusaha untuk menyiapkan materi 

dengan baik. Sehingga siswa KAM sedang dan rendah tidak mau kalah 

dengan siswa KAM tinggi dalam memahami materi presentasi. Hal ini 

mengakibatkan setiap siswa mampu mengkomunikasikan gagasannya 

dan menyampaikan argumentasinya pada tahap sintesis. Oleh karena itu, 

untuk peneliti selanjutnya pada tahap sintesis dalam pembelajaran 



149 
 

 
 

matematika dengan menggunakan pembelajaran Osborn, disarankan 

untuk tidak menunjuk siswa secara acak.  

d. Saat tahap hipotesis dalam pembelajaran matematika dengan 

menggunakan pembelajaran Osborn, untuk peneliti selanjutnya 

disarankan untuk memberikan program pengayaan kepada siswa KAM 

tinggi setelah pengisian kolom pendapat. Hal ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa sesuai dengan 

kategori KAMnya. 

e. Peneliti selanjutnya dapat meneliti pada materi bangun ruang secara 

keseluruhan, tidak hanya terbatas pada pokok bahasan kubus dan balok. 

f. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih mendalam 

mengenai pencapaian setiap aspek kemampuan literasi matematis dan 

disposisi matematis dengan menggabungkan penelitian kualitatif dan 

kuantitatif. 
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LAMPIRAN 1 

DATA DAN INSTRUMEN 

PRA PENELITIAN 
1.1. Kisi-kisi Studi Pendahuluan Kemampuan Literasi Matematis 

1.2. Soal Studi Pendahuluan Kemampuan Literasi Matematis 

1.3. Lembar jawaban studi pendahuluan 

1.4. Pedoman Penskoran Studi Pendahuluan Kemampuan Literasi   

Matematis 

1.5. Skor Studi Pendahuluan Tes Kemampuan Literasi Matematis 

1.6. Pengelompokan KAM Siswa 
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KISI-KISI SOAL STUDI PENDAHULUAN KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS 

 

Sekolah : SMP 

Kelas : VIII (Delapan) 

Mata Pelajaran : Matematika 

Semester : II (Dua) 

Alokasi Waktu : 2   40 menit 

Materi : Bangun Datar 

 

 

No Level Kompetensi Mtk Indikator Soal Soal Alternatif Penyelesaian 

1 

 2 

Para siswa dapat 

menginterpretasikan 

dan mengenali situasi 

dalam konteks yang 

memerlukan inferensi 

langsung. Mereka dapat 

memilah informasi yang 

relevan dari sumber 

tunggal dan 

menggunakan cara 

representasi tunggal. 

Para siswa pada 

tingkatan ini dapat 

mengerjakan algoritma 

Menghitung banyaknya 

pengunjung pagelaran 

seni di Alun-alun  

dengan cara menghitung 

luas dari alun-alun 

tersebut kemudian 

menghubungkannya 

dengan informasi lain 

yaitu banyak pengunjung 

yang berdiri   

Pada tahun 2015,  pagelaran seni 

“KETOPRAK” akan diadakan di 

Alun-alun Utara Yogyakarta yang 

berbentuk persegi panjang dengan 

ukuran panjang 100 meter dan lebar 

50 meter disiapkan untuk 

pengunjung. Tiket terjual habis 

bahkan banyak pengunjung  yang 

berdiri. Berapakah kira-kira 

banyaknya pengunjung pada 

pagelaran seni tersebut? 2000 

pengunjung atau 5000 pengunjung 

atau 20.000 pengunjung atau bahkan 

50.000 pengunjung?  Berikan 

Untuk menentukan banyaknya 

pengunjung pada pagelaran seni tersebut, 

terlebih dahulu tentukanlah luas alun-

alun tersebut dengan memisalkan 

p = panjang Alun-alun 

l = lebar 

Diketahui : 

p = 100 m 

l = 50 m 

Luas = p   l 

        = 100   50 

        = 5000 m
2 

Luas alun-alun tersebut  adalah 5000 m
2
  

 2000 orang tidak mungkin, karena 

Lampiran 1.1. 
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dasar, menggunakan 

rumus, melaksanakan 

prosedur atau konvensi 

sederhana. Mereka 

mampu memberikan 

alasan secara langsung 

dan melakukan 

penafsiran harafiah. 

penjelasan secukupnya atas jawaban 

anda! 

ada informasi yang menyebutkan 

bahwa lapangan penuh dan banyak 

fans yang berdiri. 

 5000 orang juga tidak mungkin, 

karena 5000 orang berarti tiap 1 m
2
 

ditempati 1 orang, ruangnya jadi 

longgar. 

 50.000 orang juga tidak mungkin, 

karena 50.000 orang berarti tiap 1 m
2
 

ditempati 10 orang, ruangnya jadi 

sempit. 

 20.000 orang berarti tiap 1 m
2
 

ditempati 4 orang (diperoleh dari 

20.000 : 5000), jawaban ini masuk 

akal. 

 

Jadi, banyaknya pengunjung 

pagelaran seni  tersebut kira-kira 

sebanyak 20.000 pengunjung. 

2 3 

Siswa dapat 

melaksanakan prosedur 

dengan baik, termasuk 

prosedur yang 

memerlukan keputusan 

secara berurutan. 

Mereka dapat memilih 

dan menerapkan strategi 

Menghitung banyaknya 

keramik yang dibutuhkan 

untuk lantai aula sekolah 

dengan menghitung luas 

aula dan luas tiap 

keramik 

Pihak sekolah SMP Bina Bangsa 

hendak membangun aula sekolah 

dengan ukuran 20 m   15 m. lantai 

aula akan dipasang keramik 

berwarna coklat. Oleh karena itu 

pihak sekolah harus membeli 

keramik.Terdapat berbagai macam 

ukuran keramik yaitu 15 cm   15 

Misalkan : 

PA = panjang Aula 

LA = lebarAula 

P1 = panjang keramik 1 

L1 = lebar keramik 1 

P2 = panjang keramik 2 

L2 = lebar keramik 2 

P3 = panjang keramik 3 
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memecahkan masalah 

yang sederhana. Para 

siswa pada tingkat ini 

dapat 

menginterpretasikan 

dan menggunakan 

representasi 

berdasarkan sumber 

informasi yang berbeda 

dan mengemukakan 

alasannya. Mereka 

dapat 

mengkomunikasikan 

hasil interpretasi dan 

alasan mereka 

cm, 20 cm   20 cm, dan 25 cm   25 

cm. Untuk membeli keramik, pihak 

sekolah harus membeli keramik per 

kardus dengan satu kardus berisi 8 

lembar keramik.  

a. Menurut pendapat Anda ukuran 

keramik mana yang sebaiknya 

dibeli oleh pihak sekolah agar 

keramik yang tersisa bisa 

seminimal mungkin? Berikan 

penjelasan mengenai jawabanmu! 

b. Berapa kardus keramik yang 

harus dibeli oleh pihak sekolah 

sesuai ukuran yang menurut Anda 

paling tepat? Berikan penjelasan 

mengenai jawabanmu! 

L3 = lebar keramik 3 

 

Diketahui : 

PA = 20 m = 2000 cm 

LA = 15 m = 1500 cm 

P1 = 15 cm 

L1 = 15 cm 

P2 = 20 cm 

L2 = 20 cm 

P3 = 25 cm 

L3 = 25 cm 

 

Luas aula = PA   LA 

                = 2000 cm   1500 cm 

                = 3.000.000 cm
2
 
 

 Jika pihak sekolah membeli keramik 

yang berukuran  

15 cm   15 cm 

Luas keramik = P1   L1 = 225 cm
2
 

Keramik yang dibutuhkan  

3000000 cm
2
 : 225 cm

2
 = 13.333,33 

  13.334 buah 

Sisa keramik yaitu  

(13.334 – 13.333,33)   225 cm
2
 

=0,67   225 cm
2
 = 150,75 cm

2 

 Jika pihak sekolah membeli keramik 

yang berukuran 20 cm   20 cm 

Luas keramik = P2 L2 = 400 cm
2
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Keramik yang dibutuhkan  

3000000 cm
2
 : 400 cm

2
 = 7500 

Sisa keramik yaitu  

(7500-7500)   400 cm
2
 

= 0 cm
2 

 

 Jika pihak sekolah membeli keramik 

yang berukuran  

25 cm   25 cm 

Luas keramik = P3 x L3 = 625 cm
2
 

Keramik yang dibutuhkan  

3000000 cm
2
 : 625 cm

2
 = 4800  

Sisa keramik yaitu  

(4800-4800)   625 cm
2
 

= 0 cm
2
 

 

Pihak sekolah dapat membeli 

keramik yang berukuran 20 cm   20 cm 

atau 25 cm   25 cm karena dengan 

membeli keramik tersebut tidak akan 

ada sisa keramik. Namun berdasarkan 

informasi bahwa pihak sekolah harus 

membeli keramik per kardus dengan 

satu kardus terdiri dari 8 lembar keramik 

maka kita harus menghitung kembali 

keramik mana yang lebih tepat untuk 

dibeli oleh pihak sekolah 

 



162 
 

No Level Kompetensi Mtk Indikator Soal Soal Alternatif Penyelesaian 

a. Untuk keramik dengan ukuran  

20 cm   20 cm membutuhkan 7500 

lembar 

Banyaknya kardus yang harus dibeli 

adalah  

7500 : 8 = 937,5 kardus, 

Digenapkan menjadi 938 

Sisa keramik (938 – 937,5)   8 = 0,5 

  8 = 4 lembar keramik 

b. Untuk keramik dengan ukuran  

25 cm   25 cm membutuhkan 4800 

lembar 

Banyaknya kardus yang harus dibeli 

adalah  

4800 : 8 = 600 kardus, 

Tidak ada keramik yang tersisa 

karena 4800 genap dibagi dengan 8 

 

Untuk membeli keramik yang akan 

dipasang untuk pembangunan aula pihak 

sekolah sebaiknya membeli keramik 

yang berukuran 25 cm   25 cm karena 

dengan membeli keramik dengan ukuran 

tersebut tidak akan ada sisa keramik 

yang telah dibeli. 

 

 



163 
 

No Level Kompetensi Mtk Indikator Soal Soal Alternatif Penyelesaian 

3 3 

Siswa dapat 

melaksanakan prosedur 

dengan baik, termasuk 

prosedur yang 

memerlukan keputusan 

secara berurutan. 

Mereka dapat memilih 

dan menerapkan strategi 

memecahkan masalah 

yang sederhana. Para 

siswa pada tingkat ini 

dapat 

menginterpretasikan 

dan menggunakan 

representasi 

berdasarkan sumber 

informasi yang berbeda 

dan mengemukakan 

alasannya. Mereka 

dapat 

mengkomunikasikan 

hasil interpretasi dan 

alasan mereka 

Siswa dapat menentukan 

jarak terpendek yang 

dilalui untuk kerumah 

temannya, serta dapat 

menentukan luas daerah 

yang dilaluinya 

Sepulang sekolah Dino ke rumah 

Toni untuk menyelesaikan tugas 

matematika, untuk ke rumah Toni 

Dino harus berjalan ke arah timur 

sejauh 15 m, lalu ke selatan sejauh 6 

m, ke timur 8 m, ke selatan 10 m, ke 

barat 5 m, dan ke selatan sejauh 10 

m. Setelah selesai mengerjakan 

tugas, Dino pulang melalui jalan 

yang berbeda. Dino berjalan ke arah 

barat sejauh 13 m, lalu ke utara 9 m, 

ke barat 5 m, dan ke utara 17 m. 

a. Manakah jarak terdekat yang 

dilalui Dino, jarak berangkat ke 

rumah Toni atau jarak pulang 

dari rumah Toni? Berikan 

alasanmu disertai dengan sketsa 

perjalanan Dino! 

b. Tentukam luas daerah dari sketsa 

perjalanan Dino! 

a. Sketsa perjalanan Dino 

Sesuai yang diketahui dapat 

digambarkan sketsa perjalanan Dino 

seperti berikut : 

 

      U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehingga diperoleh, 

- Jarak perjalanan berangkat : 

15 + 6 + 8 + 10 + 5 + 10 = 54 m 

- Jarak perjalan pulang : 

13 + 9 + 5 + 17 =  44 m 

Jadi, jarak terdekat adalah jarak pulang. 
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b. Luas daerah sketsa 

Bagi luas daerah pada sketsa menjadi 

beberapa persegi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luas daerah sketsa  

= Luas I + Luas II + Luas III + Luas IV 

=  (5 17) m
2
 + (6 10) m

2 
+ (10 18) m

2
 

+ (10 13)  m
2
 

= 105 m
2
 + 60 m

2
 + 180 m

2
 + 130 m

2 

= 475 m
2
 

Jadi, luas daerah sketsa perjalanan Dino 

adalah 475 m
2
.
 
 

4 4 

Para siswa dapat 

bekerja secara efektif 

dengan model dalam 

situasi yang konkret 

tetapi kompleks. 

Menggambar sketsa 

rumah dengan ukuran-

ukuran yang telah 

ditentukan yang 

berbentuk daerah persegi 

Seorang arsitek akan merancang 

sebuah rumah di atas lahan 

berbentuk persegi panjang yang 

berukuran 9   7 meter. Rumah 

tersebut akan memiliki beberapa 

Dari soal dapat diketahui bahwa rumah 

tersebut memiliki 5 ruangan yang 

berbeda, yaitu: 

Kamar Tidur = KT = 3   3 meter 

(banyaknya 2 ruangan) 
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Mereka dapat memilih 

dan mengintegrasikan 

representasi yang 

berbeda, dan 

menghubungkannya 

dengan situasi nyata. 

Para siswa pada ting-

katan ini dapat 

menggunakan 

keterampilannya 

dengan baik dan 

mengemukakan alasan 

dan pandangan yang 

fleksibel sesuai dengan 

konteks. Mereka dapat 

memberikan 

penjelasan dan 

mengkomunikasikannya 

disertai argumentasi 

berdasar pada 

interpretasi dan tinda-

kan mereka 

 

 

panjang serta 

memberikan penjelasan 

dari hasil sketsa tersebut, 

kemudian menentukan 

biaya pemasangan langit-

langit rumah. 

ruangan, yaitu 2 kamar tidur yang 

masing-masing berukuran 3   3 

meter, kamar mandi berukuran 2   2 

meter, ruang tamu berukuran 3   3 

meter, dapur berukuran 2   2 meter 

dan ruang keluarga berukuran 4   3 

meter. 

a. Bantulah sang arsitek untuk 

merancang rumah tersebut.   

Gambarlah desain rumah yang 

sesuai dengan ketentuan di atas! 

b. Apakah dengan desainmu masih 

dapat dibuat satu ruangan lagi 

sebagai garasi mobil? Sertakan 

alasanmu! 

c. Jika dalam rumah tersebut dibuat 

langit-langit yang akan menutupi 

seluruh rumah kecuali garasi 

(jika ada), dan 4 orang pekerja 

dapat memasang langit-langi 

dalam waktu 5 hari. Berapakah 

biaya yang dibutuhkan? ( 1m
2
 

langit-langit-langit rumah = Rp. 

25.000 dan biaya setiap pekerja 

adalah = Rp. 80.000/hari)  

Kamar Mandi = KM = 2   2 meter 

Ruang Tamu = RT = 3   3 meter 

Dapur = D = 2   2 meter 

Ruang Keluarga = RK = 3   3 meter 

 

Ditanyakan : 

a. Bagaimana desain rumah tersebut 

berdasarkan ketentuan di atas? 

b. Apakah ada ruangan lain yang dapat 

dijadikan garasi mobil? Alasannya? 

c. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk 

memasang langit-langit rumah? 

Jawab : 

Alternatif jawaban1 

a. Desain rumah yang dapat dibuat 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

b. Berdasarkan desain di atas tersisa 

satu ruangan kosong berukuran 4   4 

meter yang dapat dijadikan garasi 

                                                 KM 
KT                Garasi          2x2m 

    3 x 3 m          4 x 4 m          D 
                                                2x2m 
 

RK                  RT              KT 
 4  x 3 m         3 x 3 m     3 x 3 m  
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mobil.  

Ruangan tersebut dapat dijadikan 

garasi mobil, karena memang ukuran 

4   4 meter cukup untuk memuat 1 

mobil. 

c. Karena rumah tersebut terdapat 

garasi yang berukuran 4 4 meter, 

maka langit-langit rumah akan 

dipasang menutupi seluruh rumah  

kecuali garasi. Perhitungannya 

adalah sebagai berikut. 

Misal : 

Luas seluruh rumah =  

Ls = Ps   ls 

Ls = 9   7 

Ls = 56 m
2
 

Luas Garasi =  

Lg = Pg   Lg 

Lg = 4   4 

Lg = 16 m
2 

Luas ditutupi langit-langit =      Lp = 

Ls – Lg  

      = 63 – 16  

      =  47 m
2
 

Biaya langit-langit rumah = 

Ba = Harga (Ha)   Lp 

Ba  = 25000   47 

Ba  = 1175000 
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Biaya pekerja = Bp  

Harga 1 pekerja = Hp 

Banyaknya pekerja = Np 

Waktu = t 

Bp = Hp   Np   t 

Bp = 80000   4   5 

Bp = 1600000  

Biaya total = Bt = Ba + Bp 

                      Bt =1175000+1600000 

                      Bt = 2775000 

 

Jadi, biaya keseluruhan yang dibutuhkan 

untuk memasang langit-langit rumah 

tanpa garasi adalah sebesar Rp. 

2.775.000 

Alternatif Jawaban 2 

a. Desain rumah yang dapat dibuat 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    KT                
  3 x 3 m                               RT 
                            KM         3 x 3 m 
    KT                 2 x 2 m 
  3 x 3 m      
                          RK                  D 
                        4 x 3 m       2x2 m 
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b. Dari desain tersebut, ada 5 ruangan 

kosong yang masing-masing 

berukuran, 3   2 meter, 3   1 meter, 

2   1 meter, 2   1 meter, dan 3   1 

meter. Dari ke 5 ruangan tersebut 

tidak ada satupun yang dapat 

dijadikan sebagai garasi. Hal ini 

dikarenakan ruangan-ruangan 

tersebut tidak cukup untuk memuat 1 

buah mobil.  

 

c. Karena rumah tersebut tidak terdapat 

garasi, maka langit-langit rumah 

akan dipasang menutupi seluruh 

rumah. Perhitungannya adalah 

sebagai berikut. 

Misal : 

Luas seluruh rumah =Ls= Ps   Ls 

Ls = 9   7 

Ls = 63 m
2
 

Biaya langit-langit rumah = Ba 

Ba = Harga (Ha)   Lp 

Ba  = 25000   63 

Ba  = 1575000 

Biaya pekerja = Bp  

Harga 1 pekerja = Hp 

Banyaknya pekerja = Np 

Waktu = t 



169 
 

No Level Kompetensi Mtk Indikator Soal Soal Alternatif Penyelesaian 

Bp = Hp   Np   t 

Bp = 80000   4   5 

Bp = 1600000 

Biaya total = Bt = Ba + Bp 

                      Bt =1575000+1600000 

                      Bt = 3175000 

 

Jadi, biaya keseluruhan yang dibutuhkan 

untuk memasang langit-langit rumah 

adalah sebesar Rp. 3.175.000 
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SOAL STUDI PENDAHULUAN KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas   :VIII 

Waktu   : 80 menit 

Petunjuk  : 1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 

     2. Mulailah mengerjakan dari soal yang dianggap mudah. 

                           3. Kerjakanlah soal pada lembar jawaban yang telah disediakan. 

 

1. Pada tahun 2015,  pagelaran seni “KETOPRAK” akan diadakan di Alun-alun Utara Yogyakarta 

yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 100 meter dan lebar 50 meter disiapkan 

untuk pengunjung. Tiket terjual habis bahkan banyak pengunjung  yang berdiri. Berapakah kira-

kira banyaknya pengunjung pada pagelaran seni tersebut? 2000 pengunjung atau 5000 

pengunjung atau 20.000 pengunjung atau bahkan 50.000 pengunjung?  Berikan penjelasan 

secukupnya atas jawaban anda! 

 

2. Pihak sekolah SMP Bina Bangsa hendak membangun aula sekolah dengan ukuran 20 m   15 m. 

lantai aula akan dipasang keramik berwarna coklat. Oleh karena itu pihak sekolah harus membeli 

keramik.Terdapat berbagai macam ukuran keramik yaitu 15 cm   15 cm, 20 cm   20 cm, dan 

25 cm   25 cm. Untuk membeli keramik, pihak sekolah harus membeli keramik per kardus 

dengan satu kardus berisi 8 lembar keramik.  

a. Menurut pendapat anda ukuran keramik mana yang sebaiknya dibeli oleh pihak sekolah agar 

keramik yang tersisa bisa seminimal mungkin? berikan penjelasan mengenai jawabanmu! 

b. Berapa kardus keramik yang harus dibeli oleh pihak sekolah sesuai ukuran yang menurut 

anda paling tepat? berikan penjelasan mengenai jawabanmu! 

      

Lampiran 1.2. 
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b. Tentukam luas daerah dari sketsa perjalanan Dino! 

 

c. Jika dalam rumah tersebut dibuat langit-langit yang akan menutupi seluruh rumah kecuali 

garasi (jika ada), dan 4 orang pekerja dapat memasang langit-langit dalam waktu 5 hari. 

Berapakah biaya yang dibutuhkan? ( 1m
2
 langit-langit-langit rumah = Rp. 25.000 dan biaya 

setiap pekerja adalah = Rp. 80.000/hari) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sepulang sekolah Dino ke rumah Toni untuk menyelesaikan tugas matematika, untuk ke rumah 

Toni Dino harus berjalan ke arah timur sejauh 15 m, lalu ke selatan sejauh 6 m, ke timur 8 m, ke 

selatan 10 m, ke barat 5 m, dan ke selatan sejauh 10 m. Setelah selesai mengerjakan tugas, Dino 

pulang melalui jalan yang berbeda. Dino berjalan ke arah barat sejauh 13 m, lalu ke utara 9 m, 

ke barat 5 m, dan ke utara 17 m. 

a. Manakah jarak terdekat yang dilalui Dino, jarak berangkat ke rumah Toni atau jarak pulang 

dari rumah Toni? Berikan alasanmu disertai dengan sketsa perjalanan Dino! 

4. Seorang arsitek akan merancang sebuah rumah di atas lahan berbentuk persegi panjang yang 

berukuran 9   7 meter. Rumah tersebut akan memiliki beberapa ruangan, yaitu 2 kamar tidur 

yang masing-masing berukuran 3   3 meter, kamar mandi berukuran 2   2 meter, ruang tamu 

berukuran 3   3 meter, dapur berukuran 2   2 meter dan ruang keluarga berukuran 4   3 meter. 

a. Bantulah sang arsitek untuk merancang rumah tersebut.   Gambarlah desain rumah yang 

sesuai dengan ketentuan di atas! 

b. Apakah dengan desainmu masih dapat dibuat satu ruangan lagi sebagai garasi mobil? 

Sertakan alasanmu! 

GOOD LUCK 
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LEMBAR JAWABAN STUDI PENDAHULUAN KEMAMPUAN LITERASI 

MATEMATIS 

Nama : ...............................  Kelas : ........................... 

No. Absen : ...............................  Sekolah : ........................... 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 1.3. 
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3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 
 

 

PEDOMAN PENSKORAN STUDI PENDAHULUAN KEMAMPUAN 

LITERASI MATEMATIS 

Level 2 (Soal No.1) 

Aspek Literasi Matematis Indikator Pencapaian Skor 

Merumuskan masalah secara 

matematis 

Mengubah permasalahan dari 

dunia nyata ke dalam kalimat atau 

model matematika. 

3 

Menggunakan konsep, fakta, 

prosedur, dan penalaran 

matematis 

Menggunakan rumus. 2 

Menggunakan prosedur 

sederhana. 
5 

Menafsirkan, menerapkan, dan 

mengevaluasi hasil dari suatu 

proses matematis 

Memberikan alasan secara 

langsung. 5 

 

Level 3 (Soal No.2 dan 3) 

Aspek Literasi Matematis Indikator Pencapaian Skor 

Merumuskan masalah secara 

matematis 

Mengubah permasalahan dari dunia 

nyata ke dalam kalimat atau model 

matematika. 

3 

Menggunakan konsep, fakta, 

prosedur, dan penalaran 

matematis 

Mengetahui fakta-fakta dasar yang 

ditentukan. 
2 

Menentukan prosedur yang akan 

digunakan berdasarkan fakta-fakta 

yang telah diberikan. 

5 

Melakukan penalaran berdasarkan 

fakta-fakta yang diberikan. 
5 

Lampiran 1.4. 
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Aspek Literasi Matematis Indikator Pencapaian Skor 

Menafsirkan, menerapkan, 

dan mengevaluasi hasil dari 

suatu proses matematis 

Memilih dan menerapkan stategi 

pemecahan masalah yang sederhana 

berdasarkan sumber informasi yang 

berbeda. 

7 

Mengkomunikasikan secara tulisan 

dan gambar dari hasil interpretasi 

dan penalaran. 

3 

 

Level 4 (Soal No.4) 

Aspek Literasi Matematis Indikator Pencapaian Skor 

Merumuskan masalah secara 

matematis 

Mengubah permasalahan dari dunia 

nyata ke dalam kalimat atau model 

matematika. 

3 

Menggunakan konsep, fakta, 

prosedur, dan penalaran 

matematis 

Mengetahui fakta-fakta dasar yang 

ditentukan. 
2 

Menentukan prosedur yang akan 

digunakan berdasarkan fakta-fakta 

yang telah diberikan. 

5 

Melakukan penalaran berdasarkan 

fakta-fakta yang diberikan. 
5 

Membuat asumsi. 5 

Menafsirkan, menerapkan, 

dan mengevaluasi hasil dari 

suatu proses matematis 

Mengintegrasikan representasi yang 

berbeda. 5 

Melakukan representasi yang 

berbeda dan menghubungkannya 

dengan aspek situasi dunia nyata. 

5 
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Aspek Literasi Matematis Indikator Pencapaian Skor 

Memilih dan menerapkan stategi 

pemecahan masalah yang 

sederhana.  

7 

Mengkomunikasikan penjelasan 

disertai dengan argumentasi 

berdasarkan interpretasi mereka. 

3 
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SKOR STUDI PENDAHULUAN TES KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Total Skor 

1 Afan Wicaksono 51 

2 Aglivia Fairuinisa 37 

3 Aliefia Chairunisa Utami 37 

4 Andikarizky Syahbana 46 

5 Arif Rahmawan 37 

6 Arya Adhi Prabawa 21 

7 Chaitra Kurnia Hati 51 

8 Dhyana Ubhaya Pramesi 49 

9 Dinda Ayu Indah Meltisa 28 

10 Ersya Nalunta Andarnari 51 

11 Fajar Sulaksono 38 

12 Firdalista Nur Atrilah 51 

13 Hainur Fiko Priyono 46 

14 Hana Malvalia Andiya 54 

15 Iqlimma Shafa E. Y. 34 

16 Irdandia Maltsa T. 43 

17 Masyita Deta R. 50 

18 M. Rovi Aan S. 31 

19 Muh. Iqbal B.S 48 

20 Nabila Syifa N. 37 

21 Rayhan Bagaskara 33 

22 Reynaldo Toga Bimantara 40 

23 Ringga Alfian 35 

24 Rizki Septian Dwi Prajatmo 16 

25 Rizki Arya Saputra 21 

26 Rossy Setyaningrum R. 51 

27 Vada Avia R 45 

28 Vania Dewintaputri 58 

29 Vivin Kandita P 38 

30 Wahyu Nur Sidiq 19 

31 Muh. Rayhan B. 35 

Skor Maksimum 58 

 Skor Minimum 16 

 Skor Ideal 105 

 Rata-Rata 39,71 

 Presentase ketercapaian  38% 

Lampiran 1.5. 
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PENGELOMPOKKAN KEMAMPUAN AWAL MATEMATIS SIWA (KAM) 

SISWA BERDASARKAN NILAI ULANGAN HARIAN DAN  UTS 

MATEMATIKA KELAS VIII A DAN C SEMESTER GANJIL SERTA 

WAWANCARA GURU MATEMATIKA 

 

1.6.1.  Pengelompokkan KAM Siswa berdasarkan Penilaian Acuan Patokan (PAP) 

Pengelompokkan KAM Siswa berdasarkan PAP pada penelitian ini disajikan 

sebagai berikut : 

Kategori KAM Interval 

Tinggi Nilai UH/UTS   58, 33 

Sedang 41,67   Nilai UH/UTS   58,33 

Rendah Nilai UH/UTS   41,67 

 

Berdasarkan batas kategori yang ditentukan dan wawancara dengan guru 

matematika, diperoleh hasil pengelompokkan KAM PAP sebagai berikut : 

 

No. 

Absen 

Kelas VIII A (Eksperimen) Kategori 

yang 

diambil 
Nilai UH Kategori Nilai UTS Kategori 

1 91 Tinggi 48 Sedang Sedang 

2 94 Tinggi 35 Rendah Rendah 

3 91 Tinggi 63 Tinggi Tinggi 

4 91 Tinggi 45 Sedang Sedang 

5 89 Tinggi 53 Sedang Sedang 

6 91 Tinggi 45 Sedang Sedang 

7 86 Tinggi 73 Tinggi Tinggi 

8 97 Tinggi 80 Tinggi Tinggi 

9 94 Tinggi 78 Tinggi Tinggi 

10 92 Tinggi 58 Sedang Sedang 

11 91 Tinggi 30 Rendah Rendah 

12 94 Tinggi 65 Tinggi Tinggi 

13 89 Tinggi 38 Rendah Rendah 

14 99 Tinggi 78 Tinggi Tinggi 

15 94 Tinggi 60 Tinggi Tinggi 

16 90 Tinggi 45 Sedang Sedang 

17 83 Tinggi 80 Tinggi Tinggi 

18 82 Tinggi 70 Tinggi Tinggi 

19 75 Tinggi 63 Tinggi Tinggi 

20 58 Sedang 73 Tinggi Tinggi 

21 64 Tinggi 60 Tinggi Tinggi 

22 84 Tinggi 55 Sedang Sedang 

Lampiran 1.6. 

.. 
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No. 

Absen 

Kelas VIII A (Eksperimen) Kategori 

yang 

diambil 
Nilai UH Kategori Nilai UTS Kategori 

23 89 Tinggi 70 Tinggi Tinggi 

24 89 Tinggi 30 Rendah Rendah 

25 89 Tinggi 38 Rendah Rendah 

26 91 Tinggi 50 Sedang Sedang 

27 89 Tinggi 40 Rendah Rendah 

28 91 Tinggi 53 Sedang Sedang 

29 63 Tinggi 38 Rendah Rendah 

30 94 Tinggi 33 Rendah Rendah 

31 89 Tinggi 58 Sedang Sedang 

32 97 Tinggi 90 Tinggi Tinggi 

33 99 Tinggi 58 Sedang Sedang 

34 86 Tinggi 65 Tinggi Tinggi 

35 75 Tinggi 58 Sedang Sedang 

 

No. 

Absen 

Kelas VIII C (Kontrol) Kategori 

yang 

diambil 
Nilai UH Kategori Nilai UTS Kategori 

1 57 Sedang 65 Tinggi Tinggi 

2 100 Tinggi 53 Sedang Sedang 

3 92 Tinggi 78 Tinggi Tinggi 

4 97 Tinggi 78 Tinggi Tinggi 

5 90 Tinggi 55 Sedang Sedang 

6 90 Tinggi 25 Rendah Rendah 

7 80 Tinggi 73 Tinggi Tinggi 

8 60 Tinggi 78 Tinggi Tinggi 

9 100 Tinggi 85 Tinggi Tinggi 

10 83 Tinggi 85 Tinggi Tinggi 

11 98 Tinggi 40 Rendah Rendah 

12 57 Sedang 48 Sedang Sedang 

13 83 Tinggi 48 Sedang Sedang 

14 93 Tinggi 80 Tinggi Tinggi 

15 90 Tinggi 25 Rendah Rendah 

16 60 Tinggi 78 Tinggi Tinggi 

17 63 Tinggi 83 Tinggi Tinggi 

18 48 Sedang 73 Tinggi Tinggi 

19 76 Tinggi 48 Sedang Sedang 

20 57 Sedang 80 Tinggi Tinggi 

21 85 Tinggi 73 Tinggi Tinggi 

22 87 Tinggi 88 Tinggi Tinggi 

23 83 Tinggi 60 Tinggi Tinggi 

24 76 Tinggi 68 Tinggi Tinggi 

25 89 Tinggi 58 Sedang Sedang 

26 81 Tinggi 40 Rendah Rendah 



180 
 

 

No. 

Absen 

Kelas VIII C (Kontrol) Kategori 

yang 

diambil 
Nilai UH Kategori Nilai UTS Kategori 

27 69 Tinggi 63 Tinggi Tinggi 

28 80 Tinggi 53 Sedang Sedang 

29 100 Tinggi 95 Tinggi Tinggi 

30 33 Rendah 30 Rendah Rendah 

31 91 Tinggi 55 Sedang Sedang 

32 94 Tinggi 38 Rendah Rendah 

33 92 Tinggi 53 Sedang Sedang 

34 96 Tinggi 85 Tinggi Tinggi 

35 96 Tinggi 50 Sedang Sedang 

 

Pengelompokkan KAM siswa kelas eksperimen dan kontrol berdasarkan PAP disajikan 

sebagai berikut : 

Kelas Kategori Jumlah 

Eksperimen 

Tinggi 15 

Sedang 12 

Rendah 8 

Jumlah 35 

Kontrol 

Tinggi 19 

Sedang 10 

Rendah 6 

Jumlah 35 

 

 

1.6.2.  Pengelompokkan KAM Siswa berdasarkan Penilaian Acuan Normatif 

(PAN) 

Pengelompokkan KAM Siswa berdasarkan PAN ulangan harian dan UTS pada 

penelitian ini disajikan sebagai berikut : 

Rata-rata nilai ulangan harian ( ̅)      = 84,06 

Standar Deviasi ulangan harian (  ) = 14,02 

Kategori 

KAM  
Formula  Interval (Ulangan Harian) 

Tinggi Nilai UH    ̅      Nilai UH   98,08 

Sedang  ̅       Nilai UH    ̅      70,05   Nilai UH   98,08 

Rendah Nilai UH    ̅     Nilai UH   70,05 
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Rata-rata nilai UTS ( ̅)      = 59,21 

Standar Deviasi UTS (  ) = 17,62 

Kategori 

KAM  
Formula  Interval (Ulangan Harian) 

Tinggi Nilai UTS    ̅      Nilai UTS   76,84 

Sedang  ̅       Nilai UTS    ̅      41,59   Nilai UTS   76,84 

Rendah Nilai UTS    ̅     Nilai UTS   41,59 

 

Berdasarkan batas kategori yang ditentukan dan wawancara dengan guru 

matematika, diperoleh hasil pengelompokkan KAM PAN sebagai berikut : 

 

No. 

Absen 

Kelas VIII A (Eksperimen) Kategori 

yang 

diambil 

Nilai 

UH 
Kategori Nilai UTS Kategori 

1 91 Sedang 48 Sedang Sedang 

2 94 Sedang 35 Rendah Rendah 

3 91 Sedang 63 Sedang Sedang 

4 91 Sedang 45 Sedang Sedang 

5 89 Sedang 53 Sedang Sedang 

6 91 Sedang 45 Sedang Sedang 

7 86 Sedang 73 Sedang Sedang 

8 97 Sedang 80 Tinggi Tinggi 

9 94 Sedang 78 Tinggi Tinggi 

10 92 Sedang 58 Sedang Sedang 

11 91 Sedang 30 Rendah Rendah 

12 94 Sedang 65 Sedang Sedang 

13 89 Sedang 38 Rendah Rendah 

14 99 Tinggi 78 Tinggi Tinggi 

15 94 Sedang 60 Sedang Sedang 

16 90 Sedang 45 Sedang Sedang 

17 83 Sedang 80 Tinggi Tinggi 

18 82 Sedang 70 Sedang Sedang 

19 75 Sedang 63 Sedang Sedang 

20 58 Rendah 73 Sedang Sedang 

21 64 Rendah 60 Sedang Sedang 

22 84 Sedang 55 Sedang Sedang 

23 89 Sedang 70 Sedang Sedang 

24 89 Sedang 30 Rendah Rendah 

25 89 Sedang 38 Rendah Rendah 

26 91 Sedang 50 Sedang Sedang 

27 89 Sedang 40 Rendah Rendah 

28 91 Sedang 53 Sedang Sedang 
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No. 

Absen 

Kelas VIII A (Eksperimen) Kategori 

yang 

diambil 

Nilai 

UH 
Kategori Nilai UTS Kategori 

29 63 Rendah 38 Rendah Rendah 

30 94 Sedang 33 Rendah Rendah 

31 89 Sedang 58 Sedang Sedang 

32 97 Sedang 90 Tinggi Tinggi 

33 99 Tinggi 58 Sedang Sedang 

34 86 Sedang 65 Sedang Sedang 

35 75 Sedang 58 Sedang Sedang 

 

 

No. 

Absen 

Kelas VIII C (Kontrol) Kategori 

yang 

diambil 

Nilai 

UH 
Kategori Nilai UTS Kategori 

1 57 Rendah 65 Sedang Sedang 

2 100 Tinggi 53 Sedang Sedang 

3 92 Sedang 78 Tinggi Tinggi 

4 97 Sedang 78 Tinggi Tinggi 

5 90 Sedang 55 Sedang Sedang 

6 90 Sedang 25 Rendah Rendah 

7 80 Sedang 73 Sedang Sedang 

8 60 Rendah 78 Tinggi Tinggi 

9 100 Tinggi 85 Tinggi Tinggi 

10 83 Sedang 85 Tinggi Tinggi 

11 98 Tinggi 40 Rendah Rendah 

12 57 Rendah 48 Sedang Sedang 

13 83 Sedang 48 Sedang Sedang 

14 93 Sedang 80 Tinggi Tinggi 

15 90 Sedang 25 Rendah Rendah 

16 60 Rendah 78 Tinggi Tinggi 

17 63 Rendah 83 Tinggi Tinggi 

18 48 Rendah 73 Sedang Sedang 

19 76 Sedang 48 Sedang Sedang 

20 57 Rendah 80 Tinggi Tinggi 

21 85 Sedang 73 Sedang Sedang 

22 87 Sedang 88 Tinggi Tinggi 

23 83 Sedang 60 Sedang Sedang 

24 76 Sedang 68 Sedang Sedang 

25 89 Sedang 58 Sedang Sedang 

26 81 Sedang 40 Rendah Rendah 

27 69 Rendah 63 Sedang Sedang 

28 80 Sedang 53 Sedang Sedang 

29 100 Tinggi 95 Tinggi Tinggi 

30 33 Rendah 30 Rendah Rendah 



183 
 

 

No. 

Absen 

Kelas VIII C (Kontrol) Kategori 

yang 

diambil 

Nilai 

UH 
Kategori Nilai UTS Kategori 

31 91 Sedang 55 Sedang Sedang 

32 94 Sedang 38 Rendah Rendah 

33 92 Sedang 53 Sedang Sedang 

34 96 Sedang 85 Tinggi Tinggi 

35 96 Sedang 50 Sedang Sedang 

 

Pengelompokkan KAM siswa kelas eksperimen dan kontrol berdasarkan PAN 

disajikan sebagai berikut : 

Kelas Kategori Jumlah 

Eksperimen 

Tinggi 5 

Sedang 22 

Rendah 8 

Jumlah 35 

Kontrol 

Tinggi 12 

Sedang 17 

Rendah 6 

Jumlah 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 
 

 

 

LAMPIRAN 2 

INSTRUMEN 

PENGUMPULAN DATA 
2.1. Kisi-kisi Pretest Kemampuan Literasi Matematis 

2.2. Soal Pretest Kemampuan Literasi Matematis 

2.3. Lembar Jawaban Pretest Kemampuan Literasi Matematis 

2.4. Alternatif Penyelesaian Pretest Kemampuan Literasi Matematis 

2.5. Kisi-kisi Posttest Kemampuan Literasi Matematis 

2.6. Soal Posttest Kemampuan Literasi Matematis 

2.7. Lembar Jawaban Posttest Kemampuan Literasi Matematis 

2.8. Alternatif Penyelesaian Posttest Kemampuan Literasi Matematis 

2.9. Pedoman Penskoran Pretest dan Posttest Kemampuan Literasi 

Matematis 

2.10. Skala Disposisi Matematis 

2.11. Lembar Catatan Lapangan 
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KISI-KISI SOAL PRETEST KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS 

 

Nama Sekolah : SMP Negeri 14 Yogyakarta 

Kelas : VIII (Delapan) 

Mata Pelajaran : Matematika 

Semester : II (Dua) 

Alokasi Waktu : 2   40 menit 

Materi : Bangun Ruang 

Bentuk Soal : Uraian 

Standar Kompetensi  : 5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar        :  5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok 

 

No Level Kompetensi Matematika Indikator Soal Soal Alternatif Penyelesaian 

1 

 
2 

Para siswa dapat 

menginterpretasikan dan 

mengenali situasi dalam 

konteks yang memerlukan 

inferensi langsung. Mereka 

dapat memilah informasi 

yang relevan dari sumber 

tunggal dan menggunakan 

cara representasi tunggal. 

Menghitung volume 

benda berbentuk balok  

dengan cara 

menghitung tinggi 

benda tersebut terlebih 

dahulu.   

 

Andi mempunyai sebuah 

akuarium yang volumenya 24 

liter. Akuarium  tersebut 

berbentuk balok dengan 

panjang 4 dm, lebar 2 dm. Jika 

ketinggian akuarium yang 

tidak terisi air adalah 
 

 
 dm, 

apakah volume air dalam 

akuarium Andi lebih dari  15 

Untuk  menentukan volume air dalam 

akuarium Andi lebih dari  15 liter  atau 

kurang dari 15 liter, terlebih dahulu 

tentukanlah tinggi akuarium yang terisi air. 

Diketahui: 

Panjang akuarium = 4 dm 

Lebar akuarium  = 2 dm 

volume akuarium (V.balok)  

=  24 liter = 24 dm
3
 

Lampiran 2.1. 
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No Level Kompetensi Matematika Indikator Soal Soal Alternatif Penyelesaian 

Para siswa pada tingkatan 

ini dapat mengerjakan 

algoritma dasar, 

menggunakan rumus, 

melaksanakan prosedur atau 

konvensi sederhana.  

Mereka mampu 

memberikan alasan secara 

langsung dan melakukan 

penafsiran harafiah. 

liter  atau kurang dari 15 liter? 

Berikan alasan atas jawaban 

anda! 

 

 

 

 

p   l   t = 24 

4   2   t = 24 

8t  =  24 

t  =  
  

 
 = 3  

tinggi akuarium = 3 dm 

tinggi akuarium = t 

tinggi akuarium yang terisi air = t – 
 

 
 

tinggi akuarium yang terisi air = 3 – 
 

 
 

                                                  = 
 

 
 dm 

sehingga: 

volume air = p   l    

                   = 4   2   
 

 
  

                   = 
  

 
  

                   = 21,33 

Jadi, volume air dalam akuarium adalah 

21,33 dm
3 

= 21,33 liter atau lebih dari 15 

liter. 
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No Level Kompetensi Matematika Indikator Soal Soal Alternatif Penyelesaian 

2 

 
2 

Para siswa dapat 

menginterpretasikan dan 

mengenali situasi dalam 

konteks yang memerlukan 

inferensi langsung. Mereka 

dapat memilah informasi 

yang relevan dari sumber 

tunggal dan menggunakan 

cara representasi tunggal. 

Para siswa pada tingkatan 

ini dapat mengerjakan 

algoritma dasar, 

menggunakan rumus, 

melaksanakan prosedur atau 

konvensi sederhana.  

Mereka mampu 

memberikan alasan secara 

langsung dan melakukan 

penafsiran harafiah. 

Mengukur luas 

permukaan balok yang 

berisi beberapa balok 

yang lebih kecil. 

 

Siti bekerja di sebuah 

perusahaan kue. Ia diminta 

untuk mengukur luas 

permukaan kardus yang 

berbentuk balok. Kardus 

tersebut memuat empat buah 

snack box dengan ukuran  

panjang 20 cm, lebar  15 cm  

dan tinggi 10 cm. Snack box 

disusun tanpa ditumpuk. 

Tentukan susunan snack box 

agar kardus memiliki luas yang 

minimal!  

 

Untuk menentukan susunan snack box agar 

kardus memiliki luas yang minimal, terlebih 

dahulu tentukanlah ukuran panjang (p), lebar 

(l) dan tinggi (t) dan luas permukaan kardus 

kardus tersebut . karena snack box itu 

disusun tanpa ditumpuk.  

Maka : 

P = 20 cm   2 = 40 cm 

l = 15 cm   2 = 30 cm 

t = 10 cm  

 

 

 

 

LP    = 2 (pl + pt +  lt) 

        = 2 (40.30 + 40.10 + 10.10) 

        = 2 (1200 + 400 + 100) 

        = 2 (1700) 

        = 3400 cm
2 

Jadi, agar kardus memiliki luas yang 

minimal, susunan snack boxnya sebagai 

berikut : 
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No Level Kompetensi Matematika Indikator Soal Soal Alternatif Penyelesaian 

 

 

 

 

3 2 

Para siswa dapat 

menginterpretasikan dan 

mengenali situasi dalam 

konteks yang memerlukan 

inferensi langsung. Mereka 

dapat memilah informasi 

yang relevan dari sumber 

tunggal dan menggunakan 

cara representasi tunggal. 

Para siswa pada tingkatan 

ini dapat mengerjakan 

algoritma dasar, mengguna-

kan rumus, melaksanakan 

prosedur atau konvensi 

sederhana.  

Mereka mampu 

memberikan alasan secara 

Menghitung volume 

benda yang berbentuk 

balok. 

Sebuah kolam renang didaerah 

Ambarukmo sedang 

dibersihkan karena kotor. 

Kolam tersebut berbentuk 

balok dengan alas yang 

berbentuk persegi panjang. 

Kolam tersebut mempunyai 

ukuran panjang 15 meter dan 

lebar 8 meter serta kedalaman 

kolam yaitu 2 meter. Setelah 

bersih kolam itu akan segera 

diisi dengan air sehingga dapat 

segera digunakan kembali. Jika 

pemilik kolam menginginkan 

air yang mengisi kolam dapat 

sedikit meluap keluar, maka 

berapakah kira-kira volume air 

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut 

terlebih dahulu tentukanlah volume kolam 

tersebut dengan memisalkan : 

p = panjang kolam 

l = lebar lebar kolam 

t = kedalaman atau ketinggian kolam 

Diketahui : 

p = 15 m 

l = 8 m 

t = 10 

Volume = p   l   t 

              = 15   8   2 

              = 240 m
3 

Volume kolam  tersebut  adalah 240 m
3
 

maka volume air: 

 200 m
3
 tidak mungkin, karena ada 

informasi yang menyebutkan bahwa  
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No Level Kompetensi Matematika Indikator Soal Soal Alternatif Penyelesaian 

langsung dan melakukan 

penafsiran harafiah. 

yang harus diisikan dalam 

kolam itu? apakah  200 m
3
 atau 

250 m
3 

atau bahkan 300 m
3
 ? 

Berikan alasan secukupnya 

atas jawabanmu ! 

pemilik kolam menginginkan air dalam 

kolam  sedikit meluap keluar dari kolam 

jadi tidaklah mungkin air akan meluap. 

 300  m
3
 juga tidak mungkin, karena 

volume air lebih banyak daripada volume 

kolam, memang air meluap tapi 

meluapnya terlalu banyak jadi tidak 

sesuai dengan informasi tambahan yang 

ada. 

 250  m
3
 , hal tersebut memungkinkan 

karena jumlah volume air lebih banyak 

dari volume kolam namun tidak terlalu 

banyak air yang meluap, jawaban ini 

masuk akal. 

Jadi, banyaknya air yang bisa diisikan dalam 

kolam adalah 250 m
3
 air 

4 2 

Para siswa dapat 

menginterpretasikan dan 

mengenali situasi dalam 

konteks yang memerlukan 

inferensi langsung. Mereka 

Menghitung ukuran  

benda yang digunakan 

untuk melapisi 

keempat kubus 

dengan  menghitung 

Toni mempunyai kertas kado 

dengan ukuran panjang 25 cm 

dan lebar 20 cm yang akan 

digunakan untuk melapisi 

empat buah kubus dengan 

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut 

pertama kita menentukan luas dari kertas 

kado yang tersedia dengan memisalkan : 

pk = Panjang kertas kado 

lk = Lebar kertas kado 
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No Level Kompetensi Matematika Indikator Soal Soal Alternatif Penyelesaian 

dapat memilah informasi 

yang relevan dari sumber 

tunggal dan menggunakan 

cara representasi tunggal. 

Para siswa pada tingkatan 

ini dapat mengerjakan 

algoritma dasar, 

menggunakan rumus, 

melaksanakan prosedur atau 

konvensi sederhana.  

Mereka mampu 

memberikan alasan secara 

langsung dan melakukan 

penafsiran harafiah. 

luas permukaan kubus 

terlebih dahulu. 

 

panjang rusuk 5 cm. Cukupkah 

kertas kado yang dimiliki Toni 

untuk  melapisi keempat kubus 

tersebut? Berikan alasan dari 

jawabanmu! 

Lk = Luas kertas kado  

 

Lk = pk   lk 

     = 25   20 

     = 500 cm
2
 

Kemudian kita hitung luas permukaan 

kubus dengan memisalkan : 

Lkb = Luas permukaan kubus 

S    = sisi kubus 

 

Lkb = 6   S   S 

      = 6   5  5 

      = 150 cm
2
  

Karena Toni akan melapisi empat buah 

kubus, maka : 

Luas kertas kado yang dibutuhkan  

= 150 cm
2
   4 

= 600 cm
2 

Luas kertas  kado yang dimiliki Toni  

= 500 cm
2 

< 600 cm
2 

. 

Jadi, kertas kado yang dimiliki Toni tidak 
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No Level Kompetensi Matematika Indikator Soal Soal Alternatif Penyelesaian 

cukup untuk  melapisi keempat kubus 

tersebut.  

5 3 

Para siswa dapat melaksana-

kan prosedur dengan baik, 

termasuk prosedur yang me-

merlukan keputusan secara 

berurutan. Mereka dapat 

memilih dan menerapkan 

strategi memecahkan masa-

lah yang sederhana. Para 

siswa pada tingkat ini dapat 

menginterpretasikan dan 

menggunakan representasi 

berdasarkan sumber infor-

masi yang berbeda dan 

mengemukakan alasannya. 

Mereka dapat mengkomu-

nikasikan hasil interpretasi 

dan alasan mereka. 

Siswa dapat 

menentukan banyak 

cat dan biaya yang 

digunakan untuk 

mengecat bangunan. 

Untuk tahun pelajaran baru, 

SMP Sunan Kalijaga akan 

mengecat ulang ruang 

perpustakaan pada permukaan 

dinding bagian luar saja. 

Ukuran gedung tersebut  

adalah 16 m   7 m dengan 

tinggi bangunan 4 m. 

Perpustakaan tersebut memiliki 

2 pintu masing-masing luasnya 

2 m
2
 dan 1 jendela seluas 3 m

2
. 

1 liter cat dapat mengecat 

seluas 15 m
2
 permukaan 

dinding. Sekolah harus 

menyediakan biaya untuk 

pembelian cat, kemudian untuk 

menghemat biaya, sekolah 

a. Untuk mengetahui banyak cat yang 

dibutuhkan, maka perlu diketahui 

seluruh luas permukaan dinding yang 

akan di cat. 

Luas permukaan yang di cat = Luas dinding 

luar – (Luas jendela + Luas pintu) 

= (Luas depan + Luas belakang + Luas 

samping kanan + Luas samping kiri ) –  

( Luas jendela + Luas pintu) 

= ( (16 × 4) + (16 × 4) + (7 × 4) + (7 × 4) ) –  

( 3 + 2(2 × 1)) 

= (64 + 64 + 28 + 28) – (3 + 4)  

= 184 – 7  

= 177 liter 

Banyak cat yang diperlukan = 177 : 15  
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No Level Kompetensi Matematika Indikator Soal Soal Alternatif Penyelesaian 

memutuskan untuk membeli 

cat yang berisi 3 liter/kaleng 

dengan harga per kaleng cat 

adalah Rp. 150.000,- 

a. Tentukan banyak kaleng cat 

yang dibutuhkan sekolah 

untuk mengecat ruang 

perpustakaan!  

b. Tentukan biaya yang harus 

disediakan sekolah untuk 

membeli kaleng cat 

tersebut! 

                                              = 11,8 liter . 

Banyak kaleng cat yang diperlukan  

= 11,8 : 3  

= 3,933 

Karena untuk membeli cat harus per kaleng 

maka banyak kaleng cat yang harus di beli 

adalah 4 kaleng. 

b. Biaya yang harus disediakan  

= 4 × 150000  

= Rp.600.000,- 

Jadi, biaya yang harus disedikan oleh 

sekolah adalah Rp. 600.000,- 

 

6 3 

Para siswa dapat 

melaksanakan prosedur 

dengan baik, termasuk 

prosedur yang memerlukan 

keputusan secara berurutan. 

Mereka dapat memilih dan 

menerapkan strategi 

Siswa dapat 

menentukan balok 

yang tepat untuk 

menyusun balok yang 

lebih kecil didalamnya 

agar tidak terdapat 

sisa pada balok besar 

Hari ini toko kue “Madu Sari” 

harus mengantarkan pesanan  

45 buah kotak makanan dengan 

ukuran tinggi 8 cm, panjang 15 

cm dan lebar 10 cm. Toko kue 

tersebut mempunyai dua 

ukuran kardus besar untuk 

Untuk mengetahui kardus manakah yang 

lebih efisien kita bisa menggunkan konsep 

volume balok dengan menghitung volume 

kardus kotak makanan, volume kardus A 

dan volume kardus B 

Volume kardus kotak makanan  

= p   l   t 
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memecahkan masalah yang 

sederhana. Para siswa pada 

tingkat ini dapat 

menginterpretasikan dan 

menggunakan representasi 

berdasarkan sumber 

informasi yang berbeda dan 

mengemukakan alasannya. 

Mereka dapat 

mengkomunikasikan hasil 

interpretasi dan alasan 

mereka. 

menggunakan konsep 

volume atau analisis 

balok satuan. 

mengangkut kotak makanan 

yaitu kardus  A dengan ukuran 

tinggi 40 cm, panjang 45 cm 

dan lebar 30 cm serta kardus B 

berukuran tinggi 36 cm, 

panjang 50 cm dan lebar 30 

cm. Menurut kalian kardus 

manakah yang paling tepat 

untuk mengangkut pesanan 45 

kotak makanan agar kardus 

besar dapat terisi penuh? 

Berikan alasan mengenai 

jawaban kalian! 

= 15 cm   10 cm   8 cm 

= 1200 cm
3
 

Volume kardus  A  

= p   l   t 

= 45 cm   30 cm   40 cm 

= 54000 cm
3
 

Volume kardus  B  

= p   l   t 

= 50 cm   30 cm   36 cm 

= 54000 cm
3
 

Lalu kita dapat menghitung volume yang 

diperlukan untuk menampung 45 kardus 

kotak makanan 

Yaitu : 1200 cm
3   45 = 54000 cm

3
 

volume kardus A dan volume kardus B 

memadai untuk menampung 45 kardus 

kotak makanan, namun kita bisa 

menganalisa lebih lanjut melalui ukuran 

kardus 

 untuk kardus A kita dapat menyusun 

kardus kotak makanan sebagai berikut 
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dengan panjang kardus 45 cm maka kita 

dapat menyusun 3 kardus berjejer (45 cm 

: 15 cm), dan dengan lebar 30 cm kita 

dapat menyusun 3 kardus berjejer (30 cm 

: 10 cm), sehingga untuk alas kita dapat 

meletakkan 9 kardus, dengan tinggi 

kardus A 40 cm dan tinggi kardus kotak 

makanan 8 cm maka kita dapat 

menyusun 5 lapisan dengan masing-

masing lapisan terdiri dari 9 kardus kotak 

makanan. 

Jadi kardus kotak makanan yang dapat 

ditampung kardus A yaitu sebanyak 9   5 = 

45 kardus 

 

 untuk kardus B kita dapat menyusun 

kardus kotak makanan sebagai berikut 

dengan panjang kardus 50 cm maka kita 

dapat menyusun 5 kardus berjejer (50 cm 

: 10 cm), dan dengan lebar 30 cm kita 

dapat menyusun 2 kardus berjejer (30 cm 
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: 15 cm), sehingga untuk alas kita dapat 

meletakkan 10 kardus, dengan tinggi 

kardus B 36 cm dan tinggi kardus kotak 

makanan 8 cm maka kita dapat 

menyusun 4 lapisan dengan masing- 

masing lapisan terdiri dari 10 kardus 

kotak makanan. 

Jadi kardus kotak makanan yang dapat 

ditampung kardus B yaitu sebanyak 10   4 

= 40 kardus 

 

Jadi kardus yang lebih efisien untuk 

mengangkut 45 kardus kotak makanan 

adalah kardus A karena kardus tersebut 

dapat menampung seluruh kotak makanan 

hanya dalam satu kardus. 

7 3 

Para siswa dapat 

melaksanakan prosedur 

dengan baik, termasuk 

prosedur yang memerlukan 

keputusan secara berurutan. 

Menentukan 

banyaknya kubus 

yang dapat termuat 

dalam kubus yang 

berukuran lebih besar 

Pengrajin souvenir akan 

mengemas 600 buah 

souvenirnya kedalam kardus 

berbentuk kubus dengan 

panjang rusuknya 72  cm. 

Untuk menentukan banyak kardus yang 

dibutuhkan pengrajin, maka harus 

menentukan banyak souvenir maksimal 

yang dapat dimasukkan dalam satu kardus.  
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Mereka dapat memilih dan 

menerapkan strategi 

memecahkan masalah yang 

sederhana. Para siswa pada 

tingkat ini dapat 

menginterpretasikan dan 

menggunakan representasi 

berdasarkan sumber 

informasi yang berbeda dan 

mengemukakan 

alasannya.Mereka dapat 

mengkomunikasikan hasil 

interpretasi dan alasan 

mereka. 

Souvenir tersebut juga 

berbentuk kubus dengan 

panjang rusuknya 14,4 cm. 

Berapa banyak kardus minimal 

yang dibutuhkan pengrajin 

tersebut agar semua 

souvenirnya dapat terkemas? 

 

Dengan menggunakan konsep volume, 

banyaknya souvenir yang tertampung sama 

dengan volume kardus dibagi volume 

souvenir, yaitu : 

Volume kardus = 72 × 72 × 72  

                          = 373248 cm
3
 

Volume souvenir = 14,4 × 14,4 × 14,4 

  = 2985,984 cm
3
 

Banyak souvenir yang tertampung dalam 

satu kardus = 
             

               
  

      

        
 

                                                         souvenir 

Untuk menentukan banyaknya kardus yang 

dibutuhkan maka banyaknya souvenir yang 

akan dikemas dibagi banyak souvenir yang 

tertampung dalam satu kardus, yaitu  

600 : 125 = 4,8   5 
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Jadi, banyak kardus yang dibutuhkan untuk 

mengemas souvenir tersebut sebanyak 5 

kardus. 

8 4 

Para siswa dapat bekerja 

secara efektif dengan model 

dalam situasi yang konkret 

tetapi kompleks. Mereka 

dapat memilih dan 

mengintegrasikan 

representasi yang berbeda, 

dan menghubungkannya 

dengan situasi nyata. Para 

siswa pada tingkatan ini 

dapat menggunakan 

keterampilannya dengan 

baik dan mengemukakan 

alasan dan pandangan yang 

fleksibel sesuai dengan 

konteks. Mereka dapat 

memberikan penjelasan dan 

Menentukan  panjang 

dan tinggi balok 

dengan diketahui 

volume balok dan 

menentukan ukuran 

balok yang lebih 

menguntungkan 

dilihat dari luas 

permukaan balok. 

Toko Bahari Sentosa, 

merupakan sebuah toko yang 

menyediakan berbagai macam 

akuarium dari kaca yang 

berbentuk balok dengan 

berbagai ukuran. Ada 3 macam 

akuarium yang dijual di toko 

tersebut seperti yang tertera 

pada tabel di bawah ini : 

 

Nama  Daya Tampung 

Small 56 liter 

Medium 160 liter 

Large 360 liter 

 

 Toko tersebut  berencana 

untuk membuat akuarium yang 

Diketahui :  

Volume small = Vs = 48 liter 

Volume medium = Vm = 160 liter 

Volume large = V  = 360 liter 

Tinggi extra large =   = 80 cm = 8 dm 

Volume extra large = Ve  

                               = 56 + 160 + 360 

                               = 576 liter 

Panjang extra large = p 

Tinggi extra large  = t 

 

Ditanya : a. p, dan t ? 

b. Ukuran akuarium yang lebih 

menguntungkan dari segi 

pembuatannya? Alasannya? 

Jawab : 

a. Untuk menentukan 2 kemungkinan 
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mengkomu-nikasikannya 

disertai argumentasi 

berdasar pada interpretasi 

dan tindakan mereka. 

lebih besar yang dikategorikan 

sebagai akuarium extra large 

dengan ukuran tinggi 80 cm 

dan volumenya merupakan 

jumlah dari ketiga akuarium 

yang ada. Untuk membuat 

akuarium tersebut toko harus 

dapat membeli bahan-bahan 

pembuatnya, seperti kaca 

seharga Rp.10.000/m
2
. 

a. Berilah beberapa 

kemungkinan ukuran  

(panjang dan lebar) 

akuarium extra large 

dengan tinggi 80 cm yang 

dapat dibuat! 

b. Dari beberapa ukuran 

akuarium extra large yang 

telah kamu sebutkan di 

poin a, manakah 

diantaranya yang akan 

ukuran akuarium extra large yang dapat 

dibuat, kita harus sesuaikan dengan 

volume yang telah ditentukan yaitu Ve = 

576 liter dan karena tinggi akuarium 

telah ditentukan juga yaitu 8 dm maka 

kita hanya akan mencari panjang dan 

lebar akuarium saja. 

 

 Kemungkinan pertama 

                 

                

   

 
         

            

                         

 

                       

 

b. Kedua akuarium yang akan dibuat 

masing-masing memiliki volume yang 

sama tetapi beda ukuran. Untuk 
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lebih menguntungkan toko 

tersebut dilihat dari segi 

pembuatannya? Sertakan 

alasanmu! 

mengetahui yang mana diantara 

keduanya yang akan lebih 

menguntungkan, tinjau dari luas 

permukaan akuarium yang akan dibuat. 

 Akuarium pertama 

                             

   (    )    (     )   

            (     ) 

   (   )   (   )   (   ) 

   (  )   (  )   (  ) 

   (  )  (   )  (   ) 

         2 

 Akuarium kedua
 

                             

   (    )    (     )   

            (     ) 

   (    )   (    )   (   ) 

   (  )   (  )   (  ) 

   (  )   (   )   (  ) 

         2 

Dilihat dari hasil luas permukaan akuarium. 
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Akuarium yang lebih menguntungkan 

adalah akuarium yang memiliki ukuran p = 

9 dm l = 8 dm dan t = 8 dm. Alasannya 

adalah akuarium  tersebut memiliki luas 

permukaan yang lebih kecil dibandingkan 

akuarium yang kedua, luas permukaan 

akuarium mempengaruhi bahan kaca yang 

dibutuhkan untuk membuat akuarium 

tersebut, semakin kecil luas permukaan 

semakin sedikit pula kaca yang dibutuhkan, 

hal ini akan membuat biaya pembuatannya 

lebih murah dibanding luas permukaan 

akuarium yang lebih besar dengan volume 

yang sama, sehingga toko tersebut akan 

memperoleh keuntungan yang lebih besar 

jika biaya pembuatannya dapat dibuat 

seminimal mungkin. 
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GOOD LUCK IN YOUR EXAM  

 

SOAL PRETEST KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS 

  

Nama Sekolah : SMP N 14 Yogyakarta         Kelas  : VIII (Delapan) 

Mata Pelajaran : Matematika           Semester  : II (Dua) 

Alokasi Waktu : 2   40 menit          Materi  : Bangun Ruang  

A. Petunjuk   

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 

2. Tulis nama dan kelas pada lembar jawab yang telah disediakan. 

3. Kerjakan secara individu. 

4. Kerjakanlah soal secara rinci dan jelas pada lembar jawaban yang telah 

disediakan. 

5. Mulailah mengerjakan dari soal yang dianggap mudah. 

 

B. Soal 

1. Andi mempunyai sebuah akuarium yang volumenya 24 liter. Akuarium  tersebut 

berbentuk balok dengan panjang 4 dm, lebar 2 dm. Jika ketinggian akuarium yang 

tidak terisi air adalah 
 

 
 dm, apakah volume air dalam akuarium Andi lebih dari  

15 liter  atau kurang dari 15 liter? Berikan alasan atas jawaban anda! 

 

2. Toni mempunyai kertas kado dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 20 cm yang 

akan digunakan untuk melapisi empat buah kubus dengan panjang rusuk 5 cm. 

Cukupkah kertas kado yang dimiliki Toni untuk  melapisi keempat kubus 

tersebut? Berikan alasan dari jawabanmu! 

 

3. Untuk tahun pelajaran baru, SMP Sunan Kalijaga akan mengecat ulang ruang 

perpustakaan pada permukaan dinding bagian luar saja. Ukuran gedung tersebut  

adalah 16 m   7 m dengan tinggi bangunan 4 m. Perpustakaan tersebut memiliki 

2 pintu masing-masing luasnya 2 m
2
 dan 1 jendela seluas 3 m

2
. 1 liter cat dapat 

Lampiran 2.2. 
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mengecat seluas 15 m
2
 permukaan dinding. Sekolah harus menyediakan biaya 

untuk pembelian cat, kemudian untuk menghemat biaya, sekolah memutuskan 

untuk membeli cat yang berisi 3 liter/kaleng dengan harga per kaleng cat adalah 

Rp. 150.000,- 

a. Tentukan banyak kaleng cat yang dibutuhkan sekolah untuk mengecat ruang 

perpustakaan!  

b. Tentukan biaya yang harus disediakan sekolah untuk membeli kaleng cat 

tersebut! 

 

4. Pengrajin souvenir akan mengemas 600 buah souvenirnya  

kedalam kardus berbentuk kubus dengan panjang rusuknya  

72  cm. Souvenir tersebut juga berbentuk kubus dengan panjang  

rusuknya 14,4 cm. Berapa banyak kardus minimal yang  

dibutuhkan pengrajin tersebut agar semua souvenirnya dapat  

terkemas? 

 

5. Toko Bahari Sentosa, merupakan sebuah toko yang menyediakan berbagai 

macam akuarium dari kaca yang berbentuk balok dengan berbagai ukuran. Ada 3 

macam akuarium yang dijual di toko tersebut seperti yang tertera pada tabel di 

bawah ini : 

 

 

  

 

Toko tersebut  berencana untuk membuat akuarium yang lebih besar yang 

dikategorikan sebagai akuarium extra large dengan ukuran tinggi 80 cm dan 

volumenya merupakan jumlah dari ketiga akuarium yang ada. Untuk membuat 

akuarium tersebut toko harus dapat membeli bahan-bahan pembuatnya, seperti 

kaca seharga Rp.10.000/m
2
. 

Nama  Daya Tampung 

Small 56 liter 

Medium 160 liter 

Large 360 liter 
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a. Berilah beberapa kemungkinan ukuran  (panjang dan lebar) akuarium extra 

large dengan tinggi 80 cm yang dapat dibuat! 

b. Dari beberapa ukuran akuarium extra large yang telah kamu sebutkan di poin 

a, manakah diantaranya yang akan lebih menguntungkan toko tersebut dilihat 

dari segi pembuatannya? Sertakan alasanmu! 
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Berbanggalah dengan HASIL karya sendiri    
 

 

LEMBAR JAWABAN PRETEST KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS 

Nama : ...............................  Kelas : ........................... 

No. Absen : ...............................  Sekolah : ........................... 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2.3. 
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3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  
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5.  
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ALTERNATIF PENYELESAIAN SOAL PRETEST KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS 

 

No 

Soal 
Level 

Indikator Pencapaian/ Kompetensi 

Matematika 
Langkah Penyelesaian 

1 

 
2 

Siswa mampu  mengerjakan algoritma dasar 

 

Untuk  menentukan volume air dalam akuarium Andi lebih dari  15 liter  atau kurang 

dari 15 liter, terlebih dahulu tentukanlah tinggi akuarium yang terisi air. 

Diketahui: 

Panjang akuarium = 4 dm 

Lebar akuarium  = 2 dm 

volume akuarium (V.balok)  =  24 liter = 24 dm
3
 

4   2   t = 24 

8t  =  24 

t  =  
  

 
 = 3  

tinggi akuarium = 3 dm 

tinggi akuarium = t 

tinggi akuarium yang terisi air = t – 
 

 
 

tinggi akuarium yang terisi air = 3 – 
 

 
 

                                                  = 
 

 
 dm 

Siswa mampu  menggunakan rumus  p   l   t = 24 

volume air = p   l    

Lampiran 2.4. 
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Matematika 
Langkah Penyelesaian 

Siswa mampu melaksanakan prosedur 

sederhana  

 

volume air  = 4   2   
 

 
  

                   = 
  

 
  

                   = 21,33 

2 

 
2 

Siswa mampu  mengerjakan algoritma dasar 

 

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pertama kita menentukan luas dari kertas 

kado yang tersedia dengan memisalkan : 

pk = Panjang kertas kado 

lk = Lebar kertas kado 

Lk = Luas kertas kado  

 

Kemudian kita hitung luas permukaan kubus dengan memisalkan : 

Lkb = Luas permukaan kubus 

S    = sisi kubus 

Siswa mampu  menggunakan rumus  Lk = pk   lk 

Lkb = 6   S   S 

Siswa mampu melaksanakan prosedur 

sederhana  

 

Lk = 25   20 

     = 500 cm
2
 

Lkb = 6   5  5 

      = 150 cm
2
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Langkah Penyelesaian 

Karena Toni akan melapisi empat buah kubus, maka : 

Luas kertas kado yang dibutuhkan  

= 150 cm
2
   4 

= 600 cm
2 

Siswa mampu  memberikan alasan secara 

langsung dan melakukan penafsiran harafiah. 

Luas kertas  kado yang dimiliki Toni  

= 500 cm
2 

< 600 cm
2 

. 

Jadi, kertas kado yang dimiliki Toni tidak cukup untuk  melapisi keempat kubus 

tersebut. 

3 
3 

 

Menginterpretasikan dan menggunakan 

representasi berdasarkan sumber informasi 

yang berbeda 

a. Untuk mengetahui banyak cat yang dibutuhkan, maka perlu diketahui seluruh luas 

permukaan dinding yang akan di cat. 

Luas permukaan yang di cat = Luas dinding luar – (Luas jendela + Luas pintu) 

= (Luas depan + Luas belakang + Luas samping kanan + Luas samping kiri ) –  

( Luas jendela + Luas pintu) 

= ( (16 × 4) + (16 × 4) + (7 × 4) + (7 × 4) ) – ( 3 + 2(2 × 1)) 

= (64 + 64 + 28 + 28) – (3 + 4)  

= 184 – 7  

= 177 liter 

Banyak cat yang diperlukan = 177 : 15  
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Indikator Pencapaian/ Kompetensi 

Matematika 
Langkah Penyelesaian 

                                              = 11,8 liter . 

Banyak kaleng cat yang diperlukan = 11,8 : 3  

                                                         = 3,933 

 

Mengemukakan alasan 

Karena untuk membeli cat harus per kaleng maka banyak kaleng cat yang harus di 

beli adalah 4 kaleng. 

Menginterpretasikan dan menggunakan 

representasi berdasarkan sumber informasi 

yang berbeda 

b. Biaya yang harus disediakan = 4 × 150000 = Rp.600.000,- 

 

Mengkomunikasikan hasil Jadi, biaya yang harus disedikan oleh sekolah adalah Rp. 600.000,- 

4 3 

Menginterpretasi dan menggunakan 

representasi berdasarkan sumber informasi 

yang berbeda 

Untuk menentukan banyak kardus yang dibutuhkan pengrajin, maka harus menentukan 

banyak souvenir maksimal yang dapat dimasukkan dalam satu kardus.  

Dengan menggunakan konsep volume, banyaknya souvenir yang tertampung sama 

dengan volume kardus dibagi volume souvenir, yaitu : 

Volume kardus = 72 × 72 × 72 = 373248 cm
3
 

Volume souvenir = 14,4 × 14,4 × 14,4 = 2985,984 cm
3
 

Mengemukakan alasan Banyak souvenir yang tertampung dalam satu kardus = 
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Soal 
Level 

Indikator Pencapaian/ Kompetensi 

Matematika 
Langkah Penyelesaian 

                                                                  
      

        
 

                                                                                                        souvenir 

Untuk menentukan banyaknya kardus yang dibutuhkan maka banyaknya souvenir yang 

akan dikemas dibagi banyak souvenir yang tertampung dalam satu kardus, yaitu 600 : 

125 = 4,8   5 

Mengkomunikasikan hasil Jadi, banyak kardus yang dibutuhkan untuk mengemas souvenir tersebut sebanyak 5 

kardus. 

5 4 

Memilih representasi yang berbeda dan 

menghubungkannya dengan situasi nyata 

 

Volume small = Vs = 48 liter 

Volume medium = Vm = 160 liter 

Volume large = V  = 360 liter 

Tinggi extra large =   = 80 cm = 8 dm 

Panjang extra large = p 

Tinggi extra large  = t 

Mengintegrasikan representasi yang berbeda Volume extra large = Ve  

                                = 56 + 160 + 360 

                                = 576 liter 

Memberikan penjelasan dan Untuk menentukan 2 kemungkinan ukuran akuarium extra large yang dapat dibuat, 
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No 

Soal 
Level 

Indikator Pencapaian/ Kompetensi 

Matematika 
Langkah Penyelesaian 

mengomunikasikannya kita harus sesuaikan dengan volume yang telah ditentukan yaitu Ve = 576 liter dan 

karena tinggi akuarium telah ditentukan juga yaitu 8 dm maka kita hanya akan mencari 

panjang dan lebar akuarium saja. 

Menggunakan keterampilan matematika 

dalam menyelesaikan masalah. 

                 

                

   

 
         

            

Mengemukakan pandangan yang fleksibel 

sesuai dengan konteks 

                         

                       

Memberikan penjelasan dan 

mengomunikasikannya 

Kedua akuarium yang akan dibuat masing-masing memiliki volume yang sama tetapi 

beda ukuran. Untuk mengetahui yang mana diantara keduanya yang akan lebih 

menguntungkan, tinjau dari luas permukaan akuarium yang akan dibuat. 
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Indikator Pencapaian/ Kompetensi 

Matematika 
Langkah Penyelesaian 

Menggunakan keterampilan matematika 

dalam menyelesaikan masalah 

 Akuarium pertama 

                             

   (    )    (     )   

            (     ) 

   (   )   (   )   (   ) 

   (  )   (  )   (  ) 

   (  )  (   )  (   ) 

         2 

 Akuarium kedua
 

                             

   (    )    (     )   

            (     ) 

   (    )   (    )   (   ) 

   (  )   (  )   (  ) 

   (  )   (   )   (  ) 

         2 

Mengkomunikasikan argumentasi/alasan 

berdasar pada interpretasi dan tindakan 

mereka 

Dilihat dari hasil luas permukaan akuarium. Akuarium yang lebih menguntungkan 

adalah akuarium yang memiliki ukuran p = 9 dm l = 8 dm dan t = 8 dm. Alasannya 

adalah akuarium  tersebut memiliki luas permukaan yang lebih kecil dibandingkan 
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No 

Soal 
Level 

Indikator Pencapaian/ Kompetensi 

Matematika 
Langkah Penyelesaian 

akuarium yang kedua, luas permukaan akuarium mempengaruhi bahan kaca yang 

dibutuhkan untuk membuat akuarium tersebut, semakin kecil luas permukaan semakin 

sedikit pula kaca yang dibutuhkan, hal ini akan membuat biaya pembuatannya lebih 

murah dibanding luas permukaan akuarium yang lebih besar dengan volume yang 

sama, sehingga toko tersebut akan memperoleh keuntungan yang lebih besar jika biaya 

pembuatannya dapat dibuat seminimal mungkin. 
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KISI-KISI POSTTEST KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS 

 

Sekolah : SMP Negeri 14 Yogyakarta 

Kelas : VIII (Delapan) 

Mata Pelajaran : Matematika 

Semester : II (Dua) 

Alokasi Waktu : 2   40 menit 

Materi : Bangun Ruang 

Bentuk Soal : Uraian 

Standar Kompetensi  : 5. Mamahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar        :  5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok 

 

No Level Kompetensi Matematika Indikator Soal Soal Alternatif Penyelesaian 

1 

 
2 

Para siswa dapat 

menginterpretasikan dan 

mengenali situasi dalam 

konteks yang memerlukan 

inferensi langsung. Mereka 

dapat memilah informasi 

yang relevan dari sumber 

tunggal dan menggunakan 

cara representasi tunggal. 

Menghitung volume 

benda berbentuk balok  

dengan cara 

menghitung tinggi 

benda tersebut terlebih 

dahulu.   

 

Budi mempunyai sebuah 

akuarium, akuarium tersebut 

berbentuk balok dengan 

panjang 5 dm, lebar 3 dm, dan 

volumenya 60 liter. Jika 

ketinggian air dalam akuarium 

yang tidak terisi air adalah 

 
 

 
 dm, apakah volume air 

dalam akuarium Andi lebih 

Untuk  menentukan volume air dalam 

akuarium Andi lebih dari  50 liter  atau 

kurang dari 50 liter, terlebih dahulu 

tentukanlah tinggi akuarium yang terisi air. 

Diketahui: 

Panjang akuarium = 5 dm 

Lebar akuarium  = 3 dm 

volume akuarium (V.balok) =  

60 liter = 60 dm
3
 

Lampiran 2.5. 
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Para siswa pada tingkatan 

ini dapat mengerjakan 

algoritma dasar, 

menggunakan rumus, 

melaksanakan prosedur atau 

konvensi sederhana.  

Mereka mampu 

memberikan alasan secara 

langsung dan melakukan 

penafsiran harafiah. 

dari  50 liter  atau kurang dari 

50 liter? Berikan alasan atas 

jawaban anda! 

 

 

p   l   t = 60 

5   3   t = 60 

15t = 60 

t = 
  

  
= 4  

tinggi akuarium = 4 dm 

tinggi akuarium = t 

tinggi akuarium yang terisi air = t – 
 

 
 

tinggi akuarium yang terisi air = 4 – 
 

 
 

                                                  = 
  

 
  dm 

sehingga: 

volume air = p   l     

                  = 5   3   
  

 
  

                   = 
   

 
 

                   = 56,25 

Jadi, volume air dalam akuarium adalah 

 56,25 dm
3
 = 56,25 liter atau lebih dari 50 

liter. 
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2 

 
2 

Para siswa dapat 

menginterpretasikan dan 

mengenali situasi dalam 

konteks yang memerlukan 

inferensi langsung. Mereka 

dapat memilah informasi 

yang relevan dari sumber 

tunggal dan menggunakan 

cara representasi tunggal. 

Para siswa pada tingkatan 

ini dapat mengerjakan 

algoritma dasar, 

menggunakan rumus, 

melaksanakan prosedur atau 

konvensi sederhana.  

Mereka mampu 

memberikan alasan secara 

langsung dan melakukan 

penafsiran harafiah. 

Mengukur luas 

permukaan balok yang 

berisi beberapa balok 

yang lebih kecil. 

 

Siti bekerja di sebuah 

perusahaan kue. Ia diminta 

untuk mengukur luas 

permukaan kardus yang 

berbentuk balok. Kardus 

tersebut memuat empat buah 

snack box dengan ukuran  

panjang 25 cm, lebar  20 cm  

dan tinggi 15 cm. Snack box 

disusun tanpa ditumpuk. 

Tentukan susunan snack box 

agar kardus memiliki luas yang 

minimal!  

 

Untuk menentukan susunan snack box agar 

kardus memiliki luas yang minimal, terlebih 

dahulu tentukanlah ukuran panjang (p), lebar 

(l) dan tinggi (t) dan luas permukaan kardus 

kardus tersebut . karena snack box itu 

disusun tanpa ditumpuk.  

Maka : 

P = 25 cm   2 = 50 cm 

l = 20 cm   2 = 40 cm 

t = 15 cm  

 

 

 

 

LP    = 2 (pl + pt +  lt) 

        = 2 (50.40 + 50.15 + 40.15) 

        = 2 (2000 + 750 + 600) 

        = 2 (3350) 

        = 6700 cm
2 

Jadi, agar kardus memiliki luas yang 

minimal, susunan snack boxnya sebagai 
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berikut : 

 

 

 

 

3 2 

Para siswa dapat 

menginterpretasikan dan 

mengenali situasi dalam 

konteks yang memerlukan 

inferensi langsung. Mereka 

dapat memilah informasi 

yang relevan dari sumber 

tunggal dan menggunakan 

cara representasi tunggal. 

Para siswa pada tingkatan 

ini dapat mengerjakan 

algoritma dasar, 

menggunakan rumus, 

melaksanakan prosedur atau 

konvensi sederhana.  

Mereka mampu 

Menghitung volume 

benda yang berbentuk 

balok. 

Sebuah kolam renang didaerah 

Nologaten milik pak Yanto 

sedang dibersihkan karena 

keadaannya yang kotor.  

Kolam yang berbentuk balok 

dengan alas berbentuk persegi 

panjang itu mempunyai ukuran 

panjang 20 meter dan lebar 10 

meter serta kedalaman kolam 

yaitu 4 meter. Setelah bersih 

kolam itu akan segera diisi 

dengan air sehingga dapat 

segera digunakan kembali.  

Jika Pak Yanto menginginkan 

air yang mengisi kolam dapat 

sedikit meluap keluar, maka 

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut 

terlebih dahulu tentukanlah volume kolam 

tersebut dengan memisalkan : 

p = panjang kolam 

l = lebar kolam 

t = kedalaman atau ketinggian kolam 

Diketahui : 

p = 20 m 

l = 10 m 

t = 4 m 

Volume = p   l   t 

              = 20   10   4 

              = 800 m
3 

Volume kolam  tersebut  adalah 800 m
3
 

maka volume air: 

 760 m
3
 tidak mungkin, karena ada 
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memberikan alasan secara 

langsung dan melakukan 

penafsiran harafiah 

berapakah kira-kira volume air 

yang harus diisikan dalam 

kolam itu? apakah  760 m
3
 atau 

900 m
3 

atau bahkan 840 m
3
 ? 

Berikan alasan secukupnya 

atas jawabanmu ! 

informasi yang menyebutkan bahwa  Pak 

Yanto menginginkan air dalam kolam  

sedikit meluap keluar dari kolam jadi 

tidaklah mungkin air akan meluap. 

 900 m
3
 juga tidak mungkin, karena 

volume air lebih banyak daripada volume 

volume kolam, memang air meluap tapi 

meluapnya terlalu banyak jadi tidak 

sesuai dengan informasi tambahan yang 

ada. 

 840 m
3
, hal tersebut memungkinkan 

karena jumlah volume air lebih banyak 

dari volume kolam namun tidak terlalu 

banyak air yang meluap, jawaban ini 

masuk akal.  

Jadi, banyaknya air yang bisa diisikan dalam 

kolam adalah 840 m
3
 air 
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4 2 

Para siswa dapat 

menginterpretasikan dan 

mengenali situasi dalam 

konteks yang memerlukan 

inferensi langsung. Mereka 

dapat memilah informasi 

yang relevan dari sumber 

tunggal dan menggunakan 

cara representasi tunggal. 

Para siswa pada tingkatan 

ini dapat mengerjakan 

algoritma dasar, 

menggunakan rumus, 

melaksanakan prosedur atau 

konvensi sederhana.  

Mereka mampu 

memberikan alasan secara 

langsung dan melakukan 

penafsiran harafiah. 

Menghitung ukuran  

benda yang digunakan 

untuk melapisi 

keempat kubus 

dengan  menghitung 

luas permukaan kubus 

terlebih dahulu. 

 

Toni mempunyai kertas kado 

dengan ukuran panjang 30 cm 

dan lebar 25 cm yang akan 

digunakan untuk melapisi 

empat buah kubus dengan 

panjang rusuk 5 cm. Cukupkah 

kertas kado yang dimiliki Toni 

untuk  melapisi keempat kubus 

tersebut? Berikan alasan dari 

jawabanmu! 

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut 

pertama kita menentukan luas dari kertas 

kado yang tersedia dengan memisalkan : 

pk = Panjang kertas kado 

lk = Lebar kertas kado 

Lk = Luas kertas kado  

 

Lk = pk   lk 

     = 30   25 

     = 750 cm
2
 

Kemudian kita hitung luas permukaan 

kubus dengan memisalkan : 

Lkb = Luas permukaan kubus 

S    = sisi kubus 

Lkb = 6   S   S 

      = 6   5   5 

      = 150 cm
2
  

Karena Toni akan melapisi empat buah 

kubus, maka : 
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Luas kertas kado yang dibutuhkan  

= 150 cm
2
   4 

= 600 cm
2 

Luas kertas  kado yang dimiliki Toni  

= 750 cm
2  

>  600 cm
2 

. 

Jadi, kertas kado yang dimiliki Toni cukup 

untuk  melapisi keempat kubus tersebut.  

5 3 

Para siswa dapat melaksana-

kan prosedur dengan baik, 

termasuk prosedur yang me-

merlukan keputusan secara 

berurutan. Mereka dapat 

memilih dan menerapkan 

strategi memecahkan masa-

lah yang sederhana. Para 

siswa pada tingkat ini dapat 

menginterpretasikan dan 

menggunakan representasi 

berdasarkan sumber infor-

masi yang berbeda dan 

mengemukakan alasannya. 

Mereka dapat mengkomu-

nikasikan hasil interpretasi 

dan alasan mereka. 

Siswa dapat 

menentukan banyak 

cat dan biaya yang 

digunakan untuk 

mengecat bangunan. 

Untuk tahun pelajaran baru, 

SMP Sunan Kalijaga akan 

mengecat ulang ruang Audio 

Visual pada permukaan 

dinding bagian luar saja. 

Ukuran gedung tersebut adalah 

18 m   8 m dengan tinggi 

bangunan 4 m. Perpustakaan 

tersebut memiliki 1 pintu 

seluas 2 m
2
 dan 2 jendela 

masing-masing luasnya 3 m
2
. 1 

liter cat dapat mengecat seluas 

12 m
2
 permukaan dinding. 

Sekolah harus menyediakan 

a. Untuk mengetahui banyak cat yang 

dibutuhkan, maka perlu diketahui seluruh 

luas permukaan dinding yang akan di cat. 

Luas permukaan yang di cat = Luas dinding 

luar – (Luas jendela + Luas pintu) 

= (Luas depan + Luas belakang + Luas 

samping kanan + Luas samping kiri ) –  

( Luas jendela + Luas pintu) 

= ( (18 × 4) + (18 × 4) + (8 × 4) + (8 × 4) ) –  

( 2 × 3 + 2) 

= (72 + 72 + 32 + 32) – (6 + 2)  

= 184 – 8  

= 208 liter 
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biaya untuk pembelian cat dan 

untuk menghemat biaya, 

sekolah memutuskan untuk 

membeli cat yang berisi 2 

liter/kaleng dengan harga per 

kaleng cat adalah Rp. 

125.000,- 

a. Tentukan banyak 

kaleng cat yang 

dibutuhkan sekolah 

untuk mengecat ruang 

perpustakaan!  

b. Tentukan biaya yang 

harus disediakan 

sekolah untuk membeli 

kaleng cat tersebut! 

 

Banyak cat yang diperlukan = 208 : 12  

                                              = 17,33 

Banyak kaleng cat yang diperlukan  

= 17,33 : 2  

= 8,665 

Karena untuk membeli cat harus per kaleng 

maka banyak kaleng cat yang harus di beli 

adalah 9 kaleng. 

b. Biaya yang harus disediakan  

= 9 × 125000  

= Rp.1.125.000,- 

Jadi, biaya yang harus disedikan oleh 

sekolah adalah Rp.1.125.000,- 
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6 3 

Para siswa dapat 

melaksanakan prosedur 

dengan baik, termasuk 

prosedur yang memerlukan 

keputusan secara berurutan. 

Mereka dapat memilih dan 

menerapkan strategi 

memecahkan masalah yang 

sederhana. Para siswa pada 

tingkat ini dapat 

menginterpretasikan dan 

menggunakan representasi 

berdasarkan sumber 

informasi yang berbeda dan 

mengemukakan alasannya. 

Mereka dapat 

mengkomunikasikan hasil 

interpretasi dan alasan 

mereka. 

Menentukan kardus 

yang tepat agar terisi 

penuh untuk 

digunakan menyusun 

kardus-kardus kecil 

dengan menggunakan 

konsep volume balok 

dan analisis ukuran 

kardus 

Hari ini toko Bakpia Pathok 

“Mantap” kedatangan seorang 

pelanggan yang membeli 

bakpia isi kacang hijau 

sebanyak 12 kotak dengan 

ukuran kotak bakpia adalah 

tinggi 5 cm, panjang 18 cm dan 

lebar 12 cm. Toko Bakpia 

Pathok “Mantap” mempunyai 

dua ukuran kardus besar untuk 

mengangkut semua kotak 

bakpia yang dibeli oleh 

pelanggan tersebut  yaitu 

kardus  A dengan ukuran tinggi 

15 cm, panjang 36 cm dan 

lebar 24 cm serta kardus B 

berukuran tinggi 20 cm, 

panjang 27 cm dan lebar 24 

cm. Menurut kalian kardus 

manakah yang paling tepat 

untuk mengangkut 12 kotak 

Untuk mengetahui kardus manakah yang 

lebih tepat agar terisi penuh kita bisa 

menggunkan konsep volume balok dengan 

menghitung volume kardus snack, volume 

kardus A dan volume kardus B 

Volume kotak bakpia  

= p   l   t 

= 18 cm   12 cm   5 cm 

= 1080 cm
3
 

Volume kardus  A  

= p   l   t 

= 36 cm   24 cm   15 cm 

= 12.960 cm
3
 

Volume kardus  B  

= p   l   t 

= 27 cm   24 cm   20 cm 

= 12.960 cm
3
 

Lalu kita dapat menghitung volume yang 

diperlukan untuk menampung 12 kotak 

bakpia 

Yaitu : 1080 cm
3
   12 = 12.960 cm

3
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bakpia tersebut agar kardus 

terisi penuh? Berikan alasan 

mengenai jawaban kalian! 

volume kardus A dan volume kardus B 

memadai untuk menampung 12 kotak 

bakpia, namun kita bisa menganalisa lebih 

lanjut melalui ukuran kardus 

 untuk kardus A kita dapat menyusun 

kotak bakpia sebagai berikut dengan 

panjang kardus 36 cm maka kita dapat 

menyusun 2 kotak berjejer (36 cm : 18 

cm), dan dengan lebar 24 cm kita dapat 

menyusun 2 kotak berjejer (24 cm : 12 

cm), sehingga untuk alas kita dapat 

meletakkan 4 kotak, dengan tinggi 

kardus A 15 cm dan tinggi kotak bakpia 

5cm maka kita dapat menyusun 3 lapisan 

dengan masing-masing lapisan terdiri 

dari 4 kotak bakpia. 

Jadi kotak bakpia yang dapat ditampung 

kardus A yaitu sebanyak 4   3 = 12 kotak 

bakpia 
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 Untuk kardus B kita dapat menyusun 

kotak bakpia sebagai berikut dengan 

panjang kardus 27 cm maka kita dapat 

menyusun 1 kotak berjejer  (27 cm : 18 

cm), dan dengan lebar 24 cm kita dapat 

menyusun 2 kotak berjejer (24 cm : 12 

cm), sehingga untuk alas kita dapat 

meletakkan 2 kotak, dengan tinggi 

kardus B 20 cm dan tinggi kotak bakpia 

5cm maka kita dapat menyusun 5 lapisan 

dengan masing-masing lapisan terdiri 

dari 2 kotak bakpia. 

Jadi kotak bakpia yang dapat ditampung 

kardus B yaitu sebanyak 2   5 = 10 kardus 

 

Jadi kardus yang lebih tepat agar terisi 

penuh untuk mengangkut 12 kotak bakpia 

adalah kardus A karena kardus tersebut 

dapat menampung seluruh kotak bakpia 

hanya dalam satu kardus. 
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7 3 

Para siswa dapat melaksana-

kan prosedur dengan baik, 

termasuk prosedur yang me-

merlukan keputusan secara 

berurutan. Mereka dapat 

memilih dan menerapkan 

strategi memecahkan masa-

lah yang sederhana. Para 

siswa pada tingkat ini dapat 

menginterpretasikan dan 

menggunakan representasi 

berdasarkan sumber infor-

masi yang berbeda dan 

mengemukakan alasannya. 

Mereka dapat mengkomu-

nikasikan hasil interpretasi 

dan alasan mereka. 

Menentukan 

banyaknya kubus 

yang dapat termuat 

dalam kubus yang 

berukuran lebih besar 

Pengrajin souvenir akan 

mengemas 756 buah 

souvenirnya ke dalam kardus 

berbentuk kubus dengan 

panjang rusuknya 39 cm. 

Souvenir tersebut juga 

berbentuk kubus dengan 

panjang rusuknya 6,5 cm. 

berapa banyak kardus minimal 

yang dibutuhkan pengrajin 

tersebut agar semua souvenirya 

dapat terkemas? 

 

Untuk menentukan banyak kardus yang 

dibutuhkan pengrajin, maka harus 

menentukan banyak souvenir maksimal 

yang dapat dimasukkan dalam satu kardus.  

Dengan menggunakan konsep volume, 

banyaknya souvenir yang tertampung sama 

dengan volume kardus dibagi volume 

souvenir, yaitu : 

Volume kardus = 39 × 39 × 39 = 59319 cm
3
 

Volume souvenir = 6,5 × 6,5 × 6,5  

                             = 274,625 cm
3
 

Banyak souvenir yang tertampung dalam 

satu kardus = 
             

               
  

     

       
 

                                                         souvenir 

Untuk menentukan banyaknya kardus yang 

dibutuhkan maka banyaknya souvenir yang 
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akan dikemas dibagi banyak souvenir yang 

tertampung dalam satu kardus, yaitu  

756 : 216 = 3,5   4 

Jadi, banyak kardus yang dibutuhkan untuk 

mengemas souvenir tersebut sebanyak 4 

kardus. 
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8 

 

4 

 

Para siswa dapat bekerja 

secara efektif dengan model 

dalam situasi yang konkret 

tetapi kompleks. Mereka 

dapat memilih dan 

mengintegrasikan 

representasi yang berbeda, 

dan menghubungkannya 

dengan situasi nyata. Para 

siswa pada tingkatan ini 

dapat menggunakan 

keterampilannya dengan 

baik dan mengemukakan 

alasan dan pandangan yang 

fleksibel sesuai dengan 

konteks. Mereka dapat 

memberikan penjelasan dan 

mengkomunikasikannya 

disertai argumentasi 

berdasar pada interpretasi 

dan tindakan mereka 

Menentukan  panjang 

dan tinggi balok 

dengan diketahui 

volume balok dan 

menentukan ukuran 

balok yang lebih 

menguntungkan 

dilihat dari luas 

permukaan balok. 

PT Milady adalah perusahaan 

yang membuat cetakan kue 

dari alumunium berbentuk 

balok dengan berbagai ukuran. 

Ada 3  ukuran cetakan kue 

yaitu, 

Jenis akuarium Volume 

kue (dm
3
) 

Mini size  32 

Normal size 64 

Big size 96 

Perusahaan tersebut  berencana 

untuk membuat cetakan kue 

yang lebih besar yang 

dikategorikan sebagai giant 

size dengan ukuran tinggi 40 

cm dan volumenya merupakan 

jumlah volume dari ketiga 

cetakan kue yang ada. Untuk 

membuat cetakan kue tersebut 

perusahaan harus dapat 

Diketahui :  

Volume mini size = Vm = 32 liter 

Volume normal size = Vn = 64 liter 

Volume big size = V  = 96 liter 

Tinggi  giant size =    = 40 cm = 4 dm 

Volume giant size = Vg  

                               = 32 + 64 + 96 

                               = 192 liter 

Panjang giant size = p 

Lebar  giant size   = l 

 

Ditanya : a. p, dan t ? 

b. Ukuran cetakan kue mana yang 

lebih menguntungkan? 

Alasannya? 

 

Jawab : 

a. Untuk menentukan beberapa 

kemungkinan ukuran cetakan kue giant 

size yang dapat dibuat, kita harus 

sesuaikan dengan volume yang telah 
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membeli bahan pembuatnya, 

seperti aluminium seharga 

Rp.25.000/m
2
. (1 liter = 1dm

3
)  

a. Tentukan beberapa 

kemungkinan ukuran  

(panjang dan lebar) cetakan 

kue giant size dengan 

tinggi 40 cm yang dapat 

dibuat! 

 

b. Dari beberapa ukuran 

cetakan kue giant size yang 

telah kamu sebutkan di 

poin a, manakah diantara 

keduanya yang akan lebih 

menguntungkan 

perusahaan tersebut dilihat 

dari segi pembuatannya? 

Sertakan alasanmu! 

ditentukan yaitu Vg = 192 liter dan 

karena lebar cetakan kue telah 

ditentukan juga yaitu 4 dm maka kita 

hanya akan mencari panjang dan tinggi 

cetakan kue saja. 

               

                

   

 
       

          

 

 Kemungkinan pertama 

                      

 Kemungkinan kedua 

                       

 

a. Kedua cetakan kue yang akan dibuat 

masing-masing memiliki volume yang 

sama tetapi beda ukuran. Untuk 

mengetahui yang mana diantara 

keduanya yang akan lebih 
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menguntungkan, tinjau dari luas 

permukaan cetakan kue yang akan 

dibuat. 

 Cetakan kue pertama  

                             

   (    )    (     )   

            (     ) 

   (   )   (   )   (   ) 

   (  )   (  )   (  ) 

   (  )  (  )  (  ) 

         2 

 Cetakan kue kedua
 

                             

   (    )    (     )   

            (     ) 

   (    )   (    )   (   ) 

   (  )   (  )   (  ) 

   (  )   (   )   (  ) 

         2 

Dilihat dari hasil luas permukaan cetakan 
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No Level Kompetensi Matematika Indikator Soal Soal Alternatif Penyelesaian 

kue. Cetakan kue yang lebih 

menguntungkan adalah cetakan kue yang 

memiliki ukuran p = 8  l = 6 dan t = 4.  

Alasannya adalah cetakan kue tersebut 

memiliki luas permukaan yang lebih kecil 

dibandingkan cetakan kue yang kedua, luas 

permukaan cetakan kue mempengaruhi 

bahan alumunium yang dibutuhkan untuk 

membuat cetakan kue tersebut, semakin 

kecil luas permukaan semakin sedikit pula 

alumunium yang dibutuhkan, hal ini akan 

membuat biaya pembuatannya lebih murah 

dibanding luas permukaan cetakan kue yang 

lebih besar dengan volume yang sama, 

sehingga toko tersebut akan memperoleh 

keuntungan yang lebih besar jika biaya 

pembuatannya dapat dibuat seminimal 

mungkin. 
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GOOD LUCK IN YOUR EXAM  

 

SOAL POSTTEST KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS 

  

Nama Sekolah : SMP N 14 Yogyakarta         Kelas  : VIII (Delapan) 

Mata Pelajaran : Matematika           Semester  : II (Dua) 

Alokasi Waktu : 2   40 menit          Materi  : Bangun Ruang  

A. Petunjuk   

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 

2. Tulis nama dan kelas pada lembar jawab yang telah disediakan. 

3. Kerjakan secara individu. 

4. Kerjakanlah soal secara rinci dan jelas pada lembar jawaban yang telah 

disediakan. 

5. Mulailah mengerjakan dari soal yang dianggap mudah. 

 

B. Soal 

1. Budi mempunyai sebuah akuarium, akuarium tersebut berbentuk balok dengan 

panjang 5 dm, lebar 3 dm, dan volumenya 60 liter. Jika ketinggian air dalam 

akuarium yang tidak terisi air adalah 
 

 
 dm, apakah volume air dalam akuarium 

Andi lebih dari  50 liter  atau kurang dari 50 liter? Berikan alasan atas jawaban 

anda! 

 

2. Toni mempunyai kertas kado dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 25 cm yang 

akan digunakan untuk melapisi empat buah kubus dengan panjang rusuk 5 cm. 

Cukupkah kertas kado yang dimiliki Toni untuk  melapisi keempat kubus 

tersebut? Berikan alasan dari jawabanmu! 

 

3. Untuk tahun pelajaran baru, SMP Sunan Kalijaga akan mengecat ulang ruang 

audio visual pada permukaan dinding bagian luar saja. Ukuran gedung tersebut 

adalah 18 m   8 m dengan tinggi bangunan 4 m. Audio  visual tersebut memiliki 

1 pintu seluas 2 m
2
 dan 2 jendela masing-masing luasnya 3 m

2
. 1 liter cat dapat 

Lampiran 2.6. 
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GOOD LUCK IN YOUR EXAM  

mengecat seluas 12 m
2
 permukaan dinding. Sekolah harus menyediakan biaya 

untuk pembelian cat dan untuk menghemat biaya, sekolah memutuskan untuk 

membeli cat yang berisi 2 liter/kaleng dengan harga per kaleng cat adalah Rp. 

125.000,- 

a. Tentukan banyak kaleng cat yang dibutuhkan sekolah untuk mengecat ruang 

audio visual!  

b. Tentukan biaya yang harus disediakan sekolah untuk membeli kaleng cat 

tersebut! 

 

4. Pengrajin souvenir akan mengemas 756  buah souvenirnya ke  

dalam kardus berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 39 cm.  

Souvenir tersebut juga berbentuk kubus dengan panjang rusuknya  

6,5 cm. Berapa banyak kardus minimal yang dibutuhkan pengrajin  

tersebut agar semua souvenirnya dapat terkemas?  

 

5. PT Milady adalah perusahaan yang membuat cetakan kue dari alumunium 

berbentuk balok dengan berbagai ukuran. Ada 3  ukuran cetakan kue yaitu, 

 

Ukuran  Volume   

Mini size 32 liter 

Normal size 64 liter 

Big size 96 liter 

 

Perusahaan tersebut  berencana untuk membuat cetakan kue yang lebih besar 

yang dikategorikan sebagai giant size dengan ukuran tinggi 40 cm dan volumenya 

merupakan jumlah volume dari ketiga cetakan kue yang ada. Untuk membuat 

cetakan kue tersebut perusahaan harus dapat membeli salah satu bahan 

pembuatnya, seperti aluminium seharga Rp.25.000/m
2
. (1 liter = 1dm

3
)  

a. Tentukan beberapa kemungkinan ukuran  (panjang dan lebar) cetakan kue 

giant size dengan tinggi 40 cm yang dapat dibuat! 
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GOOD LUCK IN YOUR EXAM  

b. Dari beberapa ukuran cetakan kue giant size yang telah kamu sebutkan di 

poin a, manakah diantaranya yang akan lebih menguntungkan perusahaan 

tersebut dilihat dari segi pembuatannya? Sertakan alasanmu! 
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Berbanggalah dengan HASIL karya sendiri   
 

 

LEMBAR JAWABAN POSTTEST KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS 

Nama : ...............................  Kelas : ........................... 

No. Absen : ...............................  Sekolah : ........................... 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2.7. 



236 
 

Berbanggalah dengan HASIL karya sendiri   
 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  
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Berbanggalah dengan HASIL karya sendiri   
 

5.    
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ALTERNATIF PENYELESAIAN SOAL POSTTEST KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS 

 

No 

Soal 
Level 

Indikator Pencapaian/ Kompetensi 

Matematika 
Langkah Penyelesaian 

1 

 
2 

Siswa mampu  mengerjakan algoritma dasar 

 

Untuk  menentukan volume air dalam akuarium Andi lebih dari  50 liter  atau kurang 

dari 50 liter, terlebih dahulu tentukanlah tinggi akuarium yang terisi air. 

Diketahui: 

Panjang akuarium = 5 dm 

Lebar akuarium  = 3 dm 

volume akuarium (V.balok) = 60 liter = 60 dm
3
 

5   3   t = 60 

15t = 60 

t = 
  

  
= 4  

tinggi akuarium = 4 dm 

tinggi akuarium = t 

tinggi akuarium yang terisi air = t – 
 

 
 

tinggi akuarium yang terisi air = 4 – 
 

 
 

                                                  = 
  

 
 dm 

Siswa mampu  menggunakan rumus  

 

p   l   t = 60 

volume air = p   l     

Lampiran 2.8. 
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No 

Soal 
Level 

Indikator Pencapaian/ Kompetensi 

Matematika 
Langkah Penyelesaian 

Siswa mampu melaksanakan prosedur 

sederhana  

 

volume air = p   l     

                  = 5   3   
  

 
  

                   = 
   

 
 

                   = 56,25 

Siswa mampu  memberikan alasan secara 

langsung dan melakukan penafsiran harafiah. 

Jadi, volume air dalam akuarium adalah 56,25 dm
3
 = 56,25 liter atau lebih dari 50 liter. 

2 

 
2 

Siswa mampu  mengerjakan algoritma dasar 

 

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pertama kita menentukan luas dari kertas 

kado yang tersedia dengan memisalkan : 

pk = Panjang kertas kado 

lk = Lebar kertas kado 

Lk = Luas kertas kado  

Kemudian kita hitung luas permukaan kubus dengan memisalkan : 

Lkb = Luas permukaan kubus 

S    = sisi kubus 

Siswa mampu  menggunakan rumus  Lk = pk   lk 

 Lkb = 6  S   S 
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No 

Soal 
Level 

Indikator Pencapaian/ Kompetensi 

Matematika 
Langkah Penyelesaian 

Siswa mampu melaksanakan prosedur 

sederhana  

 

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pertama kita menentukan luas dari kertas 

kado yang tersedia dengan memisalkan : 

pk = Panjang kertas kado 

lk = Lebar kertas kado 

Lk = Luas kertas kado  

Lk  = 30   25 

      = 750 cm
2
 

Lkb = 6   5   5 

       = 150 cm
2
  

Karena Toni akan melapisi empat buah kubus, maka : 

Luas kertas kado yang dibutuhkan  

= 150 cm
2
   4 

= 600 cm
2 

Siswa mampu  memberikan alasan secara 

langsung dan melakukan penafsiran harafiah. 

Luas kertas   kado yang dimiliki Toni  

= 750 cm
2  

>  600 cm
2 

. 

Jadi, kertas kado yang dimiliki Toni cukup untuk  melapisi keempat kubus tersebut. 
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No 

Soal 
Level 

Indikator Pencapaian/ Kompetensi 

Matematika 
Langkah Penyelesaian 

3 3 

Menginterpretasi dan menggunakan 

representasi berdasarkan sumber informasi 

yang berbeda 

a. Untuk mengetahui banyak cat yang dibutuhkan, maka perlu diketahui seluruh luas 

permukaan dinding yang akan di cat. 

Luas permukaan yang di cat = Luas dinding luar – (Luas jendela + Luas pintu) 

= (Luas depan + Luas belakang + Luas samping kanan + Luas samping kiri ) –  

( Luas jendela + Luas pintu) 

= ( (18 × 4) + (18 × 4) + (8 × 4) + (8 × 4) ) – ( 2 × 3 + 2) 

= (72 + 72 + 32 + 32) – (6 + 2)  

= 184 – 8  

= 208 liter 

Banyak cat yang diperlukan = 208 : 12  

                                              = 17,33 

Banyak kaleng cat yang diperlukan = 17,33 : 2  

                                                         = 8,665 

Mengemukakan alasan Karena untuk membeli cat harus per kaleng maka banyak kaleng cat yang harus di 

beli adalah 9 kaleng. 

Menginterpretasi dan menggunakan 

representasi berdasarkan sumber informasi 

yang berbeda 

b. Biaya yang harus disediakan = 9 × 125000 = Rp.1.125.000,- 
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No 

Soal 
Level 

Indikator Pencapaian/ Kompetensi 

Matematika 
Langkah Penyelesaian 

Mengkomunikasikan hasil Jadi, biaya yang harus disedikan oleh sekolah untuk mengecat gedung 

perpustakaan adalah Rp.1.125.000,- 

4 3 

Menginterpretasi dan menggunakan 

representasi berdasarkan sumber informasi 

yang berbeda 

Untuk menentukan banyak kardus yang dibutuhkan pengrajin, maka harus menentukan 

banyak souvenir maksimal yang dapat dimasukkan dalam satu kardus.  

Dengan menggunakan konsep volume, banyaknya souvenir yang tertampung sama 

dengan volume kardus dibagi volume souvenir, yaitu : 

Volume kardus = 39 × 39 × 39  

                         = 59319 cm
3
 

Volume souvenir = 6,5 × 6,5 × 6,5  

                            = 274,625 cm
3
 

Mengemukakan alasan Banyak souvenir yang tertampung dalam satu kardus = 
             

               
 

                                                           
     

       
 

                                                                                                       souvenir 

Untuk menentukan banyaknya kardus yang dibutuhkan maka banyaknya souvenir yang 
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No 

Soal 
Level 

Indikator Pencapaian/ Kompetensi 

Matematika 
Langkah Penyelesaian 

akan dikemas dibagi banyak souvenir yang tertampung dalam satu kardus, yaitu  

756 : 216 = 3,5   4 

Mengkomunikasikan hasil Jadi, banyak kardus yang dibutuhkan untuk mengemas souvenir tersebut sebanyak 4 

kardus. 

5 

 

 

 

4 

Memilih representasi yang berbeda dan 

menghubungkannya dengan situasi nyata 

 

Volume mini size = Vm = 32 liter 

Volume normal size = Vn = 64 liter 

Volume big size = V  = 96 liter 

Lebar giant size =    = 40 cm = 4 dm 

Panjang giant size = p 

Tinggi giant size   = t 

Mengintegrasikan representasi yang berbeda Volume giant size = Vg  

                               = 32 + 64 + 96 

                               = 192 liter 

Memberikan penjelasan dan 

mengomunikasikannya 

Untuk menentukan beberapa kemungkinan ukuran cetakan kue giant size yang dapat 

dibuat, kita harus sesuaikan dengan volume yang telah ditentukan yaitu Vg = 192 liter 

dan karena lebar cetakan kue telah ditentukan juga yaitu 4 dm maka kita hanya akan 

mencari panjang dan tinggi cetakan kue saja. 
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No 

Soal 
Level 

Indikator Pencapaian/ Kompetensi 

Matematika 
Langkah Penyelesaian 

Menggunakan keterampilan matematika 

dalam menyelesaikan masalah. 

               

                

   

 
       

          

 

Mengemukakan pandangan yang fleksibel 

sesuai dengan konteks 

 Kemungkinan pertama 

                      

 Kemungkinan kedua 

                        

Memberikan penjelasan dan 

mengomunikasikannya 

Kedua cetakan kue yang akan dibuat masing-masing memiliki volume yang sama 

tetapi beda ukuran. Untuk mengetahui yang mana diantara keduanya yang akan lebih 

menguntungkan, tinjau dari luas permukaan cetakan kue yang akan dibuat. 

Menggunakan keterampilan matematika 

dalam menyelesaikan masalah 

 Cetakan kue pertama  

                             

   (    )    (     )   

            (     ) 

   (   )   (   )   (   ) 

   (  )   (  )   (  ) 
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No 

Soal 
Level 

Indikator Pencapaian/ Kompetensi 

Matematika 
Langkah Penyelesaian 

   (  )  (  )  (  ) 

         2 

 Cetakan kue kedua
 

                             

   (    )    (     )   

            (     ) 

   (    )   (    )   (   ) 

   (  )   (  )   (  ) 

   (  )   (   )   (  ) 

         2 

Mengkomunikasikan argumentasi/alasan 

berdasar pada interpretasi dan tindakan 

mereka 

Dilihat dari hasil luas permukaan cetakan kue. Cetakan kue yang lebih menguntungkan 

adalah cetakan kue yang memiliki ukuran p = 8 dm  l = 6 dm dan t = 4 dm.  

Alasannya adalah cetakan kue tersebut memiliki luas permukaan yang lebih kecil 

dibandingkan cetakan kue yang kedua, luas permukaan cetakan kue mempengaruhi 

bahan alumunium yang dibutuhkan untuk membuat cetakan kue tersebut, semakin kecil 

luas permukaan semakin sedikit pula alumunium yang dibutuhkan, hal ini akan 

membuat biaya pembuatannya lebih murah dibanding luas permukaan cetakan kue 

yang lebih besar dengan volume yang sama, sehingga toko tersebut akan memperoleh 

keuntungan yang lebih besar jika biaya pembuatannya dapat dibuat seminimal mungkin 
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PEDOMAN PENSKORAN SOAL PRETEST  DAN POSTTEST 

KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS 

Level 2 (Soal No.1 sampai No.4) 

Indikator Pencapaian Respon Siswa terhadap Soal Skor 
Skor 

Maksimal 

Mampu mengerjakan 

algoritma dasar 

Tidak menuliskan algoritma dasar. 0 

2 

Menuliskan algoritma dasar, namun tidak 

tepat. 
1 

Menuliskan seluruh algoritma dasar 

dengan tepat. 
2 

Mampu menggunakan 

rumus 

Tidak menggunakan rumus. 0 

2 Menggunakan rumus, namun tidak tepat. 1 

Menggunakan rumus dengan tepat. 2 

Mampu melaksanakan 

prosedur sederhana 

Tidak melaksanakan prosedur sederhana. 0 

2 

Melaksanakan  prosedur sederhana, 

namun tidak tepat. 
1 

Melaksanakan  prosedur sederhana 

dengan tepat. 
2 

Mampu memberikan 

alasan secara langsung dan 

melakukan penafsiran 

harafiah. 

Tidak  memberikan alasan secara 

langsung dan tidak  melakukan 

penafsiran harafiah. 

0 

2 

Memberikan  alasan secara langsung dan   

melakukan penafsiran harafiah, namun 

tidak tepat. 

1 

Memberikan  alasan secara langsung dan   

melakukan penafsiran harafiah dengan 

tepat. 

2 

 

 

Lampiran 2.9. 
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Level 3(Soal No.5 sampai No.7) 

Indikator Pencapaian Respon Siswa terhadap Soal Skor 
Skor 

Maksimal 

Mampu menginterpretasikan 

dan menggunakan representasi 

berdasarkan sumber informasi 

yang berbeda 

Tidak menginterpretasikan dan 

menggunakan representasi 

berdasarkan sumber informasi yang 

berbeda 

0 

5 

Menginterpretasikan dan 

menggunakan representasi 

berdasarkan sumber informasi yang 

berbeda, namun tidak tepat . 

3 

Menginterpretasikan dan 

menggunakan representasi 

berdasarkan sumber informasi yang 

berbeda dengan tepat. 

5 

Mampu mengemukakan alasan  Tidak mengemukakan alasan. 0 

5 
Mengemukakan alasan, namun tidak 

tepat. 
3 

Mengemukakan alasan dengan tepat. 5 

Mampu mengkomunikasikan 

hasil interpretasi dan alasan 

Tidak mengkomunikasikan hasil 

interpretasi dan alasan. 
0 

5 

Mengkomunikasikan hasil 

interpretasi dan alasan, namun tidak 

tepat. 

3 

Mengkomunikasikan hasil 

interpretasi dan alasan dengan tepat. 
5 
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Level 4 (Soal No.8)  

Indikator Pencapaian Respon Siswa terhadap Soal Skor 
Skor 

Maksimal 

Mampu memilih representasi 

yang berbeda, dan 

menghubungkannya dengan 

situasi nyata 

Tidak memilih representasi yang 

berbeda, dan tidak 

menghubungkannya dengan situasi 

nyata 

0 

4 

Memilih representasi yang berbeda, 

dan menghubungkannya dengan 

situasi nyata, namun tidak  tepat . 

2 

Memilih representasi yang berbeda, 

dan menghubungkannya dengan 

situasi nyata dengan tepat. 

4 

Mampu mengintegrasikan 

representasi yang berbeda 

Tidak mengintegrasikan representasi 

yang berbeda. 
0 

4 

Mengintegrasikan representasi yang 

berbeda, namun tidak tepat. 2 

Mengintegrasikan representasi yang 

berbeda dengan tepat 
4 

Mampu memberikan 

penjelasan dan mengkomu-

nikasikannya.  

Tidak memberikan penjelasan dan 

mengkomunikasikannya 
0 

4 

Memberikan penjelasan dan 

mengomunikasikannya, namun tidak 

tepat. 
2 

Memberikan penjelasan dan 

mengomunikasikannya dengan tepat 
4 

Mampu menggunakan 

keterampilan matematika 

Tidak menggunakan keterampilan 

matematika dalam menyelesaikan 
0 4 
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Indikator Pencapaian Respon Siswa terhadap Soal Skor 
Skor 

Maksimal 

dalam menyelesaikan masalah masalah 

Menggunakan keterampilan 

matematika dalam menyelesaikan 

masalah, namun tidak tepat 
2 

Menggunakan keterampilan 

matematika dalam menyelesaikan 

masalah dengan tepat. 

4 

Mampu mengemukakan 

pandangan yang fleksibel 

sesuai dengan konteks 

Tidak mengemukakan pandangan 

yang fleksibel sesuai dengan konteks 
0 

4 

Mengemukakan pandangan yang 

fleksibel sesuai dengan konteks, 

namun tidak tepat. 
2 

Mengemukakan pandangan yang 

fleksibel sesuai dengan konteks 

dengan tepat. 

4 

Mampu mengkomunikasikan 

argumentasi atau alasan 

berdasar pada interpretasi dan 

tindakan mereka 

Tidak mengkomunikasikan 

argumentasi/alasan. 
0 

4 

Mengkomunikasikan 

argumentasi/alasan berdasar pada 

interpretasi dan tindakan mereka, 

namun tidak tepat. 

2 

Mengkomunikasikan argumentasi 

atau alasan berdasar pada interpretasi 

dan tindakan mereka dengan tepat 

4 
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Skor Maksimal yang Dapat Diperoleh: 

No. Soal Level Skor Maksimal 

1 2 8 

4 2 8 

5 3 15 

7 3 15 

8 4 24 

Total Skor Maksimal 70 

 

 

            
                     

                    
  100 
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SKALA DISPOSISI MATEMATIS 

 

Petunjuk  

Berikan pendapatmu terhadap setiap pernyataan berikut dengan cara membubuhkan tanda 

contreng (√) pada kolom yang sesuai. Apapun pendapatmu tidak akan mempengaruhi 

nilaimu. Oleh karena itu, berikan pendapatmu sesuai dengan kondisi senyatanya. Atas 

kesediaanmu berpartisipasi dalam kegiatan ini kami ucapkan terima kasih. 

Keterangan 

SS : Sangat Setuju     TS : Tidak Setuju 

S   : Setuju      STS : Sangat Tidak Setuju 

 

Nama : 

Nama Sekolah : 

 

No. Presensi : 

Kelas : 

No. Pernyataan SS S TS STS 

A. Kepercayaan Diri 

1 Saya yakin dapat memperoleh nilai yang baik dalam 

matematika 

    

2 Saya yakin mampu mengerjakan tugas matematika     

3 Saya yakin tidak berbakat dalam matematika     

4 Saya yakin nilai matematika saya tetap rendah meskipun 

saya telah belajar keras 

    

5 Saya malu diketahui orang lain jika memperolah nilai yang 

baik dalam matematika 

    

6 Saya takut kelemahan saya dalam matematika diketahui 

orang lain 

    

B. Kegigihan  atau Ketekunan 

7 Saya bertanya kepada guru atau teman ketika menghadapi 

kesulitan dalam mengerjakan soal matematika 

    

8 Saya belajar matematika ketika menghadapi tes saja     

9 Saya belajar matematika ketika di sekolah saja     

10 Saya mengulang kembali materi pelajaran yang telah 

dipelajari di sekolah 

    

11 Saya mempelajari terlebih dahulu materi yang akan 

diajarkan di sekolah 

    

12 Saya belajar matematika sekedarnya saja     

C. Berpikir Terbuka dan Fleksibel 

13 Saya mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum 

mengambil keputusan 

    

Lampiran 2.10. 
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No. Pernyataan SS S TS STS 

14 Saya yakin terdapat cara lain menyelesaikan soal-soal 

matematika selain yang diajarkan guru 

    

15 Saya yakin bahwa mengubah pendapat menunjukkan 

kelemahan 

    

D. Minat dan Keingintahuan 

16 Saya belajar matematika atas kemauan sendiri     

17 Saya tertantang untuk mengerjakan soal matematika yang 

sulit 

    

18 Saya mempelajari buku  matematika selain yang digunakan 

di kelas 

    

19 Saya lebih senang mengerjakan soal matematika yang 

mudah saja 

    

20 Saya senang mencoba hal-hal baru dalam belajar 

matematika 

    

21 Saya menghindari soal matematika yang sulit     

E. Memonitor dan Mengevaluasi 

22 Saya menetapkan target dalam belajar matematika     

23 Saya membandingkan hasil belajar matematika saya dengan 

target yang telah saya tetapkan 

    

24 Saya berusaha mengetahui kelebihan dan kekurangan saya 

dalam belajar matematika 

    

25 Saya belajar matematika tanpa target apapun     

26 Saya memeriksa kebenaran pekerjaan matematika saya     

27 Saya memperhatikan komentar guru terhadap pekerjaan 

matematika saya 

    

28 Saya tidak peduli terhadap nilai matematika yang saya 

peroleh 
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LAMPIRAN 3 

INSTRUMEN 

PEMBELAJARAN 
3.1. RPP Kelas Eksperimen 

3.2. RPP Kelas Kontrol 

3.3. LKS Pegangan Guru 

3.4. LKS Pegangan Siswa 

3.5. Lembar Catatan Lapangan  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BERHIPOTESIS 

( RPP  BERHIPOTESIS) 

 

 Nama Sekolah : SMP Negeri 14 Yogyakarta  

 Mata Pelajaran :  Matematika 

Kelas /Semester :  VIII Eksperimen/ Genap 

 Tahun Ajaran  :  2014/2015 

 Alokasi Waktu : 12 × 40 menit (6 kali pertemuan) 

  

  

A. Standar Kompetensi  

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

serta menentukan ukurannya.  

 

B. Kompetensi Dasar  

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

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi   

5.3.1 Menemukan rumus luas permukaan kubus 

5.3.2 Menghitung luas permukaan kubus  

5.3.3 Menemukan rumus luas permukaan balok 

5.3.4 Menghitung luas permukaan balok 

5.3.5 Menemukan rumus volume kubus 

5.3.6 Menghitung volume kubus 

5.3.7 Menemukan rumus volume balok 

5.3.8 Menghitung volume balok 

 

 

 

 

 

Kelas Eksperimen 
Lampiran 3.1. 
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D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan I : 

Pre-test diberikan dengan tujuan :  

1. Mengukur kesiapan dan kemampuan awal siswa tentang materi Kubus dan  

Balok. 

2. Mengukur kemampuan awal literasi matematis siswa  

3. Mengukur disposisi matematis siswa. 

4. Menunjukan sikap jujur, kerja keras, mandiri dan konsisten. 

 

Pertemuan II 

Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah : 

1. Siswa dapat menemukan rumus luas permukaan kubus. 

2. Siswa dapat menghitung luas permukaan kubus. 

 

Pertemuan III 

Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah : 

1. Siswa dapat menemukan rumus luas permukaan balok. 

2. Siswa dapat menghitung luas permukaan balok. 

 

Pertemuan IV 

Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah : 

1. Siswa dapat menemukan rumus volume kubus. 

2. Siswa dapat menghitung volume kubus. 

 

Pertemuan V 

Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah : 

1. Siswa dapat menemukan rumus volume balok. 

2. Siswa dapat menghitung volume balok. 
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Pertemuan VI : 

Post-test diberikan dengan tujuan :  

1. Mengevaluasi materi kubus dan balok 

2. Mengevaluasi kemampuan awal literasi matematis siswa  

3. Mengevaluasi disposisi matematis siswa. 

4. Menunjukan sikap jujur, kerja keras, mandiri dan konsisten. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1.   Luas permukaan kubus 

Jika r = rusuk kubus maka 

Luas permukaan kubus tertutup = 6  r
2
 

Luas permukaan kubus tanpa tutup = 5  r
2 

 

2.   Luas permukaan balok 

Misal : 

P = panjang 

l = lebar 

t = tinggi 

Maka  : 

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

 

3.   Volume  kubus 

Jika r = rusuk kubus maka 

Volume  kubus = r  r  r  

                         = r
3 

 

4.   Volume  balok 

Misal : 

p = panjang 

l = lebar 
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t = tinggi 

Maka : 

Volume balok = p  l  t 

 

E. Model Dan Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran  : Model pembelajaran Osborn 

Metode pembelajaran  : Diskusi, tanya jawab, dan penemuan 

 

F. Alat/Media/Bahan   

1. Alat/media : penggaris, white board, spidol, benda berbentuk kubus 

dan balok. 

2. Bahan ajar : LKS pembelajaran Osborn. 
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G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN  

Pertemuan I (2 × 40 menit) 

Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

P
en

d
a
h

u
lu

a
n

 

Membuka pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan doa. 

Menjawab salam. 
1  Menit 

Menyiapkan mental, fisik, dan sarana 

belajar, serta mengabsen siswa. 

Menyiapkan mental, fisik, dan sarana belajar. 
2 Menit 

Menyampaikan tujuan pelaksanaaan pretest 

dan menyampaikan aturan yang 

diberlakukan. 

Mendengarkan tujuan pelaksanaan  dan aturan 

pretest. 2 Menit 

In
ti

 

Membagikan soal dan lembar jawaban 

pretest.  

Menerima soal dan lembar jawaban pretest. 
2 Menit 

Mengawasi jalannya pretest. Mengerjakan pretest. 60 Menit 

Membagikan angket skala disposisi 

matematis. 

Menerima angket skala disposisi matematis. 
2 Menit 

Mengawasi jalannya pengisian angket. 

 

Mengisi angket. 
6 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

P
en

u
tu

p
 

 

Menginstruksikan   siswa untuk 

mengumpulkan soal, lembar jawaban, dan 

angket. 

Mengumpulkan soal, lembar jawaban, dan 

angket. 3 Menit 

Meminta  siswa untuk mempelajari materi 

pertemuan selanjutnya yaitu menemukan 

luas permukaan kubus. 

Mendengarkan penjelasan dari guru. 

1 Menit 

Menutup pembelajaran dan mengucapkan 

salam. 

Menjawab salam. 
1 Menit 

 

Pertemuan II (2 × 40 menit) 

Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

P
en

d
a
h

u
lu

a
n

 Membuka pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

Menjawab salam.  
1  Menit 

Menyiapkan mental, fisik, dan sarana 

belajar, serta mengabsen siswa. 

Menyiapkan mental, fisik, dan sarana 

belajar. 

 
2 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan menjelaskan garis-garis besar 

kegiatan pembelajaran dengan model 

Osborn. 

Mendengarkan tujuan pembelajaran 

dan garis-garis besar kegiatan 

pembelajaran dengan model Osborn.  

 

2 Menit 

Mengaitkan materi dengan luas daerah 

persegi yang telah dipelajari siswa, 

yaitu menanyakan  rumus luas daerah 

persegi dan memberitahukan siswa 

bahwa luas daerah persegi merupakan 

luas satu bidang pada kubus. 

Tanggapan : 

Mengingatkan kembali rumus luas 

daerah persegi. 

Memperhatikan penjelasan guru. 

 

 

 

 

 

Hipotesis : 

Siswa lupa rumus luas daerah persegi. 

 

2 Menit 

Menjelaskan tentang pentingnya 

mempelajari luas permukaan kubus, 

yaitu bisa digunakan untuk 

Memperhatikan gambar atau kotak 

yang berbentuk kubus yang dibawa 

oleh guru. 

 

1 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

menentukan luas kertas kado yang 

digunakan untuk membungkus kado 

yang berbentuk kubus. 

Membagi siswa secara heterogen, 

setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang. 

Memperhatikan penjelasan guru, 

kemudian berkumpul dengan 

kelompok masing-masing. 

 

2 Menit 

In
ti

 

Menyampaikan masalah kepada 

siswa yang berkaitan dengan luas 

permukaan kubus pada LKS hal 2 dan 

3. 

Memperhatikan masalah yang ada di 

LKS pada halaman 2 dan 3.  

 

 

Orientasi 5 Menit 

Meminta siswa mendiskusikan 

masalah tentang luas permukaan 

kubus yang ada di LKS halaman 2 

dan 3. 

 

 

Mengidentifikasi   setiap masalah 

yang diberikan dalam LKS halaman 2 

dan 3 dan  mengumpulkan data yang 

bisa diperoleh dari masalah yang 

diberikan serta  berdiskusi dengan 

teman sekelompok. 

Analisis 20 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Tanggapan : 

1. Mengingatkan kembali tentang 

unsur-unsur kubus. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Menginstruksikan siswa agar 

lebih teliti dalam memahami 

perintah soal pada LKS hal 3. 

3. Memberikan pujian dan motivasi. 

 

 

Hipotesis : 

1. Saat identifikasi masalah, ada 

beberapa kemungkinan : 

a. Siswa bertanya : “tinggi kubus  

itu sama dengan rusuk atau 

bukan?” 

b. Menjawab LKS halaman 2 

dengan menjumlahkan luas 

seluruh permukaan atau  

bidang kubus.  

2. Menjawab LKS hal 3 tanpa 

memperhatikan banyaknya kubus. 

 

3. Siswa dengan mudah 

mengerjakan masalah 1 dan 2 

pada LKS halaman 2 dan 3. 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Meminta siswa untuk menuliskan 

gagasan tentang penyelesaian masalah 

luas permukaan kubus pada kolom 

pendapat (LKS halaman 4) secara 

bergantian. 

Tanggapan : 

1. Memotivasi siswa untuk 

menuliskan pendapat dengan cara 

apapun yang dapat dilakukan oleh 

siswa. 

2. Mengingatkan kepada siswa 

untuk mengerjakan secara 

individual. 

3. Mengapresiasi seluruh pendapat 

siswa yang bermacam-macam. 

 

Menuliskan  gagasan tentang 

penyelesaian masalah luas permukaan 

kubus pada kolom pendapat (LKS 

halaman 4) secara bergantian. 

 

Hipotesis : 

1. Siswa merasa bingung 

menuliskan pendapatnya. 

 

 

2. Siswa mencoba melihat cara 

pengerjaan temannya. 

 

3. Siswa menyelesaikan masalah 1 

dan 2  pada LKS halaman 2 dan 3 

dengan berbagai macam 

pendapat. 

Hipotesis 10 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Siswa menuliskan penyelesaian 

masalah pada masalah 1 dengan 

berbagai pendapat, antara lain : 

a. Siswa langsung menuliskan 

rumus. 

b. Siswa Menjawab dengan 

metode penjumlahan berulang. 

c. Siswa menjawab lengkap 

mulai dari pengetahuan awal 

sampai kesimpulan. 

d. Siswa menjawab tanpa 

menuliskan kesimpulan. 

Siswa menuliskan penyelesaian 

masalah pada masalah 2 dengan 

berbagai pendapat, antara lain : 

a. Siswa melakukan operasi 

perkalian dari 6  15, 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

kemudian hasilnya dikalikan 

15. 

b. Siswa Menjawab dengan 

metode penjumlahan berulang. 

c. Siswa menjawab lengkap 

mulai dari pengetahuan awal 

sampai kesimpulan. 

d. Siswa menjawab tanpa 

menuliskan kesimpulan luas 

kertas metalik minimal yang 

dibutuhkan untuk 1 buah 

kubus. 

e. Siswa menjawab tanpa 

menuliskan kesimpulan luas 

kertas metalik minimal yang 

dibutuhkan untuk 1 buah 

kubus dan 6 buah kubus. 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Memantau jalannya diskusi dan 

memberikan bimbingan jika siswa 

merasa kesulitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggapan : 

1. Menginstruksikan siswa untuk 

memahami kembali masalah 1 

dan 2 pada LKS halaman 2 dan 3. 

 

Bekerja secara individual dalam 

kelompok masing-masing untuk 

merumuskan penyelesaian masalah 

yang berkaitan dengan luas 

permukaan kubus. Setelah itu, semua 

gagasan pemecahan masalah dari 

masing-masing siswa didiskusikan 

dalam kelompok masing-masing. Dan 

gagasan penyelesaian masalah yang 

paling tepat menurut kelompoknya 

dituliskan dalam kolom kesimpulan  

 

Hipotesis :  

1. Bingung dalam menyimpulkan 

maksud dari luas permukaan 

kubus yang ada pada LKS 

halaman 7. 

Pengeraman 10 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

2. Mengapresiasi seluruh jawaban 

siswa pada kolom kesimpulan 

(LKS halaman 7) 

2. Menyatakan bahwa 6 sisi pada 

kubus memiliki luas yang sama. 

 Meminta seluruh siswa untuk berfikir 

gagasan yang terbaik dan  aktif di 

dalam kelas, serta mengajak siswa 

untuk mengungkapkan ide, 

khususnya bagi mereka yang pemalu. 

 

 

Tanggapan : 

1. Memotivasi  siswa untuk berani 

maju ke depan kelas. 

 

 

2. Mengapresiasi seluruh pemaparan 

siswa. 

Mempresentasikan  gagasan 

penyelesaian masalah yang paling 

tepat menurut kelompoknya dan 

menanggapi presentasi, yaitu dengan 

mengoreksi atau menambahkan yang 

disampaikan temannya. 

 

Hipotesis :  

1. Siswa yang ditunjuk mewakili 

kelompoknya untuk presentasi 

merasa malu untuk maju ke depan 

kelas. 

2. Kesimpulan siswa bermacam-

macam, antara lain: 

Sintesis 19 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 a. Kesimpulan siswa dalam 

menyelesaikan masalah 1 

hampir sama walawpun cara 

mereka menyelesaikan 

masalah berbeda-beda.   

b. Siswa  menyimpulkan pada 

masalah 2 bahwa luas kertas 

metalik minimal yang 

dibutuhkan untuk 1 buah 

kubus adalah 1350 cm
2
 

(karena kurang memperhatikan 

jumlah kubus yang harus 

dilapisi kertas metalik). 

c. Siswa yang lain menanggapi 

bahwa jumlah kubus yang 

dilapisi kertas metalik ada 6 

buah, sehingga luas kertas 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

metalik minimal yang 

dibutuhkan adalah 8100 cm
2
. 

Memutuskan gagasan yang terbaik 

bersama siswa, yaitu : 

1. Luas  sisi kotak kado adalah 2400 

cm
2
 

Karena  :  

Misalkan luas sisi kotak kado 

adalah L 

L = 6  luas persegi  

L = 6 (s  s) 

Misal s = r, maka : 

L = 6 (r  r) 

L = 6 (20  20) 

L = 6 (400) 

L = 2400 

Memutuskan gagasan yang terbaik 

bersama guru. 

Verifikasi 2 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

2. Luas  kertas metalik minimal 

yang dibutuhkan adalah 8100 cm
2
 

Karena : 

L = 6 (r  r) 

L = 6 (15  15) 

L = 6 (225) 

L = 1350 

Jadi, luas kertas metalik minimal 

yang dibutuhkan untuk 1 buah 

kubus adalah 1350 cm
2 

Misalkan luas kertas kado metalik 

minimal yang dibutuhkan adalah 

L, maka :  

L = 1350 cm
2 
  6 

 

L = 8100 cm
2
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

3. Rumus  luas permukaan kubus 

adalah 6  r
2
 . 

P
en

u
tu

p
 

 

Bersama siswa menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari, yaitu rumus luas 

permukaan kubus adalah 6  r
2
 . 

Bersama guru menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari. 

 

1 Menit 

Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menanyakan materi yang 

belum dipahami. 

Bertanya jika ada materi yang belum 

dipahami. 

 

1 Menit 

Meminta siswa untuk merapihkan 

catatannya di rumah yang berkaitan 

dengan materi luas permukaan kubus  

dan Menginformasikan materi untuk 

pertemuan berikutnya (luas 

permukaan balok). 

Memperhatikan penjelasan guru.  

1 Menit 

Menutup pembelajaran dengan salam. Menjawab salam.  1 Menit 
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Pertemuan III ( 2×40 menit) 

Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

P
en

d
a

h
u

lu
a
n

 

Membuka pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

Menjawab salam.  
1  Menit 

Menyiapkan mental, fisik, dan sarana 

belajar, serta mengabsen siswa. 

Menyiapkan mental, fisik, dan sarana 

belajar. 

 
2 Menit 

Menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan menjelaskan garis-garis besar 

kegiatan pembelajaran dengan model 

Osborn. 

Mendengarkan tujuan pembelajaran 

dan garis-garis besar kegiatan 

pembelajaran dengan model Osborn. 

  

 

2 Menit 

Mengaitkan materi dengan luas daerah 

persegi panjang  yang telah dipelajari 

siswa, yaitu menanyakan  rumus luas 

daerah persegi panjang. 

Tanggapan : 

Mengingatkan kembali rumus luas 

daerah persegi panjang. 

Memperhatikan penjelasan guru. 

 

 

 

Hipotesis : 

Siswa lupa rumus luas daerah persegi 

panjang. 

 

2 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Menjelaskan tentang pentingnya 

mempelajari luas permukaan balok, 

yaitu memperlihatkan gambar 

pelabuhan Dover yang didalamnya 

terdapat peti kemas yang berbentuk 

balok. 

 

 

Tanggapan : 

Menanggapi pertanyaan siswa : “peti 

kemas tersebut berbentuk balok, untuk 

menghitung luas bahan yang 

digunakan untuk membuat sebuah peti 

kemas maka kita harus mengetahui 

luas permukaan balok terlebih 

dahulu”. 

 

Memperhatikan gambar  atau kotak 

yang berbentuk balok yang dibawa 

oleh guru. 

 

 

 

 

 

Hipotesis : 

Menanyakan hubungan peti kemas 

dengan luas permukaan balok. 

 

1 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Membagi siswa secara heterogen, 

setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang. 

Memperhatikan penjelasan guru, 

kemudian berkumpul dengan 

kelompok masing-masing. 

 

2 Menit 

In
ti

 

Menyampaikan masalah kepada siswa 

yang berkaitan dengan luas 

permukaan kubus pada LKS halaman 

9,10 dan 11.  

Memperhatikan masalahyang ada di 

LKS pada halaman 9,10 dan 11.  

 
Orientasi 5 Menit 

Meminta siswa mendiskusikan 

masalah tentang luas permukaan 

balok yang ada di LKS halaman 9,10 

dan 11.  

 

 

Tanggapan : 

1. Memperlihatkan benda berbentuk 

balok untuk membantu siswa 

Mengidentifikasi   setiap masalah 

yang diberikan dalam LKS (halaman 

9,10 dan 11), mengumpulkan data 

yang bisa diperoleh dari masalah yang 

diberikan serta  berdiskusi dengan 

teman sekelompok. 

Hipotesis : 

1. Siswa bingung dalam mengisi 

masalah 1 langkah 2 pada LKS 

Analisis 20 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

memahami maksud dari masalah 

1 langkah 2 pada LKS halaman 9. 

2. Menginstruksikan siswa agar 

lebih teliti dalam memahami 

masalah pada LKS halaman 10. 

3. Bertanya kepada siswa : 

“akuarium itu biasanya ada 

tutupnya atau tidak?” 

4. Memberikan pujian dan motivasi. 

halaman 9. 

 

2. Menjawab masalah 2 pada  LKS 

halaman 10 tanpa memperhatikan 

satuan luas. 

3. Menjawab masalah 3 pada LKS 

halaman 11 dengan menghitung 

luas tutup akuarium. 

4. Siswa dengan mudah 

mengerjakan masalah 1 dan 2 

pada LKS halaman 9, 10,  dan 11. 

Meminta siswa untuk menuliskan 

gagasan tentang penyelesaian masalah 

luas permukaan kubus pada kolom 

pendapat (LKS halaman 12) secara 

bergantian. 

 

Menuliskan  gagasan tentang 

penyelesaian masalah luas permukaan 

kubus pada kolom pendapat (LKS 

halaman 12) secara bergantian. 

 

 

Hipotesis 10 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Tanggapan : 

1. Memotivasi siswa untuk 

menuliskan pendapat dengan cara 

apapun yang dapat dilakukan oleh 

siswa. 

2. Mengingatkan kepada siswa 

untuk mengerjakan secara 

individual. 

3. Mengapresiasi seluruh pendapat 

siswa yang bermacam-macam. 

 

Hipotesis : 

1. Siswa merasa bingung 

menuliskan pendapatnya. 

 

 

2. Siswa mencoba melihat cara 

pengerjaan temannya. 

 

3. Siswa menyelesaikan masalah 1, 

2 dan 3 pada LKS halaman 9, 10, 

dan 11 dengan berbagai macam 

pendapat. 

Siswa menuliskan penyelesaian 

masalah pada masalah 1(LKS 

halaman 9) dengan berbagai 

pendapat, antara lain : 

a. Siswa menjawab dengan 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

menyingkat huruf panjang 

dengan p, lebar dengan l, 

tinggi dengan t pada point 

“diketahui” dan tidak 

menuliskan kesimpulan luas 

sisi kotak kado. 

b. Siswa lupa menuliskan persegi 

pada satuan luas. 

c. Siswa menjawab lengkap 

mulai dari pengetahuan awal 

sampai kesimpulan. 

d. Siswa menjawab tanpa 

menuliskan kesimpulan luas 

sisi kotak kado. 

Siswa menuliskan penyelesaian 

masalah pada masalah 2 (LKS 

halaman 11) dengan berbagai 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

pendapat, antara lain : 

a. Siswa hanya bisa menjawab 

sampai luas permukaan tiang 

saja. 

b. Siswa menghitung luas 

permukaan tiang dengan 6 

buah sisi. 

c. Siswa menjawab lengkap 

mulai dari pengetahuan awal 

sampai kesimpulan. 

d. Siswa tetap menuliskan 

banyaknya kaleng cat yang 

dibutuhkan adalah 2,4 buah 

dan menuliskan kesimpulan 

banyaknya kaleng cat dan 

biaya yang dibutuhkan untuk 

mengecat 4 buah tiang. 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

e. Siswa tetap menuliskan 

banyaknya kaleng cat yang 

dibutuhkan adalah 2,4 buah 

dan tidak menuliskan 

kesimpulan. 

Siswa menuliskan penyelesaian 

masalah pada masalah 3 (LKS 

halaman 12) dengan berbagai 

pendapat, antara lain : 

a. Siswa menghitung luas tutup 

akuarium. 

b. Siswa merasa bingung dan 

hanya menjawab sampai luas 

permukaan akuarium A saja. 

c. Siswa menjawab lengkap 

mulai dari pengetahuan awal 

sampai kesimpulan dan 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

alasannya memilih akuarim C. 

d. Siswa menjawab hampir 

lengkap mulai dari 

pengetahuan awal sampai 

kesimpulan, tetapi tanpa 

diserati alasan mengapa siswa 

tersebut memilih akuarim C. 

e. Siswa hanya menjawab sampai 

luas permukaan akuarium A, B 

dan C saja, karena siswa 

tersebut merasa bingung 

mengenai kriteria akuarium 

yang menguntungkan toko 

Khatulistiwa. 

Memantau jalannya diskusi dan 

memberikan bimbingan jika siswa 

merasa kesulitan. 

Bekerja secara individual dalam 

kelompok masing-masing untuk 

merumuskan penyelesaian masalah 

Pengeraman 10 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggapan : 

1. Menginstruksikan siswa untuk 

lebih teliti membaca masalah 

yang ada pada LKS halaman 9. 

 

 

 

 

 

yang berkaitan dengan luas 

permukaan kubus. Setelah itu, semua 

gagasan pemecahan masalah dari 

masing-masing siswa didiskusikan 

dalam kelompok masing-masing. Dan 

gagasan penyelesaian masalah yang 

paling tepat menurut kelompoknya 

dituliskan dalam kolom kesimpulan. 

Hipotesis :  

1. Beberapa kemungkinan yang 

muncul pada saat siswa mengisi 

kolom kesimpulan, antara lain: 

a. Bingung dalam menyimpulkan 

maksud dari luas permukaan 

balok yang ada pada LKS 

halaman 17. 

b. Menyatakan bahwa luas 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 

 

 

 

 

 

2. Memberikan pujian kepada siswa 

yang bersemangat dalam 

melakukan diskusi kelompok 

untuk memutuskan penyelesaian 

masalah yang paling tepat dan 

memberikan motivasi kepada 

siswa yang kurang bersemangat. 

persegi panjang 1 = luas 

persegi panjang 5, luas persegi 

panjang 3 = luas persegi 

panjang 6, dan luas persegi 

panjang 2 = luas persegi 

panjang 4. 

2. Ada beberapa siswa yang 

bersemangat dalam berdiskusi 

dan ada beberapa siswa yang 

kurang bersemangat dalam 

berdiskusi. 

 Meminta seluruh siswa untuk berfikir 

gagasan yang terbaik dan  aktif di 

dalam kelas, serta mengajak siswa 

untuk mengungkapkan ide, 

Mempresentasikan  gagasan 

penyelesaian masalah yang paling 

tepat menurut kelompoknya dan 

menanggapi presentasi, yaitu dengan 

Sintesis 19 enit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

khususnya bagi mereka yang pemalu. 

 

 

Tanggapan : 

1. Memotivasi  siswa untuk berani 

maju ke depan kelas. 

 

 

2. Mengapresiasi seluruh pemaparan 

siswa dan membenarkan pendapat 

siswa bahwa membeli cat itu 

harus 1 kaleng, tidak boleh 

setengah apalagi seperempat serta 

membenarkan pendapat siswa 

bahwa dalam menghitung luas 

permukaan akuarium, kita tidak 

perlu menghitung tutupnya, 

mengoreksi atau menambahkan yang 

disampaikan temannya.  

 

Hipotesis :  

1. Siswa yang ditunjuk mewakili 

kelompoknya untuk presentasi 

merasa malu untuk maju ke depan 

kelas. 

2. Kesimpulan siswa dalam 

menyelesaikan masalah 1(LKS 

halaman 9) hampir sama 

walawpun cara mereka 

menyelesaikan masalah berbeda-

beda.   

a. Siswa  menyimpulkan pada 

masalah 2 (LKS halaman 10) 

bahwa kaleng cat yang 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

karena biasanya dalam membuat 

akuarium tidak terdapat tutupnya, 

jika semuanya tertutup dari mana 

airnya akan dimasukkan. 

 

dibutuhkan untuk mengecat 4 

buah tiang adalah 2,4 buah dan 

biaya yang dibutuhkan adalah 

Rp192.000,- 

b. Siswa yang lain menanggapi 

bahwa “Membeli cat itu harus 

1 kaleng, tidak boleh setengah 

apalagi seperempat. Sehingga 

kaleng cat yang dibutuhkan 

untuk mengecat 4 buah tiang 

adalah 3 buah dan biaya yang 

dibutuhkan adalah 

Rp240.000,- 

c. Siswa  menyimpulkan pada 

masalah 3 (LKS halaman 11) 

bahwa luas permukaan 

akuarium A adalah 
2
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

(karena menghitung tutup 

akuarium). 

d. Siswa yang lain menanggapi 

bahwa “Dalam menghitung 

luas permukaan akuarium, kita 

tidak perlu menghitung 

tutupnya, sehingga luas 

permukaan akuarium A adalah 

2
. 

Memutuskan gagasan yang terbaik 

bersama siswa, yaitu : 

1. Luas  sisi kotak kado adalah 520 

cm
2
 

Karena : 

Misalkan luas sisi kotak kado 

adalah L 

Memutuskan gagasan yang terbaik 

bersama guru. 

Verifikasi 2 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

L = 2 (   

L = 2 (   

L = 2 (   

L = 2 (   

L = 520  

 

2. Kaleng cat yang dibutuhkan untuk 

mengecat 4 buah tiang adalah 3 

buah dan biaya yang dibutuhkan 

adalah Rp240.000,- 

Karena : 

Misalkan luas permukaan tiang 

adalah L, maka : 

L = 2 (  , tiang hanya 

memiliki 4 buah sisi 

L = 2 (   
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

L = 2 (   

L = 2 (   

L = 48000  

L = 48000  4 

L = 192000 cm
2 

 

192000 cm
2
 = 19,2 m

2 

19,2 m
2 

: 8 m
2
 = 2,4 3 (karena 

harus membeli 1 kaleng cat) 

 

Biaya yang dibutuhkan  

= 3  Rp80.000,- 

        = Rp240.000,- 

 

3. Dari ketiga ukuran akuarium 

tersebut, yang akan 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

menguntungkan toko 

Khatulistiwa adalah akuarium C. 

Karena : 

Misalkan luas permukaan 

akuarium A adalah 

LA,

 

  

 

 

 
2 

Misalkan luas permukaan 

akuarium B adalah LB, 

 

  



289 

 

 

Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 

 

 
2 

Misalkan luas permukaan 

akuarium C adalah LC, 

 

  

 

 

 
2 

Akuarium   C memiliki luas 

permukaan yang lebih kecil 

dibandingkan akuarium A dan B, 

luas permukaan akuarium 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

mempengaruhi bahan kaca yang 

dibutuhkan untuk membuat 

akuarium tersebut, semakin kecil 

luas permukaan semakin sedikit 

pula kaca yang dibutuhkan, hal 

ini akan membuat biaya 

pembuatannya lebih murah 

dibanding luas permukaan 

akuarium yang lebih besar dengan 

volume yang sama, sehingga toko 

tersebut akan memperoleh 

keuntungan yang lebih besar jika 

biaya pembuatannya dapat dibuat 

seminimal mungkin. 

4. Rumus  luas permukaan balok 

adalah 2 (pl + pt + lt). 



291 

 

 

Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

P
en

u
tu

p
 

 

Bersama siswa menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari, yaitu rumus luas 

permukaan balok adalah  

2 (pl + pt + lt). 

Bersama guru menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari. 

 

1 Menit 

Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menanyakan materi yang 

belum dipahami. 

Bertanya jika ada materi yang belum 

dipahami. 

 

1 Menit 

Meminta siswa untuk merapihkan 

catatannya di rumah yang berkaitan 

dengan materi luas permukaan balok 

dan Menginformasikan materi untuk 

pertemuan berikutnya (volume 

kubus). 

Memperhatikan penjelasan guru.  

1 Menit 

Menutup pembelajaran dengan salam. Menjawab salam.  1 Menit 
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Pertemuan IV (2×40 menit) 

Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

P
en

d
a
h

u
lu

a
n

 

Membuka pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

Menjawab salam.  
1  Menit 

Menyiapkan mental, fisik, dan sarana 

belajar, serta mengabsen siswa. 

Menyiapkan mental, fisik, dan sarana 

belajar. 

 
2 Menit 

Menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan menjelaskan garis-garis besar 

kegiatan pembelajaran dengan model 

Osborn. 

Mendengarkan tujuan pembelajaran 

dan garis-garis besar kegiatan 

pembelajaran dengan model Osborn.  

 

2 Menit 

Mengaitkan materi dengan luas 

permukaan kubus  yang telah 

dipelajari siswa. 

Tanggapan : 

Mengingatkan kembali rumus luas 

permukaan kubus. 

 

Memperhatikan penjelasan guru. 

 

 

Hipotesis : 

Siswa lupa rumus luas permukaan 

kubus. 

 

2 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Menjelaskan tentang pentingnya 

mempelajari volume kubus, yaitu 

memperlihatkan gambar bak mandi 

yang berbentuk kubus. 

Tanggapan : 

Menanggapi pertanyaan siswa : “bak 

mandi tersebut berbentuk kubus, untuk 

menghitung volume air yang ada di 

dalam bak mandi tersebut,  maka kita 

harus mengetahui rumus volume 

kubus terlebih dahulu”. 

Memperhatikan gambar  bak mandi                   

yang berbentuk kubus yang dibawa 

oleh guru. 

 

 

Hipotesis : 

Menanyakan hubungan bak mandi 

dengan volume kubus. 

 

1 Menit 

Membagi siswa secara heterogen, 

setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang. 

Memperhatikan penjelasan guru, 

kemudian berkumpul dengan 

kelompok masing-masing. 

 

2 Menit 

In
ti

 

Menyampaikan masalah kepada 

siswa yang berkaitan dengan luas 

permukaan kubus pada LKS halaman 

Memperhatikan masalahyang ada di 

LKS pada halaman 19 dan 20.  

 

Orientasi 5 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

19 dan 20.  

Meminta siswa mendiskusikan 

masalah tentang volume kubus  yang 

ada di LKS halaman 19 dan 20. 

 

 

 

Tanggapan : 

1. Memberikan pujian kepada siswa 

yang mengerjakan masalah 1 dan 

2  pada LKS  halaman 19 dan 20 

dengan mudah.  

 

 

 

 

 

Mengidentifikasi   setiap masalah 

yang diberikan dalam LKS (halaman 

19 dan 20), mengumpulkan data yang 

bisa diperoleh dari masalah yang 

diberikan serta  berdiskusi dengan 

teman sekelompok. 

Hipotesis : 

1. Beberapa kemungkinan sikap 

siswa pada saat  mengidentifikasi 

masalah, antara lain: 

a. Siswa dengan mudah 

mengerjakan masalah 1 dan 2 

pada LKS halaman 19 dan 20. 

b. Siswa bertanya kepada 

temannya : “berarti cara 

menjawab masalah 1 pada 

Analisis 20 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Memberikan motivasi kepada 

siswa yang merasa kesulitan 

dalam mengerjakan masalah 1 

dan 2  pada LKS  halaman 19 dan 

LKS halaman 19  itu bisa 

langsung dilihat di gambar?”. 

c. Siswa yang lain menanggapi 

:”coba kamu menghitung 

kotak yang ada di gambar, 

saya menghitung 

menggunakan rumus volume 

kubus yang saya dapatkan 

waktu SD”. 

d. Siswa Menjawab masalah pada 

LKS hal 20 dengan 

menghitung akar pangkat tiga 

dari volume yang diketahui. 

2. Siswa merasa kesulitan dalam 

mengerjakan masalah 1 dan 2  

pada LKS  halaman 19 dan 20. 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

20. 

Meminta siswa untuk menuliskan 

gagasan tentang penyelesaian masalah 

luas permukaan kubus pada kolom 

pendapat (LKS halaman 21) secara 

bergantian. 

Tanggapan : 

1. Memotivasi siswa untuk 

menuliskan pendapat dengan cara 

apapun yang dapat dilakukan oleh 

siswa. 

2. Mengingatkan kepada siswa 

untuk mengerjakan secara 

individual. 

3. Mengapresiasi seluruh pendapat 

siswa yang bermacam-macam 

dan mengingatkan kembali 

Menuliskan  gagasan tentang 

penyelesaian masalah luas permukaan 

kubus pada kolom pendapat (LKS 

halaman 21) secara bergantian. 

 

Hipotesis 

1. Siswa merasa bingung 

menuliskan pendapatnya. 

 

 

2. Siswa mencoba melihat cara 

pengerjaan temannya. 

 

3. Siswa menyelesaikan masalah 1, 

2 dan 3 pada LKS halaman 9, 10, 

dan 11 dengan berbagai macam 

Hipotesis 10 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

kepada siswa tentang konversi 

satuan luas dan volume serta 

mengingatkan kembali kepada 

siswa tentang cara 

mengoperasikan akar pangkat 3. 

 

 

pendapat. 

Siswa menuliskan penyelesaian 

masalah pada masalah 1 (LKS 

halaman 19) dengan berbagai 

pendapat, antara lain : 

a. Siswa langsung menuliskan  

a. V = 25  5, tanpa adanya 

kesimpulan. 

b. Siswa menghitung banyak 

kubus kecil yang dapat 

tertampung dalam kubus besar 

jika kubus besar terisi sampai 

penuh dengan metode 

penjumlahan, terdapat 

kesimpulan dan jawabannya 

tepat yaitu 125 buah. 

c. Siswa menjawab lengkap 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

sampai kesimpulan dan 

jawabannya tepat. 

d. Siswa menjawab tanpa 

menuliskan kesimpulan 

banyak kubus kecil yang dapat 

tertampung dalam kubus besar 

jika kubus besar terisi sampai 

penuh . 

Siswa menuliskan penyelesaian 

masalah pada masalah 2 (LKS 

halaman 20) dengan berbagai 

pendapat, antara lain : 

a. Siswa tidak menuliskan rumus, 

langsung menuliskan akar 

pangkat 3 dari 512, kemudian 

mengubah satuan dari liter 

menjadi cm, akan tetapi tidak 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

terdapat kesimpulan. 

b. Siswa menuliskan rumus, cara 

perhitungannya benar, akan 

tetapi siswa tersebut tidak 

mengubah satuan dari liter 

menjadi cm dan tidak 

menuliskan kesimpulan. 

c. Siswa menjawab lengkap 

mulai dari pengetahuan awal 

sampai kesimpulan. 

d. Siswa menuliskan rumus, 

langsung menuliskan akar 

pangkat 3 dari 512, kemudian 

mengubah satuan dari liter 

menjadi cm, akan tetapi tidak 

menuliskan kesimpulan. 

e. Siswa kebingungan dalam 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

mengoperasikan akar. 

Memantau jalannya diskusi dan 

memberikan bimbingan jika siswa 

merasa kesulitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggapan : 

1. Memberikan pujian kepada siswa 

yang bersemangat dalam 

melakukan diskusi kelompok 

untuk memutuskan penyelesaian 

Bekerja secara individual dalam 

kelompok masing-masing untuk 

merumuskan penyelesaian masalah 

yang berkaitan dengan luas 

permukaan kubus. Setelah itu, semua 

gagasan pemecahan masalah dari 

masing-masing siswa didiskusikan 

dalam kelompok masing-masing. Dan 

gagasan penyelesaian masalah yang 

paling tepat menurut kelompoknya 

dituliskan dalam kolom kesimpulan.  

Hipotesis :  

1. Ada beberapa siswa yang 

bersemangat dalam berdiskusi 

dan ada beberapa siswa yang 

kurang bersemangat dalam 

Pengeraman 10 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

masalah yang paling tepat dan 

memberikan motivasi kepada 

siswa yang kurang bersemangat. 

2. Berkaitan dengan masalah yang 

ada pada LKS halaman 20, guru 

menjawab :”jika tinggi bak mandi 

bagian dalam itu sama dengan 

rusuk maka benar tinggi bak 

mandi bagian dalamnya sama 

dengan akar pangkat tiga dari 

volume yang diketahui”. 

 

 

 

 

 

 

berdiskusi. 

 

 

2. Beberapa kemungkinan yang 

terjadi pada saat siswa 

mendiskusikan gagasan 

pemecahan masalah:  

a. Siswa bertanya : “berarti tinggi 

bak mandi bagian dalamnya 

sama dengan akar pangkat tiga 

dari volume yang diketahui?” 

b. Menjawab masalah pada  LKS 

halaman 19 dengan 

pendekatan rumus dan gambar. 

c. Menjawab masalah pada LKS 

halaman 20 dengan 

menghitung akar pangkat tiga 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 

 

 

 

3. Memberikan penjelasan kepada 

siswa bahwa banyaknya kubus 

dituliskan pada titik-titik di 

sebelah kiri tanda “=”, sedangkan 

pada titik-titik di sebelah kanan 

tanda “=” diisi dengan berapa 

pangkat dari banyaknya kubus 

tersebut. 

dari volume yang diketahui. 

d. Menyatakan bahwa volume 

kubus dengan rusuk r adalah 

r
3
. 

3. Bingung dalam mengisi tabel 

pada LKS halaman 20. 

 

 Meminta seluruh siswa untuk berfikir 

gagasan yang terbaik dan  aktif di 

dalam kelas, serta mengajak siswa 

untuk mengungkapkan ide, 

khususnya bagi mereka yang pemalu. 

Mempresentasikan  gagasan 

penyelesaian masalah yang paling 

tepat menurut kelompoknya dan 

menanggapi presentasi, yaitu dengan 

mengoreksi atau menambahkan yang 

Sintesis 19 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 

Tanggapan : 

1. Memotivasi  siswa untuk berani 

maju ke depan kelas. 

 

 

2. Mengapresiasi seluruh pemaparan 

siswa dan membenarkan pendapat 

siswa bahwa 8 liter = 8 dm (80 

cm). 

 

 

disampaikan temannya.  

Hipotesis :  

1. Siswa yang ditunjuk mewakili 

kelompoknya untuk presentasi 

merasa malu untuk maju ke depan 

kelas. 

2. Beberapa hal yang dipaparkan 

siswa pada saat presentasi, antara 

lain: 

a. Kesimpulan siswa dalam 

menyelesaikan masalah 1(LKS 

halaman 19) hampir sama 

walawpun cara mereka 

menyelesaikan masalah 

berbeda-beda.   

b. Siswa  menyimpulkan pada 

masalah 2 (LKS halaman 20) 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

bahwa 8 liter itu sama dengan 

8 cm. 

c. Siswa yang lain menanggapi 

bahwa “8 liter sama dengan 8 

dm atau sama juga dengan 80 

cm”. 

Memutuskan gagasan yang terbaik 

bersama siswa, yaitu : 

1. Banyak  kubus kecil yang dapat 

tertampung dalam kubus besar 

jika kubus besar terisi sampai 

penuh adalah 125 

Karena :  

Misalkan banyak kubus kecil 

yang dapat tertampung dalam 

kubus besar adalah V, maka : 

V = 25  5 

Memutuskan gagasan yang terbaik 

bersama guru. 

Verifikasi 2 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

   = 125 

2. Tinggi (bagian dalam) bak mandi 

yang harus dibuat adalah 80 cm 

Karena : 

V = r
3 

V = 512 liter 

512 = r
3 

 
 = r 

8 liter = r 

8 liter = 80 cm. 

3. Rumus volume kubus dengan  

panjang rusuk r adalah V= r
3
 

P
en

u
tu

p
 

 

Bersama siswa menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari, yaitu rumus 

volume kubus dengan rusuk r adalah 

r
3
. 

Bersama guru menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari. 

 

1 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menanyakan materi yang 

belum dipahami. 

Bertanya jika ada materi yang belum 

dipahami. 

 

1 Menit 

Meminta siswa untuk merapihkan 

catatannya di rumah yang berkaitan 

dengan materi volume kubus dan 

Menginformasikan materi untuk 

pertemuan berikutnya (volume 

balok). 

Memperhatikan penjelasan guru.  

1 Menit 

Menutup pembelajaran dengan salam. Menjawab salam.  1 Menit 
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Pertemuan V ( 2 × 40 menit) 

Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

P
en

d
a
h

u
lu

a
n

 

Membuka pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

Menjawab salam.  
1  Menit 

Menyiapkan mental, fisik, dan sarana 

belajar, serta mengabsen siswa. 

Menyiapkan mental, fisik, dan sarana 

belajar. 

 
2 Menit 

Menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan menjelaskan garis-garis besar 

kegiatan pembelajaran dengan model 

Osborn. 

 

Mendengarkan tujuan pembelajaran 

dan garis-garis besar kegiatan 

pembelajaran dengan model Osborn.  

 

2 Menit 

Mengaitkan materi dengan luas 

permukaan balok yang telah dipelajari 

siswa. 

Tanggapan : 

Mengingatkan kembali rumus luas 

permukaan balok. 

Memperhatikan penjelasan guru. 

 

 

Hipotesis : 

Siswa lupa rumus luas permukaan 

balok. 

 

2 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Menjelaskan tentang pentingnya 

mempelajari volume balok, yaitu 

memperlihatkan gambar akuarium 

(terisi air) yang berbentuk balok . 

untuk menghitung volume air yang 

ada di dalam akuarium tersebut,  maka 

kita harus mengetahui rumus volume 

balok terlebih dahulu”. 

Memperhatikan gambar  akuarium                   

yang berbentuk balok (terisi air) yang 

dibawa oleh guru dan memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 

 

1 Menit 

Membagi siswa secara heterogen, 

setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang. 

Memperhatikan penjelasan guru, 

kemudian berkumpul dengan 

kelompok masing-masing. 

 

2 Menit 

In
ti

 

Menyampaikan masalah kepada 

siswa yang berkaitan dengan luas 

permukaan kubus pada LKS halaman 

26, 27 dan 29. 

Memperhatikan masalah yang ada di 

LKS pada halaman 26, 27 dan 29. 

 
Orientasi 5 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Meminta siswa mendiskusikan 

masalah tentang volume kubus  yang 

ada di LKS halaman 26, 27 dan 29. 

 

 

 

Tanggapan : 

1. Menginstruksikan siswa agar 

lebih teliti dalam memahami 

masalah pada LKS halaman 26. 

 

 

 

 

 

 

 

Mengidentifikasi   setiap masalah 

yang diberikan dalam LKS (halaman 

26, 27 dan 29), mengumpulkan data 

yang bisa diperoleh dari masalah yang 

diberikan serta  berdiskusi dengan 

teman sekelompok. 

Hipotesis : 

1. Beberapa kemungkinan yang 

muncul pada saat siswa 

mengidentifikasi masalah 1 pada 

LKS halaman 26, antara lain: 

a. Siswa bingung dalam 

menentukan tinggi akuarium 

pada  langkah 1. 

b. Ada kelompok yang langsung 

menuliskan tinggi akuarium = 

3 dm. 

Analisis 20 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 

 

 

 

 

 

2. Menginstruksikan siswa agar 

lebih teliti dalam memahami 

masalah pada LKS halaman 27 

dengan memperhatikan posisi 

peletakan kardus karena hal itu 

akan mempengaruhi jumlah 

kardus snack yang dapat 

ditampung. 

3. Memberikan pujian atas jawaban 

siswa yang berbeda-beda dalam 

menentukan lebar dan tinggi 

c. Siswa bertanya kepada 

temannya : “  dm itu sama 

dengan  liter bukan?” 

d. Siswa yang lain menanggapi 

:”mungkin iya”. 

2. Terdapat perbedaan pendapat 

dalam menjawab masalah pada 

LKS halaman 27, ada yang 

mengira bahwa kardus yang 

paling efisien adalah kardus A, 

ada yang mengira bahwa kardus 

yang paling efisien adalah kardus 

B. 

3. Siswa menjawab masalah 3 pada 

LKS halaman 3 dengan berbagai 

macam jawaban lebar dan 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

akuarium. 

 

 

 

4. Memberikan pujian kepada siswa 

yang dengan mudah mengerjakan 

masalah 1,2 dan 3 pada LKS 

halaman 26, 27,  dan 29. 

tingginya, ada yang menjawab 

lebar 8 cm dan tinggi 10 cm, ada 

yang menjawab lebar 2 cm dan 

tinggi 9 cm. 

4. Siswa dengan mudah 

mengerjakan masalah 1,2 dan 3 

pada LKS halaman 26, 27,  dan 

29. 

Meminta siswa untuk menuliskan 

gagasan tentang penyelesaian masalah 

volume kubus  pada kolom pendapat 

(LKS halaman 30) secara bergantian. 

Tanggapan : 

1. Memotivasi siswa untuk 

menuliskan pendapat dengan cara 

apapun yang dapat dilakukan oleh 

siswa. 

Menuliskan  gagasan tentang 

penyelesaian masalah volume kubus 

pada kolom pendapat (LKS halaman 

30) secara bergantian. 

Hipotesis : 

1. Siswa merasa bingung 

menuliskan pendapatnya. 

 

 

Hipotesis 10 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

2. Mengingatkan kepada siswa 

untuk mengerjakan secara 

individual. 

3. Mengapresiasi seluruh pendapat 

siswa yang bermacam-macam 

dan menyikapinya dengan 

berbagai macam tindakan, antara 

lain:  

a. Mengingatkan kepada siswa 

agar lebih teliti dalam 

menentukan tinggi akuarium 

pada LKS halaman 27. 

b. Mengingatkan kembali kepada 

siswa tentang hubungan antara 

satuan luas dan satuan volume. 

c. Menjelaskan kepada siswa 

bahwa posisi penyusunan 

2. Siswa mencoba melihat cara 

pengerjaan temannya. 

 

3. Siswa menyelesaikan masalah 1, 

2 dan 3 pada LKS halaman 26, 

27, dan 29 dengan berbagai 

macam pendapat. 

Siswa menuliskan penyelesaian 

masalah pada masalah 1(LKS 

halaman 26) dengan berbagai 

pendapat, antara lain : 

a. Siswa mengira bahwa tinggi 

akuarium adalah  dm. 

b. Siswa langsung 

mensubstitusikan t =   ke 

dalam rumus. 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

kardus snack dapat 

mempengaruhi kardus mana 

yang paling efisien. 

d. Memberitahukan kepada siswa 

bahwa siswa bebas 

menentukan lebar dan tinggi 

akuarim pada masalah ketiga, 

asalkan prosedur penyelesaian 

benar dan tepat. 

 

 

c. Siswa menjawab lengkap 

mulai dari pengetahuan awal 

sampai kesimpulan. 

d. Siswa langsung 

mensubstitusikan t = 3 dm  ke 

dalam rumus. 

e. Siswa menjawab hampir 

lengkap, karena tidak 

menuliskan kesimpulan 

volume air dalam akuarium 

adalah 24 dm
3
 =  24 liter atau 

lebih dari 15 liter. 

Siswa menuliskan penyelesaian 

masalah pada masalah 2 (LKS 

halaman 27) dengan berbagai 

pendapat, antara lain : 

a. Siswa hanya menjawab sampai 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

penentuan volume B saja. 

b. Siswa bingung menganalisa, 

sehingga hanya menjawab 

sampai jumlah kardus snack 

yang dapat ditampung oleh 

kardus A dan kardus B yaitu 

45 kardus snack. 

c. Siswa menjawab lengkap 

mulai dari pengetahuan awal 

sampai kesimpulan. 

d. Siswa hanya menjawab sampai 

posisi penyusunan kardus 

sehingga menemukan kardus 

snack yang dapat ditampung 

kardus A dan kardus B tapi 

belum menjawab kardus yang 

efisien. 



315 

 

 

Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

e. Jawaban siswa hampir 

sempurna,  hanya saja siswa  

tidak menuliskan alasan 

mengapa memilih kardus A. 

Siswa menuliskan penyelesaian 

masalah pada masalah 3 (LKS 

halaman 29) dengan berbagai 

pendapat, antara lain : 

a. Siswa merasa bingung dalam 

menentukan lebar dan tinggi 

akuarium extra large. 

b. Siswa menjawab lebar dan 

tinggi akuarium dengan 

beraneka ragam jawaban, ada 

yang menjawab lebar = 8 dm 

dan tinggi = 10 dm, lebar = 1,8 

dm dan tinggi = 10 dm, lebar = 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

10 dm dan tinggi = 8 dm, lebar 

= 2 dm dan tinggi = 9 dm, 

lebar = 9 dm dan tinggi = 2 

dm, lebar = 3 dm dan tinggi = 

6 dm. 

Memantau jalannya diskusi dan 

memberikan bimbingan jika siswa 

merasa kesulitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggapan : 

Bekerja secara individual dalam 

kelompok masing-masing untuk 

merumuskan penyelesaian masalah 

yang berkaitan dengan luas 

permukaan kubus. Setelah itu, semua 

gagasan pemecahan masalah dari 

masing-masing siswa didiskusikan 

dalam kelompok masing-masing. Dan 

gagasan penyelesaian masalah yang 

paling tepat menurut kelompoknya 

dituliskan dalam kolom kesimpulan  

Hipotesis :  

Pengeraman 10 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Memberikan pujian kepada siswa 

yang bersemangat dalam 

melakukan diskusi kelompok 

untuk memutuskan penyelesaian 

masalah yang paling tepat dan 

memberikan motivasi kepada 

siswa yang kurang bersemangat. 

2. Mengapresiasi seluruh gagasan 

siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ada bebrapa siswa yang 

bersemangat dalam berdiskusi 

dan ada beberapa siswa yang 

kurang bersemangat dalam 

berdiskusi. 

 

 

2. Beberapa gagasan siswa dalam 

menyelesaikan masalah, antara 

lain:  

a. Ada kelompok yang menjawab  

 bahwa kardus yang paling 

efisien adalah kardus A, ada 

kelompok yang menjawab 

bahwa kardus yang paling 

efisien adalah kardus B. 

b. Jawaban lebar dan tinggi 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 

 

 

 

 

 

3. Memberikan penjelasan kepada 

siswa bahwa banyaknya kubus 

dituliskan pada titik-titik di 

sebelah kiri tanda “=”, sedangkan 

pada titik-titik di sebelah kanan 

tanda “=” diisi dengan p  l  t. 

akuarium extra large dari tiap 

kelompok berbeda-beda. 

c. Menyatakan bahwa rumus 

volume balok  dengan panjang 

p, lebar l dan tinggi t  adalah  

V = p  l  t. 

3. Siswa bingung dalam mengisi 

kolom banyak kubus pada LKS 

halaman 36.  

  

 Meminta seluruh siswa untuk berfikir 

gagasan yang terbaik dan  aktif di 

dalam kelas, serta mengajak siswa 

untuk mengungkapkan ide, 

khususnya bagi mereka yang pemalu. 

Mempresentasikan  gagasan 

penyelesaian masalah yang paling 

tepat menurut kelompoknya dan 

menanggapi presentasi, yaitu dengan 

mengoreksi atau menambahkan yang 

Sintesis 19 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 

Tanggapan : 

1. Memotivasi  siswa untuk berani 

maju ke depan kelas. 

 

 

2. Mengapresiasi seluruh pemaparan 

siswa dan membenarkan pendapat 

siswa bahwa volume air dalam 

akuarium adalah 24 liter, karena t 

= 3 dm  disubstitusikan ke dalam 

t = . 

 

 

 

 

disampaikan temannya.  

Hipotesis :  

1. Siswa yang ditunjuk mewakili 

kelompoknya untuk presentasi 

merasa malu untuk maju ke depan 

kelas. 

2. Ada satu kelompok  

menyimpulkan pada masalah 1 

(LKS halaman 26) bahwa volume 

air dalam akuarium adalah 36 

liter, karena langsung 

mensubstitusikan t = 3 dm  ke 

dalam rumus. Ada kelompok 

yang lain menjawab bahwa 

volume air dalam akuarium 

adalah 24 liter, karena t = 3 dm  
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 

3. Membenarkan pendapat siswa 

bahwa kardus yang paling efisien 

adalah kardus A, karena kardus A 

dapat menampung seluruh snack 

hanya dalam satu kardus. 

 

 

 

4. Memberitahukan kepada siswa 

bahwa siswa bebas menentukan 

lebar dan tinggi akuarim pada 

masalah ketiga, asalkan prosedur 

penyelesaian benar dan tepat. 

 

 

disubstitusikan ke dalam t = . 

3. Ada satu kelompok  

menyimpulkan pada masalah 2 

(LKS halaman 27) bahwa kardus 

yang paling efisien adalah kardus 

A. Sedangkan, kelompok yang 

lain menjawab bahwa kardus 

yang paling efisien adalah kardus 

B. 

4. Setiap kelompok menjawab lebar 

dan tinggi akuarium dengan 

beraneka ragam jawaban, ada 

yang menjawab lebar = 8 dm dan 

tinggi = 10 dm, lebar = 1,8 dm 

dan tinggi = 10 dm, lebar = 10 dm 

dan tinggi = 8 dm, lebar = 2 dm 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

dan tinggi = 9 dm, lebar = 9 dm 

dan tinggi = 2 dm, lebar = 3 dm 

dan tinggi = 6 dm. 

Memutuskan gagasan yang terbaik 

bersama siswa, yaitu : 

 

1. Volume  air dalam akuarium 

adalah 21,33 dm
3
 = 21,33 liter 

atau lebih dari 15 liter. 

Diketahui: 

Panjang akuarium = 4 dm 

Lebar akuarium  = 2 dm 

volume akuarium (V.balok) = 24 

liter ( 24 dm
3
) 

p  l  t = 24 

4  2  t = 24 

8t = 24 

Memutuskan gagasan yang terbaik 

bersama guru. 

Verifikasi 2 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

t = = 3 

tinggi akuarium = 3 dm 

tinggi akuarium = t 

tinggi akuarium yang terisi air 

 = t –  

tinggi akuarium yang terisi air  

= 3 –                                                       

=  

Sehingga   

volume air = p  l  

                   = 4 2    

                   =   

                     = 21,33 

Jadi, volume air dalam akuarium 

adalah 21,33 dm
3
 = 21,33 liter 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

atau lebih dari 15 liter. 

2. Kardus  yang paling efisien adalah 

kardus A karena kardus tersebut 

dapat menampung seluruh snack 

hanya dalam satu kardus. 

Karena : 

Volume kardus snack  

= p  l  t 

        = 15cm  10cm  8cm 

= 1200cm
3
 

Volume kardus  A  

= p  l  t 

= 45cm  30cm  40cm 

        = 54000cm
3
 

Volume kardus  B  

= p  l  t 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

        = 50cm  30cm  36cm 

= 54000cm
3
 

1200cm
3
  45 = 54000cm

3
 

Volume  kardus A dan volume 

kardus B memadai untuk 

menampung 45 kardus snack, 

namun kita bisa menganalisa 

lebih lanjut melalui ukuran kardus 

 Untuk  kardus A kita dapat 

menyusun kardus snack 

sebagai berikut dengan 

panjang kardus 45cm makakita 

dapat menyusun 3 kardus 

berjejer (45cm : 15cm), dan 

dengan lebar 30cm kita dapat 

menyusun 3 kardus berjejer 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

(30cm : 10cm), sehingga untuk 

alas kita dapat meletakkan 9 

kardus, dengan tinggi kardus A 

40 cm dan tinggi kardus snack 

8cm maka kita dapat 

menyusun 5 lapisan dengan 

masing – masing lapisan 

terdiri dari 9 kardus snack. 

Jadi kardus snack yang dapat 

ditampung kardus A yaitu 

sebanyak 9  5 = 45 kardus 

 Untuk  kardus B kita dapat 

menyusun kardus snack 

sebagai berikut dengan 

panjang kardus 50cm maka 

kita dapat menyusun 5 kardus 

berjejer (50cm : 10cm), dan 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

dengan lebar 30cm kita dapat 

menyusun 2 kardus berjejer 

(30cm : 15cm), sehingga untuk 

alas kita dapat meletakkan 10 

kardus, dengan tinggi kardus B 

36cm dan tinggi kardus snack 

8cm maka kita dapat 

menyusun 4 lapisan dengan 

masing – masing lapisan 

terdiri dari 10 kardus snack. 

Jadi kardus snack yang dapat 

ditampung kardus B yaitu 

sebanyak 10  4 = 40 kardus 

Berdasarkan pernyataan di atas, 

maka kardus yang paling efisien 

adalah kardus A karena kardus 

tersebut dapat menampung 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

seluruh snack hanya dalam satu 

kardus. 

3. VE = 60 + 120 + 160 

           = 360 liter 

  

  

 

 

 Kemungkinan pertama 

 

 Kemungkinan pertama 

 

5. Rumus  volume balok  dengan 

panjang p, lebar l dan tinggi t  

adalah V = p  l  t. 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Sintaks 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

P
en

u
tu

p
 

 

Bersama siswa menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari, yaitu rumus 

volume balok  dengan panjang p, 

lebar l dan tinggi t  adalah  

V = p  l  t. 

Bersama guru menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari. 

 

1 Menit 

Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menanyakan materi yang 

belum dipahami. 

 

Bertanya jika ada materi yang belum 

dipahami. 

 

1 Menit 

Meminta siswa untuk merapihkan 

catatannya di rumah yang berkaitan 

dengan materi volume balok. 

Memperhatikan penjelasan guru.  

1 Menit 

Menutup pembelajaran dengan salam. Menjawab salam.  1 Menit 
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Pertemuan VI ( 2 × 40 menit) 

Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

P
en

d
a
h

u
lu

a
n

 

Membuka pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

Menjawab salam. 
1  Menit 

Menyiapkan mental, fisik, dan sarana 

belajar, serta mengabsen siswa. 

Menyiapkan mental, fisik, dan sarana belajar. 
2 Menit 

Menyampaikan tujuan pelaksanaaan posttest 

dan menyampaikan aturan yang 

diberlakukan. 

 

Mendengarkan tujuan pelaksanaan  dan aturan 

posttest. 
2 Menit 

In
ti

 

Membagikan soal dan lembar jawaban 

posttest.  

Menerima soal dan lembar jawaban posttest. 
2 Menit 

Mengawasi jalannya posttest. Mengerjakan posttest. 60 Menit 

Membagikan angket skala disposisi 

matematis. 

Menerima angket skala disposisi matematis. 
2 Menit 

Mengawasi jalannya pengisian angket. 

 

Mengisi angket. 
6 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

P
en

u
tu

p
 

 

Meminta   siswa untuk mengumpulkan soal, 

lembar jawaban, dan angket. 

Mengumpulkan soal, lembar jawaban, dan 

angket. 
3 Menit 

Meminta  siswa untuk mempelajari materi 

pertemuan selanjutnya yaitu prisma dan 

limas. 

Mendengarkan penjelasan dari guru. 
1 Menit 

 

Menutup pembelajaran dan mengucapkan 

salam. 

Menjawab salam. 
1 Menit 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP  ) 

 

 Nama Sekolah : SMP Negeri 14 Yogyakarta  

 Mata Pelajaran :  Matematika 

Kelas /Semester :  VIII Eksperimen/ Genap 

 Tahun Ajaran  :  2014/2015 

 Alokasi Waktu : 12 × 40 menit (6 kali pertemuan) 

 

  

A. Standar Kompetensi  

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

serta menentukan ukurannya.  

 

B. Kompetensi Dasar  

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

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi   

5.3.1 Menghitung luas permukaan kubus  

5.3.2 Menghitung luas permukaan balok 

5.3.3 Menghitung volume kubus 

5.3.4 Menghitung volume balok 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan I : 

Pre-test diberikan dengan tujuan :  

1. Mengukur kesiapan dan kemampuan awal siswa tentang materi Kubus dan  

Balok. 

2. Mengukur kemampuan awal literasi matematis siswa  

3. Mengukur disposisi matematis siswa. 

4. Menunjukan sikap jujur, kerja keras, mandiri dan konsisten. 

Kelas Kontrol 
Lampiran 3.2. 
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Pertemuan II 

Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah : 

1. Siswa dapat menghitung luas permukaan kubus. 

 

Pertemuan III 

Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah : 

1. Siswa dapat menghitung luas permukaan balok. 

 

Pertemuan IV 

Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah : 

1. Siswa dapat menghitung volume kubus. 

 

Pertemuan V 

Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah : 

1. Siswa dapat menghitung volume balok. 

 

Pertemuan VI : 

Post-test diberikan dengan tujuan :  

1. Mengevaluasi materi kubus dan balok 

2. Mengevaluasi kemampuan awal literasi matematis siswa  

3. Mengevaluasi disposisi matematis siswa. 

4. Menunjukan sikap jujur, kerja keras, mandiri dan konsisten. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1.   Luas permukaan kubus 

Jika r = rusuk kubus maka 

Luas permukaan kubus tertutup = 6  r
2
 

Luas permukaan kubus tanpa tutup = 5  r
2 
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2.   Luas permukaan balok 

Misal : 

p = panjang 

l = lebar 

t = tinggi 

Maka  : 

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

 

3.   Volume  kubus 

Jika r = rusuk kubus maka 

Volume  kubus = r  r  r  

                         = r
3 

 

4.   Volume  balok 

Misal : 

p = panjang 

l = lebar 

t = tinggi 

Maka : 

Volume balok = p  l  t 

 

E. Pendekatan Dan Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran    : Model pembelajaran Konvensional (direct Teaching) 

Metode pembelajaran  : Ceramah 

 

F. Alat/Media/Bahan   

1. Alat/media : penggaris, white board, spidol, benda berbentuk kubus 

dan balok. 

2. Bahan ajar : Buku matematika kelas VIII  
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G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN  

Pertemuan I (2 × 40 menit) 

Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

P
en

d
a
h

u
lu

a
n

 

Membuka pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan doa. 

Menjawab salam. 
1  Menit 

Menyiapkan mental, fisik, dan sarana 

belajar, serta mengabsen siswa. 

Menyiapkan mental, fisik, dan sarana belajar. 
2 Menit 

Menyampaikan tujuan pelaksanaaan pretest 

dan menyampaikan aturan yang 

diberlakukan. 

Mendengarkan tujuan pelaksanaan  dan aturan 

pretest. 2 Menit 

In
ti

 

Membagikan soal dan lembar jawaban 

pretest.  

Menerima soal dan lembar jawaban pretest. 
2 Menit 

Mengawasi jalannya pretest. Mengerjakan pretest. 60 Menit 

Membagikan angket skala disposisi 

matematis. 

Menerima angket skala disposisi matematis. 
2 Menit 

Mengawasi jalannya pengisian angket. 

 

Mengisi angket. 
6 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

P
en

u
tu

p
 

 

Menginstruksikan   siswa untuk 

mengumpulkan soal, lembar jawaban, dan 

angket. 

Mengumpulkan soal, lembar jawaban, dan 

angket. 3 Menit 

Meminta  siswa untuk mempelajari materi 

pertemuan selanjutnya yaitu menemukan 

luas permukaan kubus. 

Mendengarkan penjelasan dari guru. 

1 Menit 

Menutup pembelajaran dan mengucapkan 

salam. 

Menjawab salam. 
1 Menit 

 

Pertemuan II (2 × 40 menit) 

Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

P
en

d
a
h

u
lu

a
n

 Membuka pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

Menjawab salam. 
1  Menit 

Menyiapkan mental, fisik, dan sarana 

belajar, serta mengabsen siswa. 

Menyiapkan mental, fisik, dan sarana belajar. 
2 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Menyampaikan tujuan pembelajaran. Mendengarkan tujuan pembelajaran.  2 Menit 

Mengaitkan materi dengan luas daerah 

persegi yang telah dipelajari siswa, yaitu 

menanyakan  rumus luas persegi dan 

memberitahukan siswa bahwa luas daerah 

persegi merupakan luas satu bidang pada 

kubus. 

Memperhatikan penjelasan guru. 

 

 

 

 

2 Menit 

Menjelaskan tentang pentingnya 

mempelajari luas permukaan kubus, yaitu 

bisa digunakan untuk menentukan luas 

kertas kado yang digunakan untuk 

membungkus kado yang berbentuk kubus. 

Memperhatikan gambar atau kotak yang 

berbentuk kubus yang dibawa oleh guru. 

1 Menit 

In
ti

 

Memberikan rumus luas permukaan kubus. Memperhatikan penjelasan guru.  5 Menit 

Memberikan contoh soal mengenai luas 

permukaan kubus dan penyelesaiannya. 

Memperhatikan dan memahami materi yang 

dijelaskan guru. 
10 Menit 

  Memberikan latihan soal mengenai luas  Mengerjakan latihan soal. 20 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

permukaan kubus.  

 Membahas latihan soal mengenai luas 

permukaan kubus bersama siswa. 

Membahas latihan soal. 
20 Menit 

Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menuliskan materi luas permukaan 

kubus yang ada di papan tulis. 

Menulis materi yang ada di papan tulis. 

13 Menit 

P
en

u
tu

p
 

 

Bersama siswa menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari, yaitu rumus luas 

permukaan kubus adalah 6  r
2
 . 

Bersama guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 1 Menit 

Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menanyakan materi yang belum 

dipahami. 

Bertanya jika ada materi yang belum dipahami. 

1 Menit 

Meminta siswa untuk merapihkan 

catatannya di rumah yang berkaitan dengan 

materi luas permukaan kubus  dan 

Menginformasikan materi untuk pertemuan 

Memperhatikan penjelasan guru. 

1 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

berikutnya (luas permukaan balok). 

Menutup pembelajaran dengan salam. Menjawab salam. 1 Menit 

 

Pertemuan III ( 2×40 menit) 

Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

P
en

d
a
h

u
lu

a
n

 

Membuka pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

Menjawab salam. 
1  Menit 

Menyiapkan mental, fisik, dan sarana 

belajar, serta mengabsen siswa. 

Menyiapkan mental, fisik, dan sarana belajar. 
2 Menit 

Menyampaikan tujuan pembelajaran. Mendengarkan tujuan pembelajaran.  2 Menit 

Mengaitkan materi dengan luas daerah 

persegi panjang yang telah dipelajari siswa, 

yaitu menanyakan  rumus luas daerah 

persegi panjang. 

Memperhatikan penjelasan guru. 

 

 
2 Menit 

Menjelaskan tentang pentingnya Memperhatikan gambar atau kotak yang 1 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

mempelajari luas permukaan balok, yaitu 

memperlihatkan gambar pelabuhan Dover 

yang didalamnya terdapat peti kemas. 

berbentuk balok yang dibawa oleh guru. 

In
ti

 

Memberikan rumus luas permukaan balok. Memperhatikan penjelasan guru.  5 Menit 

Memberikan contoh soal mengenai luas 

permukaan balok dan penyelesaiannya. 

Memperhatikan dan memahami materi yang 

dijelaskan guru. 
10 Menit 

  Memberikan latihan soal mengenai luas 

permukaan balok. 

 Mengerjakan latihan soal. 

 
20 Menit 

 Membahas latihan soal mengenai luas 

permukaan balok bersama siswa. 

Membahas latihan soal. 
20 Menit 

Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menuliskan materi luas permukaan 

balok yang ada di papan tulis. 

Menulis materi yang ada di papan tulis. 

13 Menit 

P
en

u
tu

p
 

 

Bersama siswa menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari, yaitu rumus luas 

permukaan balok adalah 2 (pl + pt + lt) . 

Bersama guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 1 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menanyakan materi yang belum 

dipahami. 

Bertanya jika ada materi yang belum dipahami. 

1 Menit 

Meminta siswa untuk merapihkan 

catatannya di rumah yang berkaitan dengan 

materi luas permukaan balok  dan 

Menginformasikan materi untuk pertemuan 

berikutnya (volume kubus). 

Memperhatikan penjelasan guru. 

1 Menit 

Menutup pembelajaran dengan salam. Menjawab salam. 1 Menit 

 

Pertemuan IV (2×40 menit) 

Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

P
en

d
a
h

u
l

u
a
n

 

Membuka pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

Menjawab salam. 
1  Menit 

Menyiapkan mental, fisik, dan sarana Menyiapkan mental, fisik, dan sarana belajar. 2 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

belajar, serta mengabsen siswa. 

Menyampaikan tujuan pembelajaran. Mendengarkan tujuan pembelajaran.  2 Menit 

Mengaitkan materi dengan luas permukaan 

kubus yang telah dipelajari siswa. 

Memperhatikan penjelasan guru. 

 
2 Menit 

Menjelaskan tentang pentingnya 

mempelajari volume kubus, yaitu 

memperlihatkan gambar bak mandi yang 

berbentuk kubus. 

Memperhatikan gambar bak mandi yang 

berbentuk kubus yang dibawa oleh guru. 
1 Menit 

In
ti

 

Memberikan rumus volume kubus. Memperhatikan penjelasan guru.  5 Menit 

Memberikan contoh soal mengenai volume 

kubus dan penyelesaiannya. 

Memperhatikan dan memahami materi yang 

dijelaskan guru. 
10 Menit 

  Memberikan latihan soal mengenai volume 

kubus. 

 Mengerjakan latihan soal. 

 
20 Menit 

 Membahas latihan soal mengenai volume 

kubus bersama siswa. 

Membahas latihan soal. 
20 Menit 

Memberikan kesempatan kepada siswa Menulis materi yang ada di papan tulis. 13 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

untuk menuliskan materi volume kubus 

yang ada di papan tulis. 

P
en

u
tu

p
 

 

Bersama siswa menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari, yaitu rumus volume kubus 

dengan rusuk r adalah  r
3
 . 

Bersama guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 1 Menit 

Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menanyakan materi yang belum 

dipahami. 

Bertanya jika ada materi yang belum dipahami. 

1 Menit 

Meminta siswa untuk merapihkan 

catatannya di rumah yang berkaitan dengan 

materi volume kubus  dan 

Menginformasikan materi untuk pertemuan 

berikutnya (volume balok). 

Memperhatikan penjelasan guru. 

1 Menit 

Menutup pembelajaran dengan salam. Menjawab salam. 1 Menit 
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Pertemuan V ( 2 × 40 menit) 

Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

P
en

d
a
h

u
lu

a
n

 

Membuka pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

Menjawab salam. 
1  Menit 

Menyiapkan mental, fisik, dan sarana 

belajar, serta mengabsen siswa. 

Menyiapkan mental, fisik, dan sarana belajar. 
2 Menit 

Menyampaikan tujuan pembelajaran. Mendengarkan tujuan pembelajaran.  2 Menit 

Mengaitkan materi dengan luas permukaan 

balok yang telah dipelajari siswa. 

Memperhatikan penjelasan guru. 

 
2 Menit 

Menjelaskan tentang pentingnya 

mempelajari volume balok, yaitu 

memperlihatkan gambar akuarium (terisi air) 

yang berbentuk balok. Untuk menghitung 

volume air yang ada di dalam akuarium 

tersebut, maka kita harus mengetahui rumus 

volume balok terlebih dahulu. 

 

Memperhatikan gambar akuarium (terisi air) yang 

berbentuk balok yang dibawa oleh guru dan 

memperhatikan penjelasan guru. 

1 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

In
ti

 

Memberikan rumus volume balok. Memperhatikan penjelasan guru.  5 Menit 

Memberikan contoh soal mengenai volume 

balok dan penyelesaiannya. 

Memperhatikan dan memahami materi yang 

dijelaskan guru. 
10 Menit 

  Memberikan latihan soal mengenai volume 

balok. 

 Mengerjakan latihan soal. 

 
20 Menit 

 Membahas latihan soal mengenai volume 

balok bersama siswa. 

Membahas latihan soal. 
20 Menit 

Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menuliskan materi volume balok 

yang ada di papan tulis. 

Menulis materi yang ada di papan tulis. 

13 Menit 

P
en

u
tu

p
 

 

Bersama siswa menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari, yaitu rumus volume balok 

dengan panjang p, lebar l, dan tinggi t 

adalah  V = p  l  t. 

Bersama guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 
1 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menanyakan materi yang belum 

dipahami. 

Bertanya jika ada materi yang belum dipahami. 

1 Menit 

Meminta siswa untuk merapihkan 

catatannya di rumah yang berkaitan dengan 

materi volume balok. 

Memperhatikan penjelasan guru. 

1 Menit 

Menutup pembelajaran dengan salam. Menjawab salam. 1 Menit 

 

Pertemuan VI ( 2 × 40 menit) 

Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

P
en

d
a
h

u
lu

a
n

 

Membuka pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

Menjawab salam. 
1  Menit 

Menyiapkan mental, fisik, dan sarana 

belajar, serta mengabsen siswa. 

Menyiapkan mental, fisik, dan sarana belajar. 
2 Menit 

Menyampaikan tujuan pelaksanaaan posttest Mendengarkan tujuan pelaksanaan  dan aturan 2 Menit 
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Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

dan menyampaikan aturan yang 

diberlakukan. 

 

posttest. 

In
ti

 

Membagikan soal dan lembar jawaban 

posttest.  

Menerima soal dan lembar jawaban posttest. 
2 Menit 

Mengawasi jalannya posttest. Mengerjakan posttest. 60 Menit 

Membagikan angket skala disposisi 

matematis. 

Menerima angket skala disposisi matematis. 
2 Menit 

Mengawasi jalannya pengisian angket. Mengisi angket. 6 Menit 

P
en

u
tu

p
 

 

Meminta   siswa untuk mengumpulkan soal, 

lembar jawaban, dan angket. 

Mengumpulkan soal, lembar jawaban, dan 

angket. 
3 Menit 

Meminta  siswa untuk mempelajari materi 

pertemuan selanjutnya yaitu prisma dan 

limas. 

Mendengarkan penjelasan dari guru. 
1 Menit 

 

Menutup pembelajaran dan mengucapkan 

salam. 

Menjawab salam. 
1 Menit 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

PEGANGAN SISWA 

BANGUN RUANG SISI DATAR 

(Kubus dan Balok) 

 

                

                                     
NAMA KELOMPOK : 

NAMA  : 1. 

     2. 

                                3. 

     4.  

     5.  

 

 

Lampiran 3.3. 



1 
 

Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 1 

  

LEMBAR KERJA SISWA (LKS)1 

 

1. Menemukan rumus luas permukaan kubus 

2. Menghitung luas permukaan kubus  

 

 
 

Luas Permukaan Kubus 

 

1. Berkumpullah dengan teman sekelompokmu! 

2. Bacalah permasalahan yang ada!  

3. Jawablah setiap masalah secara mandiri di kelompokmu! 

4. Tuliskan gagasan penyelesaian masalah secara bergantian pada kolom 

pendapat! 

5.  Diskusikan  dengan teman sekelompok! 

6. Tulislah penyelesaian masalah yang paling tepat menurut kelompokmu 

pada kolom kesimpulan! 

  

penggaris dan alat tulis 

 

 

 

 

Indikator 

Materi 

Petunjuk 

Perlengkapan 

Ayo..! kita berpetualang menemukan 

rumus luas  permukaan kubus    

 



2 
 

Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 2 

  

Di bawah ini akan ada masalah-masalah yang berkaitan dengan luas permukaan kubus, 

selesaikanlah! 

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

Langkah 1 

Pahami situasi masalah di atas dan tuliskan apa yang diketahui dari masalah 

tersebut. 

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

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

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

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

 

Langkah 2 

Tuliskan jumlah persegi yang ada pada kubus. 

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

 

Langkah 3 

Kalikan jumlah persegi yang ada pada kubus dengan luas daerah persegi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Jadi, berdasarkan langkah 1, 2 dan 3, maka luas sisi kotak kado adalah  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rani akan memberikan kado untuk adiknya. Agar nampak menarik, kotak 

kado yang berbentuk kubus itu akan dibungkus dengan kertas kado. Agar 

kertas kado yang dibutuhkan cukup, Rani perlu mengetahui luas sisi kotak 

kado itu. Berapakah luas sisi kotak kado dengan ukuran tinggi 20 cm 

tersebut?  

 

Masalah 1 



3 
 

Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 3 

  

 

                                                                                                  

                                                                                                    

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentur beserta teman-temannya membantu Ibu Kiki untuk 

melapisi 6 kubus dengan kertas metalik agar terlihat lebih 

indah.  Berapa luas kertas metalik minimal yang dibutuhkan 

jika panjang rusuk masing-masing kubus adalah 15 cm?  

 

Masalah 2 

Langkah 1 

Pahami situasi masalah di atas dan tuliskan apa yang diketahui dari masalah 

tersebut. 

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

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

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

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

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

 

Langkah 2 

Hitunglah luas kertas metalik minimal yang dibutuhkan untuk 1 buah kubus. 

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

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

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

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

Jadi, luas kertas metalik minimal yang dibutuhkan untuk 1 buah kubus adalah 
 

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

Langkah 3 

Hasil dari langkah 2 dikalikan dengan jumlah kubus yang akan dilapisi kertas metalik. 

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

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

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

Jadi, berdasarkan langkah 1, 2 dan 3, maka luas kertas metalik minimal yang 

dibutuhkan adalah  

.......................................................................................................................................... 
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Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 4 

  

Kita  Bisa !! 

                                          KOLOM PENDAPAT  

Nama : 

Masalah 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah 2 

Nama : 

Masalah 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah 2 

Nama : 

Masalah 1 

 

 

 

Masalah 2 
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Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama : 

Masalah 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah 2 

Nama : 

Masalah 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah 2 
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Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 6 

  

KESIMPULAN (kelompok): 

Masalah 1  

Jadi,  luas sisi kotak kado adalah .................................................................. 

Karena  :  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Masalah  2 

Jadi,  luas kertas metalik minimal yang dibutuhkan adalah ........................ 

Karena : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................... 
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Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS)2 

 

Berdasarkan masalah 1 dan 2, apa yang kalian cari pada masalah 1 dan 2? 

Apakah luas yang kalian cari pada masalah 1 dan 2 merupakan luas jaring-

jaring kubus? 

 

 

Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan luas permukaan kubus? 

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

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

Dapatkah kalian menentukan luas permukaan kubus dengan panjang rusuk r? 

 

salah satu jaring-jaringnya, seperti gambar di bawah ini. 

 

Perhatikan jaring-jaring kubus pada halaman sebelumnya! Bukankah kubus 

memiliki enam sisi? Bukankah persegi 1, persegi 2, persegi 3, persegi 4, 

persegi 5, dan persegi 6 memiliki luas daerah yang sama? 

Jika rusuk kubus tersebut adalah r, maka luas permukaan kubusnya adalah  

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

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

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

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

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

 

 

 

PIKIRKAN!!! 
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Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 8 

  

LEMBAR KERJA SISWA (LKS)2 

 

1. Menemukan rumus luas permukaan balok 

2. Menghitung luas permukaan balok 

 

 
 

Luas Permukaan Balok 

 

1. Berkumpullah dengan teman sekelompokmu! 

2. Bacalah permasalahan yang ada!  

3. Jawablah setiap masalah secara mandiri di kelompokmu! 

4. Tuliskan gagasan penyelesaian masalah secara bergantian pada kolom 

pendapat! 

5.  Diskusikan  dengan teman sekelompok! 

6. Tulislah penyelesaian masalah yang paling tepat menurut kelompokmu 

pada kolom kesimpulan! 

  

penggaris dan alat tulis 

 

 

 

 

Indikator 

Materi 

Petunjuk 

Perlengkapan 

Ayo..! kita berpetualang menemukan 

rumus luas permukaan  balok    
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Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 9 

  

Di bawah ini akan ada masalah-masalah yang berkaitan dengan luas permukaan balok, 

selesaikanlah! 

 

 

  

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jodhi akan memberikan hadiah berupa buku untuk ibunya. 

Sebelum memberikan kado tersebut kepada ibunya, Jodhi 

membungkus kotak kado dengan kertas kado agar terlihat lebih 

menarik. Jodhi perlu mengetahui luas sisi kotak kado agar kertas 

kado yang dibutuhkan cukup. Berapakah luas sisi kotak kado itu, 

bila panjang kotak kado 20 cm, lebar 10 cm dan tinggi 2 cm? 

 

Masalah 1 

Langkah 1 

Pahami situasi masalah di atas dan tuliskan apa yang diketahui dari masalah tersebut. 

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

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

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

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

Langkah 2 

Tuliskan jumlah persegi panjang yang ada pada balok dan identifikasi luas daerah 

persegi panjang yang sama. 

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

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

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

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

Langkah 3 

Jumlahkan seluruh luas daerah persegi panjang yang ada pada balok. 

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

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

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

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

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

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

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

 

Jadi, berdasarkan langkah 1, 2 dan 3, maka luas sisi kotak kado adalah ....... 

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

 

.......................................................................................................................................... 
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Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 10 

  

 

 

                                                                                                                                           

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMP Negeri 14 Yogyakarta akan membangun tambahan gedung untuk ruang 

perpustakaan. Ruangan tersebut  memiliki 4 buah tiang dengan ukuran panjang 50 cm, 

lebar 30 cm dan tinggi 300 cm.  

a. Berapa kaleng cat yang dibutuhkan untuk mengecat 4 buah tiang tersebut? (ket :   

1 kaleng cat yang berisi 1 kg seharga Rp80.000,- dapat digunakan untuk mengecat 

dinding seluas 8 m
2
) 

b. Berapa  biaya yang dibutuhkan sekolah untuk membeli kaleng cat tersebut! 

 

 

Masalah 2 

Langkah 1 

Hitunglah luas permukaan 1 buah tiang, kemudian kalikan dengan jumlah tiang yang 

akan dicat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Langkah 2 

Kaitkan luas permukaan tiang (langkah 1) dengan informasi bahwa 1 kaleng cat yang 

berisi 1 kg dapat digunakan untuk mengecat dinding seluas 8 m2 

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

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

Langkah 3 

Kaitkan jumlah kaleng cat yang dibutuhkan (langkah 2) dengan informasi bahwa 1 

kaleng cat yang berisi 1 kg seharga Rp80.000,- 

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

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

Jadi, berdasarkan langkah 1, 2 dan 3, maka kaleng cat yang dibutuhkan untuk 

mengecat 4 buah tiang adalah ................ dan biaya yang dibutuhkan adalah  

.......................................................................................................................................... 
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Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 11 

  

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toko Kathulistiwa, merupakan sebuah toko yang menyediakan berbagai macam akuarium 

dari kaca yang berbentuk balok dengan berbagai ukuran. Ada 3 macam akuarium yang 

dijual di toko tersebut seperti yang tertera pada tabel di bawah ini : 

Nama Akuarium Panjang Lebar Tinggi 

A  20 dm 2 dm 9 dm 

B 20 dm 1,8 dm 10 dm 

C 20 dm 3 dm 6 dm 

 

Untuk membuat ketiga akuarium tersebut, toko harus membeli kaca seharga Rp.10.000/m
2
.  

Dari ketiga ukuran akuarium tersebut, manakah di antara ketiganya yang akan 

menguntungkan toko tersebut berdasarkan pembuatannya? Berikan alasan secukupnya! 

 

Masalah 3 

Langkah 1 

Carilah luas permukaan dari akuarium A, B dan C.  

Misalkan luas permukaan akuarium B adalah LB,                               

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

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

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

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

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

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

 

Misalkan luas permukaan akuarium B adalah LB,                                  

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

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

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

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

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

 

Misalkan luas permukaan akuarium C adalah LC,                               

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ....................................................................................................................................................  
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Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 12 

  

Kita  Bisa !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          KOLOM PENDAPAT  

Nama : 

Masalah 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah 2 

 

Masalah 3 

 

Langkah 2 

Dilihat dari hasil luas permukaan akuarium A, B dan C. Akuarium yang manakah yang 

lebih menguntungkan? Berikan alasan! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jadi , dari ketiga ukuran akuarium tersebut, yang akan menguntungkan toko 

Khatulistiwa berdasarkan pembuatannya adalah  

.......................................................................................................................................... 
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Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 13 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nama : 

Masalah 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah 2 

 

Masalah 3 

Nama : 

Masalah 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah 2 

 

Masalah 3 
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Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 14 

  

 

 

 

Nama : 

Masalah 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah 2 

 

Masalah 3 

Nama : 

Masalah 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah 2 

 

Masalah 3 



15 
 

Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 15 

  

KESIMPULAN (kelompok): 

Masalah 1 

Jadi,  luas sisi kotak kado adalah .................................................................. 

Karena : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Masalah 2 

Jadi,  kaleng cat yang dibutuhkan untuk mengecat 4 buah tiang adalah 

........................ dan biaya yang dibutuhkan adalah ...................................... 

Karena : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Kita  Bisa !! 
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Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 16 

  

Masalah 3 

Jadi,  dari ketiga ukuran akuarium tersebut, yang akan menguntungkan 

toko Khatulistiwa berdasarkan pembuatannya adalah 

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

Karena : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................... 
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Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 17 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan masalah 1 dan 2, dan 3 apa yang kalian cari pada masalah 1, 2 dan 3? 

Apakah luas yang kalian cari pada masalah 1, 2 dan 3 merupakan luas jaring-jaring 

balok? 

 

Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan luas permukaan balok? 

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

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

 
Dapatkah kalian menentukan luas permukaan kubus dengan panjang panjang p, lebar l, dan 

tinggi t? 

 

salah satu jaring-jaringnya, seperti gambar di bawah ini. 

 

perhatikan jaring-jaring balok di atas! Isilah titik-titik di bawah ini! 

Luas daerah  persegi panjang 1=   ...   ...  = luas daerah persegi panjang ... 

Luas daerah persegi panjang 2=  ...     ...  = luas daerah persegi panjang  ... 

Luas daerah persegi panjang 3=  ...     ...  = luas daerah persegi panjang  ... 

Jadi, balok dengan panjang p, lebar l dan tinggi t memiliki Luas permukaan  

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

 

 

 
PIKIRKAN!!! 
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Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 18 

  

LEMBAR KERJA SISWA (LKS)3 

 

1. Menemukan rumus volume kubus 

2. Menghitung volume kubus  

 

 
 

Volume Kubus 

 

1. Berkumpullah dengan teman sekelompokmu! 

2. Bacalah permasalahan yang ada!  

3. Jawablah setiap masalah secara mandiri di kelompokmu! 

4. Tuliskan gagasan penyelesaian masalah secara bergantian pada kolom 

pendapat! 

5.  Diskusikan  dengan teman sekelompok! 

6. Tulislah penyelesaian masalah yang paling tepat menurut kelompokmu 

pada kolom kesimpulan! 

  

penggaris dan alat tulis 

 

 

 

 

Indikator 

Materi 

Petunjuk 

Perlengkapan 

Ayo..! kita berpetualang menemukan 

rumus volume  kubus    
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Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 19 

  

 

Di bawah ini akan ada masalah-masalah yang berkaitan dengan volume kubus, 

selesaikanlah! 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu Sri akan mengemas alat peraga kubus-kubus kecil berukuran rusuk 

5 cm ke dalam kubus besar berukuran rusuk 25 cm. Berapa banyak 

kubus kecil yang dapat tertampung dalam kubus besar jika kubus 

besar terisi sampai penuh? Berikan penjelasan! 

 

Masalah 1 

Langkah 1 

Hitunglah jumlah kubus-kubus kecil yang ada pada bagian paling bawah. 

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

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

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

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

 

Langkah 2 

Hitunglah jumlah tumpukan yang ada. 

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

 

Langkah 3 

Kalikan jumlah kubus-kubus kecil yang ada pada bagian paling bawah dengan jumlah 

tumpukan. 

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

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

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

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

 

Jadi, berdasarkan langkah 1, 2 dan 3, maka banyak kubus kecil yang dapat 

tertampung dalam kubus besar jika kubus besar terisi sampai penuh adalah  

.......................................................................................................................................... 
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Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 20 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayah Rafli ingin membuat bak mandi yang 
dapat menampung sebanyak 512 liter air. Jika 
bak mandi tersebut berbentuk kubus, tentukan 
tinggi (bagian dalam) bak mandi yang harus 
dibuat (dalam cm). Berikan penjelasan! 
 

Masalah 2 

Langkah 1 

Carilah tinggi bak mandi dengan menggunakan volume air yang sudah diketahui. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Langkah 2 

Ubahlah dari dm ke cm. 

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

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

 

Langkah 3 

Berdasarkan langkah 1 dan 2, maka tinggi (bagian dalam) bak mandi yang  

harus dibuat adalah  

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

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

.......................................................................................................................................... 
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Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 21 

  

Kita  Bisa !! 

                                          KOLOM PENDAPAT  

Nama : 

Masalah 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah 2 

 

Nama : 

Masalah 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah 2 

 

Nama : 

Masalah 1 

 

 

 

 

 

Masalah 2 
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Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 22 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama : 

Masalah 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah 2 

 

Nama : 

Masalah 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah 2 
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Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 23 

  

KESIMPULAN (kelompok): 

Masalah 1 

Jadi,  banyak kubus kecil yang dapat tertampung dalam kubus besar jika 

kubus besar terisi sampai penuh adalah .................................................. 

Karena : 

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

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

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

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

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

 

Masalah 2 

Jadi,  tinggi (bagian dalam) bak mandi yang harus dibuat adalah ............... 

Karena : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Kita  Bisa !! 
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Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 24 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan masalah 1 dan 2, isilah tabel berikut : 

(petunjuk : kubus kecil berukuran rusuk 1 cm) 

 

Kubus Banyak Kubus Volume 

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

 

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

 

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

 

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

. 

. 
. 
. 

. 

. 

 

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

 

 

Jadi, rumus volume kubus dengan panjang rusuk r adalah V= ......................... 
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Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 25 

  

LEMBAR KERJA SISWA (LKS)4 

 

1. Menemukan rumus volume balok 

2. Menghitung volume balok  

 

 
 

Volume Balok 

 

1. Berkumpullah dengan teman sekelompokmu! 

2. Bacalah permasalahan yang ada!  

3. Jawablah setiap masalah secara mandiri di kelompokmu! 

4. Tuliskan gagasan penyelesaian masalah secara bergantian pada kolom 

pendapat! 

5.  Diskusikan  dengan teman sekelompok! 

6. Tulislah penyelesaian masalah yang paling tepat menurut kelompokmu 

pada kolom kesimpulan! 

  

penggaris dan alat tulis 

 

 

 

 

Indikator 

Materi 

Petunjuk 

Perlengkapan 

Ayo..! kita berpetualang menemukan 

rumus volume  balok    
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Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 26 

  

Di bawah ini akan ada masalah-masalah yang berkaitan dengan volume balok, 

selesaikanlah! 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riko mempunyai sebuah akuarium volumenya 24 

liter. Akuarium tersebut berbentuk balok dengan 

panjang 4 dm dan  lebar 2 dm. Jika ketinggian air 

dalam akuarium yang tidak terisi air adalah 
 

 
 dm, 

apakah volume air dalam akuarium Riko lebih dari  

15 liter  atau kurang dari 15 liter? Berikan alasan atas 

jawaban anda!  

 

Masalah 1 

Langkah 1 

Pahami situasi masalah di atas dan tentukan tinggi akuarium yang terisi air saja. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Langkah 3 

Berdasarkan langkah 1 dan 2, maka volume air dalam akuarium adalah 

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

 ....................................................................................................................................................  
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Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 27 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari ini toko kue “Sari Rasa” harus mengantarkan pesanan snack untuk acara kantor 

sebanyak 45 buah dengan kardus snack yang berukuran tinggi 8 cm, panjang 15 cm dan 

lebar 10 cm. Toko kue tersebut mempunyai dua ukuran kardus besar untuk mengangkut 

semua snack tersebut yaitu kardus  A dengan ukuran tinggi 40 cm, panjang 45 cm dan lebar 

30 cm serta kardus B berukuran tinggi 36 cm, panjang 50 cm dan lebar 30 cm. Menurut 

kalian kardus manakah yang paling efisien untuk mengangkut 45 kardus snack tersebut? 

Berikan alasan mengenai jawaban kalian! 

Selesaikanlah masalah ini dengan cara apapun yang dapat Anda lakukan! 
 

Masalah 2 

Langkah 1 

Hitunglah volume kardus snack, volume kardus A, dan volume kardus B. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                          = 54000cm
3
 

Volume kardus  B = p   l   t 

                 = 50cm   30cm   36cm 

Langkah 2 

Hitunglah volume air dalam akuarium. 

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

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

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

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

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

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

Langkah 3 

Berdasarkan langkah 1 dan 2, maka volume air dalam akuarium adalah 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Langkah 2 

Hitunglah kardus snack yang dapat ditampung oleh kardus A dan kardus B. 

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

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

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

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

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

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

Jadi kardus snack yang dapat ditampung kardus A yaitu sebanyak ........................................... 

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

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

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

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

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

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

Jadi kardus snack yang dapat ditampung kardus B yaitu sebanyak ........................................... 

Langkah 3 

Berdasarkan langkah 1 dan 2, maka kardus yang paling efisien adalah 

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

karena 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................... 
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Toko Kathulistiwa, merupakan sebuah toko yang menyediakan berbagai macam 

akuarium dari kaca yang berbentuk balok dengan berbagai ukuran. Harga tiap akuarium 

bervariasi sesuai dengan daya tampung (volume air) akuarium tersebut. Semakin besar 

daya tampung (volume air) maka harga akuarium akan semakin tinggi. Ada 3 macam 

akuarium yang dijual di toko tersebut seperti yang tertera pada tabel di bawah ini : 

Nama Akuarium Daya Tampung 

Small  60 liter 

Medium  120 liter 

Large  160 liter 

 

Toko tersebut  berencana untuk membuat akuarium yang lebih besar dari ketiga macam 

akuarium yang ada, dan dikategorikan sebagai akuarium extra large. Akuarium ini 

memiliki volume yang merupakan jumlah dari ketiga macam akuarium yang ada. 

Panjang  akuarium extra large ini sudah ditentukan oleh pihak toko yaitu 20 dm.  

Tentukan 2 kemungkinan ukuran  (lebar dan tinggi bagian dalam) akuarium extra large  

yang dapat dibuat! 

 

Masalah 3 

                       

Langkah 1 

Jumlahkan volume ketiga akuarium. 

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

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

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

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

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

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

Langkah 2 

Carilah lebar dan tinggi akuarium dengan menggunakan jumlah ketiga akuarium dan 

panjang akuarium extra large. 

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

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

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

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

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

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

 Kemungkinan pertama 

 

 Kemungkinan kedua 
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Kita  Bisa !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          KOLOM PENDAPAT  

Nama : 

Masalah 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah 2 

 

Masalah 3 

 

                      

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

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

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

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

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

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

 

Langkah 3 

Berdasarkan langkah 1 dan 2, maka 2 kemungkinan ukuran  (lebar dan  

tinggi bagian dalam) akuarium extra large  yang dapat dibuat adalah 

 Kemungkinan pertama 

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

 Kemungkinan kedua 

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

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

Masalah 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah 2 

 

Masalah 3 

 

Nama : 

Masalah 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah 2 

 

Masalah 3 
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Nama : 

Masalah 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah 2 

 

Masalah 3 

 

Nama : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah 2 

 

Masalah 3 
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KESIMPULAN (kelompok): 

Masalah 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

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

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

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

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

 

Kita  Bisa !! 
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Masalah 2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Masalah 3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................... 
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Isilah tabel berikut : 

(petunjuk : kubus kecil berukuran rusuk 1 cm) 

 

 

 

 

 

 

Jadi,  rumus volume  balok  adalah   ......................... 

Berdasarkan masalah 1, 2 dan 3, isilah tabel berikut : 

(petunjuk : kubus kecil berukuran rusuk 1 cm) 

Balok p l t 
Banyak 

Kubus 
Volume 

 

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

 

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

 

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

 

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

. 

. 
. 
. 

. 

. 
. 
. 

. 

. 
. 
. 

 

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

 

Jadi, rumus volume balok dengan panjang p, lebar l dan tinggi t adalah  

V = ........................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

PEGANGAN GURU 

BANGUN RUANG SISI DATAR 

(Kubus dan Balok) 

 

                

                                              
NAMA KELOMPOK : 

NAMA  : 1. 

     2. 

                                3. 

     4.  

     5.  

 

Lampiran 3.4. 

 



Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 1 

  

LEMBAR KERJA SISWA (LKS)1 

 

1. Menemukan rumus luas permukaan kubus 

2. Menghitung luas permukaan kubus  

 

 
 

Luas Permukaan Kubus 

 

1. Berkumpullah dengan teman sekelompokmu! 

2. Bacalah permasalahan yang ada!  

3. Jawablah setiap masalah secara mandiri di kelompokmu! 

4. Tuliskan gagasan penyelesaian masalah secara bergantian pada kolom 

pendapat! 

5.  Diskusikan  dengan teman sekelompok! 

6. Tulislah penyelesaian masalah yang paling tepat menurut kelompokmu 

pada kolom kesimpulan! 

  

penggaris dan alat tulis 

 

 

 

 

Indikator 

Materi 

Petunjuk 

Perlengkapan 

Ayo..! kita berpetualang menemukan 

rumus luas permukaan  kubus    

 



Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 2 

  

Di bawah ini akan ada masalah-masalah yang berkaitan dengan luas permukaan kubus, 

selesaikanlah! 

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

Langkah 1 

Pahami situasi masalah di atas dan tuliskan apa yang diketahui dari masalah 

tersebut. 

Diketahui : 

Tinggi (rusuk) = 20 cm 

Ditanyakan : 

Berapakah luas sisi kotak kado? 

 

Langkah 2 

Tuliskan jumlah persegi yang ada pada kubus. 

Jumlah persegi yang ada pada kubus adalah 6 buah  

 

Langkah 3 

Kalikan jumlah persegi yang ada pada kubus dengan luas persegi. 

Misalkan luas sisi kotak kado adalah L 

L = 6   luas persegi  

L = 6   (s   s) 

Misal s = r, maka : 

L = 6   (r   r) 

L = 6   (20   20) 

L = 6   (400) 

L = 2400 

 

Jadi, berdasarkan langkah 1, 2 dan 3, maka luas sisi kotak kado adalah 2400 cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rani akan memberikan kado untuk adiknya. Agar nampak menarik, kotak 

kado yang berbentuk kubus itu akan dibungkus dengan kertas kado. Agar 

kertas kado yang dibutuhkan cukup, Rani perlu mengetahui luas sisi kotak 

kado itu. Berapakah luas sisi kotak kado dengan ukuran tinggi 20 cm 

tersebut?  

 

Masalah 1 
Tahap Orientasi 

Tahap Analisis 



Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 3 

  

 

                                                                                                  

                                                                                                    

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentur beserta teman-temannya membantu Ibu Kiki untuk 

melapisi 6 kubus dengan kertas metalik agar terlihat lebih 

indah.  Berapa luas kertas metalik minimal yang dibutuhkan 

jika panjang rusuk masing-masing kubus adalah 15 cm?  

 

Masalah 2 

 

Langkah 1 

Pahami situasi masalah di atas dan tuliskan apa yang diketahui dari masalah 

tersebut. 

Diketahui : 

Rusuk (r) = 15 cm 

Jumlah kubus = 6 buah 

Ditanyakan : 

Berapakah luas kertas metalik minimal yang dibutuhkan? 

Langkah 2 

Hitunglah luas kertas metalik minimal yang dibutuhkan untuk 1 buah kubus. 

L = 6   (r   r) 

L = 6   (15   15) 

L = 6   (225) 

L = 1350 

Jadi, luas kertas metalik minimal yang dibutuhkan untuk 1 buah kubus adalah 1350 cm
2 

Langkah 3 

Hasil dari langkah 2 dikalikan dengan jumlah kubus yang akan dilapisi kertas metalik. 

 Misalkan luas kertas kado metalik minimal yang dibutuhkan adalah L, maka :  

L = 1350 cm
2 

   6 
 

L = 8100 cm
2
 

Jadi, berdasarkan langkah 1, 2 dan 3, maka luas kertas metalik minimal yang 

dibutuhkan adalah 8100 cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap Orientasi 

Tahap Analisis 



Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 4 

  

Kita  Bisa !! 

                                          KOLOM PENDAPAT  

Nama : A 

 

Masalah 1 

L = 6   (r   r) 

L = 6   (20   20) 

L = 6   (400) 

L = 2400 

 

 

 

 

Masalah 2 

L = 6   (r   r) 

L = 6   15   15 

L = 90   15 

L = 1350 

L = 1350
 
   6 

 

L = 8100  

Nama : B 

 

Masalah 1 

L = (20   20) + (20   20) + (20   20) + (20   

20) + (20   20) + (20   20) 

L = 400 + 400 + 400 + 400 + 400 + 400 

L = 2400 cm2
 

 

 

 

 

 

Masalah 2 

L = (15   15) + (15   15) + (15   15) +  

(15   15) + (15   15) + (15  15) 

L = 225 + 225 + 225 + 225 + 225 + 225 

L = 1350 

 

L = 1350 + 1350 + 1350 + 1350 + 1350 + 

1350
 

L = 8100 cm
2
 

Nama : C 

 

Masalah 1 

Diketahui : 

Tinggi (rusuk) = 20 cm 

Ditanyakan : 

Berapakah luas sisi kotak kado? 

 

 

Masalah 2 

Diketahui : 

Rusuk (r) = 15 cm 

Jumlah kubus = 6 buah 

Ditanyakan : 

Berapakah luas kertas metalik minimal yang 

dibutuhkan? 

Tahap Hipotesis 



Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 5 

  

L = 6   luas persegi  

L = 6   (s   s) 

Misal s = r, maka : 

L = 6   (r   r) 

L = 6   (20   20) 

L = 6   (400) 

L = 2400 

 

Jadi, luas sisi kotak kado adalah 2400 cm
2
 

 

 

 

 

 

L = 6   (r   r) 

L = 6   (15   15) 

L = 6   (225) 

L = 1350 

Jadi, luas kertas metalik minimal yang 

dibutuhkan untuk 1 buah kubus adalah 1350 

cm
2 

 

Misalkan luas kertas kado metalik minimal 

yang dibutuhkan adalah L, maka :  

L = 1350 cm
2 

   6 
 

L = 8100 cm
2
 

 

maka luas kertas metalik minimal yang 

dibutuhkan adalah 8100 cm
2 

Nama : D 

 

Masalah 1 

Diketahui : 

Rusuk  = 20 cm 

Ditanyakan : 

Berapakah luas sisi kotak kado? 

 

Jawab : 

L = 6   (r   r) 

L = 6   (20   20) 

L = 6   (400) 

L = 2400 

 

 

Jadi, luas sisi kotak kado adalah 2400 cm
2
 

 

Masalah 2 

Diketahui : 

Rusuk = 15 cm 

Jumlah kubus = 6 buah 

Ditanyakan : 

Berapakah luas kertas metalik minimal yang 

dibutuhkan? 

L = 6   (r   r) 

L = 6   (15   15) 

L = 6   (225) 

L = 1350 

 

L = 1350 cm
2 

   6 
 

L = 8100 cm
2
 

 

Jadi, luas kertas metalik minimal yang 

dibutuhkan adalah 8100 cm
2 

 



Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 6 

  

Nama : E 

 

Masalah 1 

Diketahui : 

Tinggi (rusuk) = 20 cm 

Ditanyakan : 

Berapakah luas sisi kotak kado? 

 

Jawab : 

L = 6   luas persegi  

L = 6   (s   s) 

Misal s = r, maka : 

L = 6   (r   r) 

L = 6   (20   20) 

L = 6   (400) 

L = 2400 

 

Masalah 2 

 

Diketahui : 

Rusuk (r) = 15 cm 

Jumlah kubus = 6 buah 

Ditanyakan : 

Berapakah luas kertas metalik minimal yang 

dibutuhkan? 

L = 6   (r   r) 

L = 6   (15   15) 

L = 6   (225) 

L = 1350 

L = 1350 cm
2 

   6 
 

L = 8100 cm
2 
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KESIMPULAN (kelompok):  

Masalah 1  

Jadi,  luas sisi kotak kado adalah 2400 cm
2
 

Karena  :  

Misalkan luas sisi kotak kado adalah L 

L = 6   luas persegi  

L = 6   (s   s) 

Misal s = r, maka : 

L = 6   (r   r) 

L = 6   (20   20) 

L = 6   (400) 

L = 2400 

 

Masalah  2 

Jadi,  luas kertas metalik minimal yang dibutuhkan adalah 8100 cm
2
 

Karena : 

L = 6   (r   r) 

L = 6   (15   15) 

L = 6   (225) 

L = 1350 

Jadi, luas kertas metalik minimal yang dibutuhkan untuk 1 buah kubus 

adalah 1350 cm
2 

 

Misalkan luas kertas kado metalik minimal yang dibutuhkan adalah L, 

maka :  

L = 1350 cm
2 

   6 
 

L = 8100 cm
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita  Bisa !! 
 

 Tahap Pengeraman 



Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan masalah 1 dan 2, apa yang kalian cari pada masalah 1 dan 2? 

Apakah luas yang kalian cari pada masalah 1 dan 2 merupakan luas jaring-jaring 

kubus? 

 

 

Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan luas permukaan kubus? 

Luas permukaan kubus adalah jumlah luas seluruh permukaan (bidang) kubus. Luas 

permukaan kubus sama dengan luas jaring-jaringnya. 

Dapatkah kalian menentukan luas permukaan kubus dengan panjang rusuk r? 

 

salah satu jaring-jaringnya, seperti gambar di bawah ini. 

 

Perhatikan jaring-jaring kubus pada halaman sebelumnya! Bukankah kubus 

memiliki enam sisi? Bukankah persegi 1, persegi 2, persegi 3, persegi 4, 

persegi 5, dan persegi 6 memiliki luas daerah yang sama? 

Jika rusuk kubus tersebut adalah r, maka luas permukaan kubusnya adalah  

L = 6   luas daerah persegi  

L = 6   (r   r) 

L = 6   r2
  

L = 6  r2
  

Jadi, rumus luas permukaan kubus adalah 6 r2 

 

PIKIRKAN!!! 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS)2 

 

1. Menemukan rumus luas permukaan balok 

2. Menghitung luas permukaan balok 

 

 
 

Luas Permukaan Balok 

 

1. Berkumpullah dengan teman sekelompokmu! 

2. Bacalah permasalahan yang ada!  

3. Jawablah setiap masalah secara mandiri di kelompokmu! 

4. Tuliskan gagasan penyelesaian masalah secara bergantian pada kolom 

pendapat! 

5.  Diskusikan  dengan teman sekelompok! 

6. Tulislah penyelesaian masalah yang paling tepat menurut kelompokmu 

pada kolom kesimpulan! 

  

penggaris dan alat tulis 

 

 

 

 

Indikator 

Materi 

Petunjuk 

Perlengkapan 

Ayo..! kita berpetualang menemukan 

rumus luas permukaan  balok    

 



Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 10 

  

Di bawah ini akan ada masalah-masalah yang berkaitan dengan luas permukaan kubus, 

selesaikanlah! 

 

 

  

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jodhi akan memberikan hadiah berupa buku untuk ibunya. 

Sebelum memberikan kado tersebut kepada ibunya, Jodhi 

membungkus kotak kado dengan kertas kado agar terlihat lebih 

menarik. Jodhi perlu mengetahui luas sisi kotak kado agar kertas 

kado yang dibutuhkan cukup. Berapakah luas sisi kotak kado itu, 

bila panjang kotak kado 20 cm, lebar 10 cm dan tinggi 2 cm? 

 

Masalah 1 

 

Langkah 1 

Pahami situasi masalah di atas dan tuliskan apa yang diketahui dari masalah tersebut. 

Diketahui : 

Panjang (p) = 20 cm, lebar (l) = 10 cm, tinggi (t) = 2 cm 

Ditanyakan : 

Berapakah luas sisi kotak kado? 

Langkah 2 

Tuliskan jumlah persegi panjang yang ada pada balok dan identifikasi luas daerah 

persegi panjang yang sama. 

Jumlah persegi panjang  yang ada pada balok adalah 6 buah  

Luas daerah persegi panjang bagian alas = luas daerah persegi panjang bagian atas 

Luas daerah persegi panjang bagian muka = luas daerah persegi panjang bagian belakang 

Luas daerah persegi panjang bagian kanan = luas daerah persegi panjang bagian kiri 

Langkah 3 

Jumlahkan seluruh luas daerah persegi panjang yang ada pada balok. 

Misalkan luas sisi kotak kado adalah L 

L = 2 (             

L = 2 (                    

L = 2 (              

L = 2 (      

L = 520  

 

Jadi, berdasarkan langkah 1, 2 dan 3, maka luas sisi kotak kado adalah 520 cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap Orientasi 

Tahap Analisis 
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SMP Negeri 14 Yogyakarta akan membangun tambahan gedung untuk ruang 

perpustakaan. Ruangan tersebut  memiliki 4 buah tiang dengan ukuran panjang 50 cm, 

lebar 30 cm dan tinggi 300 cm.  

a. Berapa kaleng cat yang dibutuhkan untuk mengecat 4 buah tiang tersebut? (ket :   

1 kaleng cat yang berisi 1 kg seharga Rp80.000,- dapat digunakan untuk mengecat 

dinding seluas 8 m
2
) 

b. Berapa biaya yang dibutuhkan sekolah untuk membeli kaleng cat tersebut? 

 

 

Masalah 2 

 

Langkah 1 

Hitunglah luas permukaan 1 buah tiang, kemudian kalikan dengan jumlah tiang yang 

akan dicat. 

Misalkan luas permukaan tiang adalah L, maka : 

L = 2 (         , tiang hanya memiliki 4 buah sisi 

L = 2 (                 

L = 2 (              

L = 2 (        

L = 48000 

 L = 48000   4 

L = 192000 cm
2
 

Langkah 2 

Kaitkan luas permukaan tiang (langkah 1) dengan informasi bahwa 1 kaleng cat yang 

berisi 1 kg dapat digunakan untuk mengecat dinding seluas 8 m2 

192000 cm
2
 = 19,2 m

2 

19,2 m
2 

: 8 m
2
 = 2,4   3 (karena harus membeli 1 kaleng cat) 

Langkah 3 

Kaitkan jumlah kaleng cat yang dibutuhkan (langkah 2) dengan informasi bahwa 1 

kaleng cat yang berisi 1 kg seharga Rp80.000,- 

Biaya yang dibutuhkan = 3   Rp80.000,- 

                                    = Rp240.000,- 

Jadi, berdasarkan langkah 1, 2 dan 3, maka kaleng cat yang dibutuhkan untuk 

mengecat 4 buah tiang adalah 3 buah dan biaya yang dibutuhkan adalah Rp240.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap Orientasi 

Tahap Analisis 
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Toko Kathulistiwa, merupakan sebuah toko yang menyediakan berbagai macam akuarium 

dari kaca yang berbentuk balok dengan berbagai ukuran. Ada 3 macam akuarium yang 

dijual di toko tersebut seperti yang tertera pada tabel di bawah ini : 

Nama Akuarium Panjang Lebar Tinggi 

A  20 dm 2 dm 9 dm 

B 20 dm 1,8 dm 10 dm 

C 20 dm 3 dm 6 dm 

 

Untuk membuat ketiga akuarium tersebut, toko harus membeli kaca seharga Rp.10.000/m
2
.  

Dari ketiga ukuran akuarium tersebut, manakah di antara ketiganya yang akan 

menguntungkan toko tersebut? Berikan alasan secukupnya! 

 

Masalah 3 

                         

                     

             

                               

                     

             

                         

                     

             

 

Langkah 1 

Carilah luas permukaan dari akuarium A, B dan C. 

Misalkan luas permukaan akuarium A adalah LA,                               

                               

         2 

Misalkan luas permukaan akuarium B adalah LB,                                  

                               

         2 

Misalkan luas permukaan akuarium C adalah LC,                               

                               

         2 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Tahap Orientasi 

Tahap Analisis 
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Kita  Bisa !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          KOLOM PENDAPAT  

Nama : A 

Masalah 1 

 

Diketahui : 

Panjang (p) = 20 cm, lebar (l) 10 

cm, tinggi (t) 2 cm  

Ditanyakan : 

Berapakah luas sisi kotak kado? 

 

L = 2 (             

L = 2 (                    

L = 2 (              

L = 2 (      

L = 520  

Masalah 2 

 

L = 2 (         

L = 2 (                 

L = 2 (              

L = 2 (         

L = 48000 

L = 48000   4 

L = 192000 cm
2 

Masalah 3 

 

Misalkan luas permukaan 

akuarium A adalah LA, 

               

               

            

                    

               

       

    

               

       

             

         2 

Langkah 2 

Dilihat dari hasil luas permukaan akuarium A, B dan C. Akuarium yang manakah yang 

lebih menguntungkan? Berikan alasan! 

Dilihat dari hasil luas permukaan akuarium. Akuarium yang lebih menguntungkan adalah 

akuarium C yang memiliki ukuran p = 20 dm l = 3 dm dan t = 6 dm. Alasannya adalah 

akuarium  tersebut memiliki luas permukaan yang lebih kecil dibandingkan akuarium A dan B, 

luas permukaan akuarium mempengaruhi bahan kaca yang dibutuhkan untuk membuat 

akuarium tersebut, semakin kecil luas permukaan semakin sedikit pula kaca yang dibutuhkan, 

hal ini akan membuat biaya pembuatannya lebih murah dibanding luas permukaan akuarium 

yang lebih besar dengan volume yang sama, sehingga toko tersebut akan memperoleh 

keuntungan yang lebih besar jika biaya pembuatannya dapat dibuat seminimal mungkin. 

 

Jadi , dari ketiga ukuran akuarium tersebut, yang akan menguntungkan toko 

Khatulistiwa adalah akuarium C. 

 

 

Tahap Hipotesis 
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Nama : B 

Masalah 1 

 

Diketahui : 

P = 20 cm, l = 10 cm, t = 2 cm 

Ditanyakan : 

Berapakah luas sisi kotak kado? 

 

L = 2 (             

L = 2 (                    

L = 2 (              

L = 2 (      

L = 520  

Masalah 2 

 

L = 2 (             

L = 2 (             

          

L = 2 (           

        

L = 2 (        

L = 51000 

L = 51000   4 

L = 204000 cm
2
 

 

Masalah 3 

 

Misalkan luas permukaan 

akuarium A adalah LA, 

               

               

           

                    

                 

        

              

       

             

         2 

Nama : C 

Masalah 1 

 

Diketahui : 

Panjang (p) = 20 cm, lebar (l) 10 

cm, tinggi (t) 2 cm 

Ditanyakan : 

Berapakah luas sisi kotak kado? 

 

 

Jumlah persegi panjang  yang ada 

pada balok adalah 6 buah  

Luas daerah persegi panjang 

bagian alas = luas daerah persegi 

panjang bagian atas 

Luas daerah persegi panjang 

bagian muka = luas daerah 

persegi panjang bagian belakang 

Luas daerah persegi panjang 

Masalah 2 

 

Misalkan luas permukaan 

tiang adalah L, maka : 

L = 2 (         , tiang 

hanya memiliki 4 buah sisi 

L = 2 (                 

L = 2 (              

L = 2 (        

L = 48000 

 L = 48000   4 

L = 192000 cm
2
 

 

192000 cm
2
 = 19,2 m

2 

19,2 m
2 

: 8 m
2
 = 2,4   3 

(karena harus membeli 1 

kaleng cat) 

 

 

Masalah 3 

 

Misalkan luas permukaan 

akuarium A adalah LA, 

               

               

           

                    

                 

        

              

       

             

         2 

Misalkan luas permukaan 

akuarium B adalah LB, 
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bagian kanan = luas daerah 

persegi panjang bagian kiri 

 

Misalkan luas sisi kotak kado 

adalah L 

L = 2 (             

L = 2 (                    

L = 2 (              

L = 2 (      

L = 520  

 

Jadi, luas sisi kotak kado adalah 

520 cm
2
 

 

Biaya yang dibutuhkan  

= 3   Rp80.000,- 

= Rp240.000,- 

 

Jadi, kaleng cat yang 

dibutuhkan untuk mengecat 

4 buah tiang adalah 3 buah 

dan biaya yang dibutuhkan 

adalah Rp240.000,- 

 

                    

                

         

     

              

       

             

         2 

Misalkan luas permukaan 

akuarium C adalah LC, 

               

               

           

                    

                 

        

              

       

             

         2 

Dilihat dari hasil luas 

permukaan akuarium. 

Akuarium yang lebih 

menguntungkan adalah 

akuarium C yang memiliki 

ukuran p = 20 dm l = 3 dm 

dan t = 6 dm. Alasannya 

adalah akuarium  tersebut 

memiliki luas permukaan 

yang lebih kecil 

dibandingkan akuarium A 

dan B, luas permukaan 

akuarium mempengaruhi 

bahan kaca yang 
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dibutuhkan untuk membuat 

akuarium tersebut, semakin 

kecil luas permukaan 

semakin sedikit pula kaca 

yang dibutuhkan, hal ini 

akan membuat biaya 

pembuatannya lebih murah 

dibanding luas permukaan 

akuarium yang lebih besar 

dengan volume yang sama, 

sehingga toko tersebut 

akan memperoleh 

keuntungan yang lebih 

besar jika biaya 

pembuatannya dapat dibuat 

seminimal mungkin. 

 

 

Nama : D 

 

Masalah 1 

 

Diketahui : 

Panjang (p) = 20 cm, lebar (l) 10 

cm, tinggi (t) 2 cm 

Ditanyakan : 

Berapakah luas sisi kotak kado? 

 

 

Jumlah persegi panjang  yang ada 

pada balok adalah 6 buah  

Luas daerah persegi panjang 

bagian alas = luas daerah persegi 

Masalah 2 

 

Misalkan luas permukaan 

tiang adalah L, maka : 

L = 2 (         , tiang 

hanya memiliki 4 buah sisi 

L = 2 (                 

L = 2 (              

L = 2 (        

L = 48000 

 L = 48000   4 

L = 192000 cm
2
 

 

192000 cm
2
 = 19,2 m

2 

19,2 m
2 

: 8 m
2
 = 2,4  

 

Masalah 3 

 

           

                    

                 

        

              

       

             

         2 
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panjang bagian atas 

Luas daerah persegi panjang 

bagian muka = luas daerah 

persegi panjang bagian belakang 

Luas daerah persegi panjang 

bagian kanan = luas daerah 

persegi panjang bagian kiri 

 

Misalkan luas sisi kotak kado 

adalah L 

L = 2 (             

L = 2 (                    

L = 2 (              

L = 2 (      

L = 520  

 

Jadi, luas sisi kotak kado adalah 

520 cm 

Biaya yang dibutuhkan  

= 2,4   Rp80.000,- 

= Rp192.000,- 

 

Jadi, kaleng cat yang 

dibutuhkan untuk mengecat 

4 buah tiang adalah 2.4 buah 

dan biaya yang dibutuhkan 

adalah Rp192.000,- 

 

              

       

             

         2 

           

                    

                 

        

              

       

             

         2 

Dilihat dari hasil luas 

permukaan akuarium. 

Akuarium yang lebih 

menguntungkan adalah 

akuarium A. 

Nama : E 

Masalah 1 

L = 2 (             

L = 2 (                    

L = 2 (              

L = 2 (      

L = 520  

 

Jadi, luas sisi kotak kado adalah 

520 cm 

 

 

 

 

 

Masalah 2 

 

Misalkan luas permukaan 

tiang adalah L, maka : 

L = 2 (         , tiang 

hanya memiliki 4 buah sisi 

L = 2 (                 

L = 2 (              

L = 2 (        

L = 48000 

 L = 48000   4 

L = 192000 cm
2
 

 

192000 cm
2
 = 19,2 m

2 

19,2 m
2 

: 8 m
2
 = 2,4  

Masalah 3 

 

Misalkan luas permukaan 

akuarium A adalah LA, 

               

               

           

                    

                 

        

              

       

             

         2 

Misalkan luas permukaan 
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Biaya yang dibutuhkan  

= 2,4   Rp80.000,- 

= Rp192.000,- 

 

 

 

akuarium B adalah LB, 

               

                  

           

                    

                

         

     

              

       

             

         2 

Misalkan luas permukaan 

akuarium C adalah LC, 

               

               

           

                    

                 

        

              

       

             

         2 
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KESIMPULAN (kelompok):  

Masalah 1 

Jadi,  luas sisi kotak kado adalah 520 cm
2 

Karena : 

Misalkan luas sisi kotak kado adalah L 

L = 2 (             

L = 2 (                    

L = 2 (              

L = 2 (      

L = 520  

 

Masalah 2 

Jadi,  kaleng cat yang dibutuhkan untuk mengecat 4 buah tiang adalah 3 

buah dan biaya yang dibutuhkan adalah Rp240.000,- 

Karena : 

Misalkan luas permukaan tiang adalah L, maka : 

L = 2 (         , tiang hanya memiliki 4 buah sisi 

L = 2 (                 

L = 2 (              

L = 2 (        

L = 48000 

 L = 48000   4 

L = 192000 cm
2 

 

192000 cm
2
 = 19,2 m

2 

19,2 m
2 

: 8 m
2
 = 2,4   3 (karena harus membeli 1 kaleng cat) 

 

Biaya yang dibutuhkan = 3   Rp80.000,- 

                                  = Rp240.000,- 

 

 

 

Kita  Bisa !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tahap Pengeraman 
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Masalah 3 

Jadi,  dari ketiga ukuran akuarium tersebut, yang akan menguntungkan 

toko Khatulistiwa adalah akuarium C. 

Karena : 

Misalkan luas permukaan akuarium A adalah LA,                

               

                               

         2 

Misalkan luas permukaan akuarium B adalah LB,                

                  

                               

         2 

Misalkan luas permukaan akuarium C adalah LC,                

               

                               

         2 

Akuarium   C memiliki luas permukaan yang lebih kecil dibandingkan 

akuarium A dan B, luas permukaan akuarium mempengaruhi bahan 

kaca yang dibutuhkan untuk membuat akuarium tersebut, semakin kecil 

luas permukaan semakin sedikit pula kaca yang dibutuhkan, hal ini 

akan membuat biaya pembuatannya lebih murah dibanding luas 

permukaan akuarium yang lebih besar dengan volume yang sama, 

sehingga toko tersebut akan memperoleh keuntungan yang lebih besar 

jika biaya pembuatannya dapat dibuat seminimal mungkin. 
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Berdasarkan masalah 1 dan 2, dan 3 apa yang kalian cari pada masalah 1, 2 dan 3? 

Apakah luas yang kalian cari pada masalah 1, 2 dan 3 merupakan luas jaring-jaring 

balok? 

 

Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan luas permukaan balok? 

Luas permukaan balok adalah jumlah luas seluruh permukaan (bidang) balok. Luas 

permukaan balok sama dengan luas jaring-jaringnya. 

 
Dapatkah kalian menentukan luas permukaan kubus dengan panjang panjang p, lebar l, dan 

tinggi t? 

 

salah satu jaring-jaringnya, seperti gambar di bawah ini. 

 

perhatikan jaring-jaring balok di atas! Isilah titik-titik di bawah ini! 

Luas daerah  persegi panjang 1= p   l = luas daerah persegi panjang 5 

Luas daerah persegi panjang 2= l   t = luas daerah persegi panjang 4 

Luas daerah persegi panjang 3= p   t = luas daerah persegi panjang 6 

Jadi, balok dengan panjang p, lebar l dan tinggi t memiliki Luas permukaan  

= 2 (             

 

 

 
PIKIRKAN!!! 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS)3 

 

1. Menemukan rumus volume kubus 

2. Menghitung volume kubus  

 

 
 

Volume Kubus 

 

1. Berkumpullah dengan teman sekelompokmu! 

2. Bacalah permasalahan yang ada!  

3. Jawablah setiap masalah secara mandiri di kelompokmu! 

4. Tuliskan gagasan penyelesaian masalah secara bergantian pada kolom 

pendapat! 

5.  Diskusikan  dengan teman sekelompok! 

6. Tulislah penyelesaian masalah yang paling tepat menurut kelompokmu 

pada kolom kesimpulan! 

  

penggaris dan alat tulis 

 

 

 

 

Indikator 

Materi 

Petunjuk 

Perlengkapan 

Ayo..! kita berpetualang menemukan 

rumus volume  kubus    
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Di bawah ini akan ada masalah-masalah yang berkaitan dengan volume kubus, 

selesaikanlah! 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu Sri akan mengemas alat peraga kubus-kubus kecil berukuran rusuk 

5 cm ke dalam kubus besar berukuran rusuk 25 cm. Berapa banyak 

kubus kecil yang dapat tertampung dalam kubus besar jika kubus 

besar terisi sampai penuh? Berikan penjelasan! 

 

Masalah 1 

 

 

Langkah 1 

Hitunglah jumlah kubus-kubus kecil yang ada pada bagian paling bawah. 

Jumlah kubus-kubus kecil yang ada pada bagian paling bawah adalah 5   5 kubus kecil (25 

kubus kecil). 

Langkah 2 

Hitunglah jumlah tumpukan yang ada. 

Jumlah tumpukan yang ada adalah 5 tumpukan.  

Langkah 3 

Kalikan jumlah kubus-kubus kecil yang ada pada bagian paling bawah dengan jumlah 

tumpukan. 

Misalkan banyak kubus kecil yang dapat tertampung dalam kubus besar adalah V, maka : 

V = 25   5 

   = 125 

Jadi, berdasarkan langkah 1, 2 dan 3, maka banyak kubus kecil yang dapat 

tertampung dalam kubus besar jika kubus besar terisi sampai penuh adalah 125 

buah. 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap Orientasi 

Tahap Analisis 
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Ayah Rafli ingin membuat bak mandi yang 
dapat menampung sebanyak 512 liter air. Jika 
bak mandi tersebut berbentuk kubus, tentukan 
tinggi (bagian dalam) bak mandi yang harus 
dibuat (dalam cm). Berikan penjelasan! 
 

Masalah 2 

 

Langkah 1 

Carilah tinggi bak mandi dengan menggunakan volume air yang sudah diketahui. 

V = r
3 

V = 512 liter 

512 = r
3 

√   
  

 = r 

8 dm = r 

 

Langkah 2 

Ubahlah dari dm ke cm. 

8 dm = 80 cm 

 

Langkah 3 

Berdasarkan langkah 1 dan 2, maka tinggi (bagian dalam) bak mandi yang  

harus dibuat adalah 80 cm 

 

 

 

Tahap Orientasi 

Tahap Analisis 
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Kita  Bisa !! 

                                          KOLOM PENDAPAT  

Nama : A 

Masalah 1 

 

V = 25   5 

   = 125 

Masalah 2 

√   
  

 = t 

8 dm = t 

8 dm = 80 cm 

Nama : B 

Masalah 1 

 

Misalkan banyak kubus kecil yang dapat 

tertampung dalam kubus besar adalah V, 

maka : 

V = 25               

   = 125 

Jadi, banyak kubus kecil yang dapat 

tertampung dalam kubus besar jika kubus 

besar terisi sampai penuh adalah 125 buah. 

Masalah 2 

 

V = r
3 

V = 512 liter 

512 = r
3 

√   
  

 = r 

8 dm = r 

 

Nama : C 

Masalah 1 

 

Jumlah kubus-kubus kecil yang ada pada 

bagian paling bawah adalah 5   5 kubus kecil 

(25 kubus kecil). 

Jumlah tumpukan yang ada adalah 5 

tumpukan.  

Misalkan banyak kubus kecil yang dapat 

tertampung dalam kubus besar adalah V, 

maka : 

V = 25   5 

   = 125 

Masalah 2 

 

V = r
3 

V = 512 liter 

512 = r
3 

√   
  

 = r 

8 dm = r 

8 dm = 80 cm 

 

Maka  tinggi (bagian dalam) bak mandi yang 

harus dibuat adalah 80 cm 

 

Tahap Hipotesis 
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Jadi, banyak kubus kecil yang dapat 

tertampung dalam kubus besar jika kubus 

besar terisi sampai penuh adalah 125 buah. 

Nama : D 

Masalah 1 

 

5   5 kubus kecil (25 kubus kecil). 

Jumlah tumpukan yang ada adalah 5 

tumpukan.  

Misalkan banyak kubus kecil yang dapat 

tertampung dalam kubus besar adalah V, 

maka : 

V = 25   5 

   = 125 

Masalah 2 

V = r
3 

V = 512 liter 

512 = r
3 

√   
  

 = r 

8 dm = r 

8 dm = 80 cm 

 

 

Nama : E 

Masalah 1 

 

 

Misalkan banyak kubus kecil yang dapat 

tertampung dalam kubus besar adalah V, 

maka : 

V = 5   5   5 

   = 125 

Jadi, banyak kubus kecil yang dapat 

tertampung dalam kubus besar jika kubus 

besar terisi sampai penuh adalah 125 buah. 

Masalah 2 

V = r
3 

V = 512 liter 

512 = r
3 
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KESIMPULAN (kelompok): 

Masalah 1 

Jadi,  banyak kubus kecil yang dapat tertampung dalam kubus besar jika 

kubus besar terisi sampai penuh adalah 125 

Karena : 

Misalkan banyak kubus kecil yang dapat tertampung dalam kubus besar 

adalah V, maka : 

V = 25   5 

   = 125 

 

Masalah 2 

Jadi,  tinggi (bagian dalam) bak mandi yang harus dibuat adalah 80 cm 

Karena : 

V = r
3 

V = 512 liter 

512 = r
3 

√   
  

 = r 

8 dm = r 

 

8 dm = 80 cm 

 

 

 

 Tahap Pengeraman 

Kita  Bisa !! 
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Berdasarkan masalah 1 dan 2, isilah tabel berikut : 

(petunjuk : kubus kecil berukuran rusuk 1 cm) 

Kubus Banyak Kubus Volume 

 
1 = 1

3 
1 cm

3 

 

8 = 2
3
 8 cm

3 

 

27 = 3
3
 27 cm

3 

 

64 = 4
3
 64 cm

3 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

 

V = r
3
 r

3 
cm

3 

 

 

Jadi, rumus volume kubus dengan panjang rusuk r adalah V = r3 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS)4 

 

1. Menemukan rumus volume balok 

2. Menghitung volume balok  

 

 
 

Volume Balok 

 

1. Berkumpullah dengan teman sekelompokmu! 

2. Bacalah permasalahan yang ada!  

3. Jawablah setiap masalah secara mandiri di kelompokmu! 

4. Tuliskan gagasan penyelesaian masalah secara bergantian pada kolom 

pendapat! 

5.  Diskusikan  dengan teman sekelompok! 

6. Tulislah penyelesaian masalah yang paling tepat menurut kelompokmu 

pada kolom kesimpulan! 

  

penggaris dan alat tulis 

 

 

 

 

Indikator 

Materi 

Petunjuk 

Perlengkapan 

Ayo..! kita berpetualang menemukan 

rumus volume  balok    
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Di bawah ini akan ada masalah-masalah yang berkaitan dengan volume balok, 

selesaikanlah! 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riko mempunyai sebuah akuarium volumenya 24 

liter. Akuarium tersebut berbentuk balok dengan 

panjang 4 dm dan lebar 2 dm. Jika ketinggian air 

dalam akuarium yang tidak terisi air mencapai  
 

 
 dm, 

apakah volume air dalam akuarium Riko lebih dari  

15 liter  atau kurang dari 15 liter? Berikan alasan atas 

jawaban anda!  

 

Masalah 1 

 

 
 

 

Langkah 1 

Pahami situasi masalah di atas dan tentukan tinggi akuarium yang terisi air saja. 

Diketahui: 

Panjang akuarium = 4 dm 

Lebar akuarium  = 2 dm 

Volume akuarium (V.balok) = 24 liter ( 24 dm
3
) 

p   l   t = 24 

4   2   t = 24 

8t = 24 

t = 
  

 
 = 3 

tinggi akuarium = 3 dm 

tinggi akuarium = t 

tinggi akuarium yang terisi air =   
 

 
 

tinggi akuarium yang terisi air =   
 

 
 

= 

 

=   
 

 
 

=   
 

 
 

Tahap Orientasi 

Tahap Analisis 
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Hari ini toko kue “Sari Rasa” harus mengantarkan pesanan snack untuk acara kantor 

sebanyak 45 buah dengan kardus snack yang berukuran tinggi 8 cm, panjang 15 cm dan 

lebar 10 cm. Toko kue tersebut mempunyai dua ukuran kardus besar untuk mengangkut 

semua snack tersebut yaitu kardus  A dengan ukuran tinggi 40 cm, panjang 45 cm dan lebar 

30 cm serta kardus B berukuran tinggi 36 cm, panjang 50 cm dan lebar 30 cm. Menurut 

kalian kardus manakah yang paling efisien untuk mengangkut 45 kardus snack tersebut? 

Berikan alasan mengenai jawaban kalian! 

Selesaikanlah masalah ini dengan cara apapun yang dapat Anda lakukan! 
 

Masalah 2 

Langkah 1 

Hitunglah volume kardus snack, volume kardus A, dan volume kardus B. 

Volume kardus snack = p   l   t 

                                    = 15 cm   10 cm   8 cm 

                                    = 1200 cm
3
 

Volume kardus  A = p   l   t 

                               = 45 cm   30 cm   40 cm 

                               = 54000 cm
3
 

Volume kardus  B = p   l   t 

                 = 50cm   30cm   36cm 

                 = 54000cm
3
 

 

Langkah 2 

Hitunglah volume air dalam akuarium. 

Volume air = p   l    

                   = 4   3   
 

 
  

                   = 
  

 
 

                   = 21,33 

Langkah 3 

Berdasarkan langkah 1 dan 2, maka volume air dalam akuarium adalah 

21,33 dm
3
 = 21,33 liter atau lebih dari 15 liter. 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Tahap Orientasi 

Tahap Analisis 
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Volume kardus  B = p   l   t 

                              = 50 cm   30 cm   36 cm 

                              = 54000 cm
3
 

Langkah 2 

Hitunglah kardus snack yang dapat ditampung oleh kardus A dan kardus B. 

1200 cm
3
   45 = 54000 cm

3
 

volume kardus  A dan volume kardus B memadai untuk menampung 45 kardus snack, namun kita 

bisa menganalisa lebih lanjut melalui ukuran kardus 

 Untuk  kardus  A kita dapat menyusun kardus snack sebagai berikut dengan panjang kardus 

 45 cm makakita dapat menyusun 3 kardus berjejer (45 cm : 15 cm), dan dengan lebar 30 cm 

kita dapat menyusun 3 kardus berjejer (30 cm : 10 cm), sehingga untuk alas kita dapat 

meletakkan 9 kardus, dengan tinggi kardus A 40 cm dan tinggi kardus snack 8 cm maka kita 

dapat menyusun 5 lapisan dengan masing – masing lapisan terdiri dari 9 kardus snack. 

Jadi kardus snack yang dapat ditampung kardus A yaitu sebanyak 9   5 = 45 kardus 

 untuk kardus B kita dapat menyusun kardus snack sebagai berikut dengan panjang kardus  

50 cm maka kita dapat menyusun 5 kardus berjejer (50 cm : 10 cm), dan dengan lebar 30 cm 

kita dapat menyusun 2 kardus berjejer (30 cm : 15 cm), sehingga untuk alas kita dapat 

meletakkan 10 kardus, dengan tinggi kardus B 36 cm dan tinggi kardus snack 8 cm maka kita 

dapat menyusun 4 lapisan dengan masing – masing lapisan terdiri dari 10 kardus snack. 

Jadi kardus snack yang dapat ditampung kardus B yaitu sebanyak 10   4 = 40 kardus 

Langkah 3 

Berdasarkan langkah 1 dan 2, maka kardus yang paling efisien adalah kardus A 

karena kardus tersebut dapat menampung seluruh snack hanya dalam satu kardus. 
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Toko Kathulistiwa, merupakan sebuah toko yang menyediakan berbagai macam 

akuarium dari kaca yang berbentuk balok dengan berbagai ukuran. Harga tiap akuarium 

bervariasi sesuai dengan daya tampung (volume air) akuarium tersebut. Semakin besar 

daya tampung (volume air) maka harga akuarium akan semakin tinggi. Ada 3 macam 

akuarium yang dijual di toko tersebut seperti yang tertera pada tabel di bawah ini : 

Nama Akuarium Daya Tampung 

Small  60 liter 

Medium  120 liter 

Large  160 liter 

 

Toko tersebut  berencana untuk membuat akuarium yang lebih besar dari ketiga macam 

akuarium yang ada, dan dikategorikan sebagai akuarium extra large. Akuarium ini 

memiliki volume yang merupakan jumlah dari ketiga macam akuarium yang ada. 

Panjang  akuarium extra large ini sudah ditentukan oleh pihak toko yaitu 20 dm.  

Tentukan 2 kemungkinan ukuran  (lebar dan tinggi bagian dalam) akuarium extra large  

yang dapat dibuat! 

 

Masalah 3 

   

  
        

           

                       

                       

 

Langkah 1 

Jumlahkan volume ketiga akuarium. 

VE = 60 + 120 + 160 

      = 360 liter 

Langkah 2 

Carilah lebar dan tinggi akuarium dengan menggunakan jumlah ketiga akuarium dan 

panjang akuarium extra large. 

                 

                

 

 Kemungkinan pertama 

 

 Kemungkinan kedua 

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

 

 

Tahap Orientasi 

Tahap Analisis 



Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 34 

  

Kita  Bisa !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          KOLOM PENDAPAT  

Nama : A 

 

Masalah 1 

Diketahui: 

Panjang akuarium = 4 dm 

Lebar akuarium  = 2 dm 

volume akuarium (V.balok) =  

24 liter ( 24 dm
3
) 

tinggi = 
 

 
    

volume air = p    l      

                   = 4    3    
 

 
 

                   = 4  

Jadi, volume air dalam akuarium 

adalah 4 dm
3
 = 4 liter atau kurang 

Masalah 2 

Volume kardus snack  

= p   l   t 

= 15 cm   10 cm   8 cm 

= 1200 cm
3
 

Volume kardus  A  

= p   l   t 

= 45 cm   30 cm   40 cm 

 = 54000 cm
3
 

Volume kardus  B  

= p   l   t 

= 50 cm   30 cm   36 cm 

= 54000 cm
3
 

 

Masalah 3 

VE = 60 + 120 + 160 

      = 360 liter 

 

                 

                

   

  
        

           

 

 

                      

                       

                      

 Kemungkinan kedua 

 

Langkah 3 

Berdasarkan langkah 1 dan 2, maka 2 kemungkinan ukuran  (lebar dan  

tinggi bagian dalam) akuarium extra large  yang dapat dibuat adalah 

 Kemungkinan pertama 

 Kemungkinan kedua 

 

 

 

 

 Tahap Hipotesis 
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dari 15 liter. 

Nama : B 

Masalah 1 

Diketahui: 

Panjang akuarium = 4 dm 

Lebar akuarium  = 2 dm 

volume akuarium (V.balok) =  

24 liter ( 24 dm
3
) 

tinggi = t 

tinggi air = t – 
 

 
 

t = 
 

 
  

volume air = p    l   
 

 
  

                   = 4    3    
 

 
 t 

Masalah 2 

 

Volume kardus snack  

= p   l   t 

= 15 cm   10 cm   8 cm 

= 1200 cm
3
 

Volume kardus  A  

= p   l   t 

= 45 cm   30 cm   40 cm 

 = 54000 cm
3
 

Volume kardus  B  

= p   l   t 

= 50 cm   30 cm   36 cm 

= 54000 cm
3
 

1200 cm
3
   45 = 54000cm

3
 

volume kardus  A dan 

volume kardus B memadai 

untuk menampung 45 kardus 

snack. 

Masalah 3 

VE = 60 + 120 + 160 

      = 360 liter 

 

                 

                

   

  
        

           

 

 Kemungkinan pertama 

                       

 Kemungkinan kedua 

                         

 

 

Nama : C 

 

Masalah 1 

 

Diketahui: 

Panjang akuarium = 4 dm 

Lebar akuarium  = 2 dm 

volume akuarium (V.balok) =  

24 liter ( 24 dm
3
) 

p   l   t = 24 

4   2   t = 24 

8t = 24 

 

Masalah 2 

 

Volume kardus snack  

= p   l   t 

= 15 cm   10 cm   8 cm 

= 1200 cm
3
 

Volume kardus  A  

= p   l   t 

= 45 cm   30 cm   40 cm 

 = 54000 cm
3
 

Volume kardus  B  

= p   l   t 

= 50 cm   30 cm   36 cm 

Masalah 3 

VE = 60 + 120 + 160 

      = 360 liter 

 

                 

                

   

  
        

           

 

 Kemungkinan pertama 

                       

 Kemungkinan kedua 
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t = 
  

 
 = 3 

tinggi akuarium = 3 dm 

tinggi akuarium = t 

tinggi akuarium yang terisi air  

=   
 

 
 

tinggi akuarium yang terisi air  

=   
 

 
 

= 
 

 
 

Volume air = p   l    

                   = 4   3   
 

 
  

                   = 
  

 
 

                   = 21,33 

Jadi, volume air dalam akuarium 

adalah 21,33 dm
3
 = 21,33 liter 

atau lebih dari 15 liter. 

= 54000 cm
3
 

1200 cm
3
   45 = 54000 cm

3
 

volume kardus  A dan 

volume kardus B memadai 

untuk menampung 45 kardus 

snack, namun kita bisa 

menganalisa lebih lanjut 

melalui ukuran kardus 

 untuk kardus A kita dapat 

menyusun kardus snack 

sebagai berikut dengan 

panjang kardus 45 cm 

maka kita dapat 

menyusun 3 kardus 

berjejer (45 cm : 15 cm), 

dan dengan lebar 30 cm 

kita dapat menyusun 3 

kardus berjejer (30 cm : 

10 cm), sehingga untuk 

alas kita dapat 

meletakkan 9 kardus, 

dengan tinggi kardus A 

40 cm dan tinggi kardus 

snack 8 cm maka kita 

dapat menyusun 5 lapisan 

dengan masing – masing 

lapisan terdiri dari 9 

kardus snack. 

Jadi kardus snack yang dapat 

ditampung kardus A yaitu 

sebanyak 9   5 = 45 kardus 

 untuk kardus B kita dapat 

menyusun kardus snack 

sebagai berikut dengan 

 

Jadi, 2 kemungkinan ukuran  

(lebar dan tinggi bagian 

dalam) akuarium extra large  

yang dapat dibuat adalah 

 Kemungkinan pertama 

                       

 Kemungkinan kedua 

                      

 



Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 37 

  

panjang kardus 50 cm 

maka kita dapat 

menyusun 5 kardus 

berjejer (50 cm : 10 cm), 

dan dengan lebar 30 cm 

kita dapat menyusun 2 

kardus berjejer (30 cm : 

15 cm), sehingga untuk 

alas kita dapat 

meletakkan 10 kardus, 

dengan tinggi kardus B 

36 cm dan tinggi kardus 

snack 8 cm maka kita 

dapat menyusun 4 lapisan 

dengan masing – masing 

lapisan terdiri dari 10 

kardus snack. 

Jadi kardus snack yang dapat 

ditampung kardus B yaitu 

sebanyak 10   4 = 40 kardus 

Jadi,  kardus yang paling 

efisien adalah kardus A 

karena kardus tersebut dapat 

menampung seluruh snack 

hanya dalam satu kardus. 

 

 

 

Nama : D 

Masalah 1 

 

Diketahui: 

Panjang akuarium = 4 dm 

Masalah 2 

Volume kardus snack  

= p   l   t 

= 15 cm   10 cm   8 cm 

= 1200 cm
3 

 

Masalah 3 

VE = 60 + 120 + 160 

      = 360 liter 
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Lebar akuarium  = 2 dm 

volume akuarium (V.balok) =  

24 liter ( 24 dm
3
) 

tinggi = t 

tinggi air = t – 
 

 
 

t = 
 

 
  

p   l   t = 24 

4   2   t = 24 

8t = 24 

t = 
  

 
= 3 

tinggi akuarium = 3 dm 

volume air = p   l     

                   = 4   3   3 

                   = 36 

Jadi, maka volume air dalam 

akuarium adalah 36 dm
3
 =  

36 liter atau lebih dari 15 liter. 

Volume kardus  A  

= p   l   t 

= 45 cm   30 cm   40 cm 

 = 54000 cm
3
 

Volume kardus  B  

= p   l   t 

= 50 cm   30 cm   36 cm 

= 54000 cm
3
 

1200 cm
3
   45 = 54000 cm

3
 

volume kardus A dan volume 

kardus B memadai untuk 

menampung 45 kardus 

snack, namun kita bisa 

menganalisa lebih lanjut 

melalui ukuran kardus 

 untuk kardus A kita dapat 

menyusun kardus snack 

sebagai berikut dengan 

panjang kardus 45 cm 

makakita dapat menyusun 

3 kardus berjejer (45 cm : 

15 cm), dan dengan lebar 

30 cm kita dapat 

menyusun 3 kardus 

berjejer (30 cm : 10 cm), 

sehingga untuk alas kita 

dapat meletakkan 9 

kardus, dengan tinggi 

kardus A 40 cm dan 

tinggi kardus snack 8 cm 

maka kita dapat 

menyusun 5 lapisan 

dengan masing – masing 

lapisan terdiri dari 9 

   

  
        

           

 

 Kemungkinan pertama 

                       

 Kemungkinan kedua 

                      

 

Jadi, 2 kemungkinan ukuran  

(lebar dan tinggi bagian 

dalam) akuarium extra large  

yang dapat dibuat adalah 

 Kemungkinan pertama 

                       

 Kemungkinan kedua 
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kardus snack. 

Jadi kardus snack yang dapat 

ditampung kardus A yaitu 

sebanyak 9   5 = 45 kardus 

 untuk kardus B kita dapat 

menyusun kardus snack 

sebagai berikut dengan 

panjang kardus 50 cm 

maka kita dapat 

menyusun 5 kardus 

berjejer (50 cm : 10 cm), 

dan dengan lebar 30 cm 

kita dapat menyusun 2 

kardus berjejer (30 cm : 

15 cm), sehingga untuk 

alas kita dapat 

meletakkan 10 kardus, 

dengan tinggi kardus B 

36 cm dan tinggi kardus 

snack 8 cm maka kita 

dapat menyusun 4 lapisan 

dengan masing – masing 

lapisan terdiri dari 10 

kardus snack. 

Jadi kardus snack yang dapat 

ditampung kardus B yaitu 

sebanyak 10   4 = 40 

kardus. 

Nama : E 

Masalah 1 

Diketahui: 

Panjang akuarium = 4 dm 

Lebar akuarium  = 2 dm 

Masalah 2 

Volume kardus snack  

= p   l   t 

= 15 cm   10 cm   8 cm 

= 1200 cm
3 

 

Masalah 3 

VE = 60 + 120 + 160 

      = 360 liter 
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volume akuarium (V.balok) =  

24 liter ( 24 dm
3
) 

tinggi = t 

tinggi air = t – 
 

 
 

t = 
 

 
  

p   l   t = 24 

4   2   t = 24 

8t = 24 

t = 
  

 
 = 3 

tinggi akuarium = 3 dm 

volume air = p   l  
 

 
  

                   = 4   3   
 

 
 .3 

                   = 4   6 

                   = 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume kardus  A  

= p   l   t 

= 45 cm   30 cm   40 cm 

 = 54000 cm
3
 

Volume kardus  B  

= p   l   t 

= 50 cm   30 cm   36 cm 

= 54000 cm
3
 

1200 cm
3
   45 = 54000 cm

3
 

volume kardus A dan volume 

kardus B memadai untuk 

menampung 45 kardus 

snack, namun kita bisa 

menganalisa lebih lanjut 

melalui ukuran kardus 

 untuk kardus A kita dapat 

menyusun kardus snack 

sebagai berikut dengan 

panjang kardus 45 cm 

makakita dapat menyusun 

3 kardus berjejer (45 cm : 

15 cm), dan dengan lebar 

30 cm kita dapat 

menyusun 3 kardus 

berjejer (30 cm : 10 cm), 

sehingga untuk alas kita 

dapat meletakkan 9 

kardus, dengan tinggi 

kardus A 40 cm dan 

tinggi kardus snack 8 cm 

maka kita dapat 

menyusun 5 lapisan 

dengan masing – masing 

lapisan terdiri dari 9 

   

  
        

           

 

 Kemungkinan pertama 

                      

 Kemungkinan kedua 

                      

 

Jadi, 2 kemungkinan ukuran  

(lebar dan tinggi bagian 

dalam) akuarium extra large  

yang dapat dibuat adalah 

 Kemungkinan pertama 

                      

 Kemungkinan kedua 
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kardus snack. 

Jadi kardus snack yang dapat 

ditampung kardus A yaitu 

sebanyak 9   5 = 45 kardus 

 untuk kardus B kita dapat 

menyusun kardus snack 

sebagai berikut dengan 

panjang kardus 50 cm 

maka kita dapat 

menyusun 5 kardus 

berjejer (50 cm : 10 cm), 

dan dengan lebar 30 cm 

kita dapat menyusun 2 

kardus berjejer (30 cm : 

15 cm), sehingga untuk 

alas kita dapat 

meletakkan 10 kardus, 

dengan tinggi kardus B 

36 cm dan tinggi kardus 

snack 8 cm maka kita 

dapat menyusun 4 lapisan 

dengan masing – masing 

lapisan terdiri dari 10 

kardus snack. 

Jadi kardus snack yang dapat 

ditampung kardus B yaitu 

sebanyak 10   4 = 40 kardus 

Jadi,  kardus yang paling 

efisien adalah kardus A. 
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KESIMPULAN (kelompok): 

Masalah 1 

Diketahui: 

Panjang akuarium = 4 dm 

Lebar akuarium  = 2 dm 

volume akuarium (V.balok) = 24 liter ( 24 dm
3
) 

p   l   t = 24 

4   2   t = 24 

8t = 24 

t = 
  

 
 = 3 

tinggi akuarium = 3 dm 

tinggi akuarium = t 

tinggi akuarium yang terisi air  =   
 

 
 

tinggi akuarium yang terisi air  =   
 

 
 

                                                   = 
 

 
 

sehingga  
Volume air = p   l    

                   = 4   3   
 

 
  

                   = 
  

 
 

                   = 21,33 

Jadi, volume air dalam akuarium adalah 21,33 dm
3
 = 21,33 liter 

atau lebih dari 15 liter. 
 

 

 

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

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

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

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

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

 

 Tahap Pengeraman 

Kita  Bisa !! 
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Masalah 2 

Volume kardus snack = p   l   t 

                                    = 15 cm   10 cm   8 cm 

                                    = 1200 cm
3
 

Volume kardus  A = p   l   t 

                              = 45 cm   30 cm   40 cm 

                              = 54000 cm
3
 

Volume kardus  B = p   l   t 

                               = 50 cm   30 cm   36 cm 

                               = 54000 cm
3
 

1200cm
3
   45 = 54000 cm

3
 

Volume  kardus A dan volume kardus B memadai untuk menampung 45 

kardus snack, namun kita bisa menganalisa lebih lanjut melalui ukuran 

kardus 

 Untuk  kardus A kita dapat menyusun kardus snack sebagai berikut 

dengan panjang kardus 45 cm makakita dapat menyusun 3 kardus 

berjejer (45 cm : 15 cm), dan dengan lebar 30cm kita dapat menyusun 

3 kardus berjejer (30 cm : 10 cm), sehingga untuk alas kita dapat 

meletakkan 9 kardus, dengan tinggi kardus A 40 cm dan tinggi kardus 

snack 8 cm maka kita dapat menyusun 5 lapisan dengan masing – 

masing lapisan terdiri dari 9 kardus snack. 

Jadi kardus snack yang dapat ditampung kardus A yaitu sebanyak  

9   5 = 45 kardus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar 44 

  

 Untuk  kardus B kita dapat menyusun kardus snack sebagai berikut 

dengan panjang kardus 50 cm maka kita dapat menyusun 5 kardus 

berjejer (50 cm : 10 cm), dan dengan lebar 30 cm kita dapat menyusun 

2 kardus berjejer (30 cm : 15 cm), sehingga untuk alas kita dapat 

meletakkan 10 kardus, dengan tinggi kardus B 36 cm dan tinggi 

kardus snack 8 cm maka kita dapat menyusun 4 lapisan dengan 

masing – masing lapisan terdiri dari 10 kardus snack. 

Jadi kardus snack yang dapat ditampung kardus B yaitu sebanyak  

10   4 = 40 kardus 

Berdasarkan pernyataan di atas, maka kardus yang paling 

efisien adalah kardus A karena kardus tersebut dapat menampung 

seluruh snack hanya dalam satu kardus. 

 

Masalah 3 

VE = 60 + 120 + 160 

      = 360 liter 

 

                 

                

 

 Kemungkinan pertama 

 Kemungkinan kedua 
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Isilah tabel berikut : 

(petunjuk : kubus kecil berukuran rusuk 1 cm) 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi,  rumus volume  balok  adalah   ......................... 

Berdasarkan masalah 1, 2 dan 3, isilah tabel berikut : 

(petunjuk : kubus kecil berukuran rusuk 1 cm) 

Balok p l t Banyak Kubus Volume 

 

3 2 1 6 = 3    2    6 cm3 

 

3 2 2 12 = 3   2    12 cm3 

 

4 2 2 16 = 4   2    16 cm3 

 

4 2 3 24 = 4   2    24 cm3 

. 

. 
. 
. 

. 

. 
. 
. 

. 

. 
. 
. 

 

p l t V = p   l    p l t cm3 

 

Jadi, rumus volume balok dengan panjang p, lebar l dan tinggi t adalah  

V= p   l   t 
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LEMBAR CATATAN LAPANGAN 

 

Nama Sekolah  : 

Materi   : 

Kelas   : 

Hari, Tanggal  : 

Pukul   :   

Pertemuan ke  : 

Pengamat  : 

A. Tujuan 

Tujuan instrumen ini adalah untuk menuliskan catatan-catatan penting 

mengenai respon yang ditunjukkan siswa ketika diberikan perlakuan baik 

pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol.   

 

B. Petunjuk  

Amatilah aktivitas guru dan setiap siswa dalam kelompok sampel selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung kemudian isilah format catatan lapangan 

dengan prosedur berikut : 

1. Observer duduk pada posisi yang memudahkan pengamatan sampel 

siswa dan guru. 

2. Observasi dilakukan terhadap semua aktivitas sampel siswa dan guru, 

hasil pengamatan dicatat dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Tulislah pada kolom deskripsi, jika apa yang diamati bersifat  

deskriptif,  yaitu tentang apa yang sesungguhnya diamati, yang 

benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, dengar atau amati 

dengan alat indra Anda, Misalnya Anda lihat siswa menguap, ia 
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berusaha agar ia tidak tertidur, dicobanya agar matanya tetap 

terbuka, ia menggeliatkan badannya, melirik ke arah guru, 

meluncurkan badannya sehingga sandaran bangku berfungsi 

sebagai bantal. 

b.  Tulislah pada kolom refleksi, jika apa yang Anda amati 

termasuk komentar, tafsiran, refleksi, pemikiran atau pandangan 

Anda tentang apa yang Anda amati itu. Contohnya bila Anda 

mengatakan bahwa siswa itu malas, tidak berminat terhadap 

pelajaran.  

3. Observasi dimulai sejak guru mulai mengajar hingga pembelajaran 

selesai. 

 

Deskripsi Refleksi 
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Deskripsi Refleksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       Yogyakarta,  . . . . . . . . . . . . .  

Observer, 

 

 

............................................. 
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LAMPIRAN 4 

VALIDITAS  

DAN  

RELIABILITAS 
4.1. Lembar Validasi 

4.2. Hasil Uji Validasi Instrumen Pretest  Dan Postest Kemampuan 

Literasi Matematis Oleh Ahli 

4.3. Reliabilitas Skor Kemampuan Literasi Matematis Dan Disposisi 

Matematis 
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HASIL UJI VALIDASI INSTRUMEN PRETEST  DAN POSTEST 

KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS OLEH AHLI 

 

Setelah melakukan validasi yang difasilitasi lembar validasi, kemudian hasil 

validasi dihitung dengan menggunakan CVR (Content Validity Ratio) untuk 

memperoleh instrumen yang berkualitas. Hasil validasi dengan menggunakan 

instrumen tercantum dalam tabel di bawah ini. 

No. 

Soal 

Validator (V)     (
   
 
)    

 

Hasil Kesimpulan 
V1 V2 V3 V4 V5 V6 

1 1 1 1 1 1 1 (
      

 
)              Valid 

2 1 0 1 1 1 1 (
      

 
)                Valid 

3 1 1 1 1 1 1 (
      

 
)              Valid 

4 1 1 1 1 1 1 (
      

 
)              Valid 

5 1 0 1 1 1 1 (
      

 
)                Valid 

6 1 0 1 1 1 1 (
      

 
)                Valid 

7 1 1 1 1 1 1 (
      

 
)              Valid 

8 1 0 1 1 1 1 (
      

 
)                Valid 

 

Nama Validator : 

V1 = Ibu Yenny Anggraeni, M.Sc 

 

V4 = Ibu Dra. Endang Sulistyowati, M. Pd. I 

V2 = Bapak Noor Saif Mussafi, M. Sc V5 = Ibu Ristyani, S. Pd 

 

V3 = Ibu Luluk Mauluah, M. Si, M. Pd 

 

V6 = Ibu Budi Lestari, S. Pd 
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RELIABILITAS SKOR KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS DAN 

DISPOSISI MATEMATIS 

 

4.3.1. Reliabilitas Skor Pretest Kemampuan Literasi Matematis  

Perhitungan reliabilitas dengan menggunakan rumus Cronbach Alpha dengan 

bantuan aplikasi SPSS 15.0 ditunjukkan pada output sebagai berikut. 

          
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,665 5 

 

 

Interpretasi Output : 

Terlihat bahwa nilai                   adalah 0,665. Hal ini berarti bahwa 

reliabilitas skor pretest kemampuan literasi matematis adalah 0,665. 

  

4.3.2 Reliabilitas Skor Posttest Kemampuan Literasi Matematis  

Perhitungan reliabilitas dengan menggunakan rumus Cronbach Alpha dengan 

bantuan aplikasi SPSS 15.0 ditunjukkan pada output sebagai berikut. 

          
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,732 5 

 
 
 
 

Interpretasi Output : 

Terlihat bahwa nilai                   adalah 0,732. Hal ini berarti bahwa 

reliabilitas skor posttest kemampuan literasi matematis adalah 0,732. 
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4.3.3. Reliabilitas Skor Prescale Disposisi Matematis  

Perhitungan reliabilitas dengan menggunakan rumus Cronbach Alpha dengan 

bantuan aplikasi SPSS 15.0 ditunjukkan pada output sebagai berikut. 

          
 

  Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,889 28 

 
 

 

Interpretasi Output : 

Terlihat bahwa nilai                   adalah 0,889. Hal ini berarti bahwa 

reliabilitas skor prescale disposisi matematis adalah 0,889. 

 

4.3.4. Reliabilitas Skor Postscale Disposisi Matematis  

Perhitungan reliabilitas dengan menggunakan rumus Cronbach Alpha dengan 

bantuan aplikasi SPSS 15.0 ditunjukkan pada output sebagai berikut. 

         

 
          Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,876 28 

 
 

 

Interpretasi Output : 

Terlihat bahwa nilai                   adalah 0,876. Hal ini berarti bahwa 

reliabilitas skor postscale disposisi matematis adalah 0,876. 

 

 

 

 

 

 

 



457 
 

 

 

LAMPIRAN 5 

DATA DAN OUTPUT 

HASIL PENELITIAN 
5.1. Data Pretest, Posttest, dan N-Gain Kemampuan Literasi 

Matematis 

5.2. Output Statistika Deskriptif Data Kemampuan Literasi Matematis 

5.3. Output Uji Normalitas Data Kemampuan Literasi Matematis 

5.4. Output Uji Homogenitas Kemampuan Literasi Matematis 

5.5. Analisis Data Kemampuan Literasi Matematis (Anova Dua Jalur 

dan Uji-T) 

5.6. Data Pretest, Posttest, dan N-Gain Disposisi Matematis 

5.7. Output Statistika Deskriptif Data Disposisi Matematis 

5.8. Output Uji Normalitas Data Disposisi Matematis 

5.9 Output Uji Homogenitas Disposisi Matematis 

5.10 Analisis Data Disposisi Matematis (Anova Dua Jalur dan Uji-T) 

5.11 Contoh Catatan Lapangan 
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DATA PRETEST, POSTTEST, DAN N-GAIN KEMAMPUAN LITERASI 

MATEMATIS 

 

Data penelitian kemampuan literasi matematis ditunjukkan melalui perolehan data 

pretest, posttest, dan N-Gain kemampuan literasi matematis. Adapun peningkatan 

kemampuan literasi matematis didasarkan pada data N-Gain dengan formula sebagai 

berikut :  

 

 

 

 

Hasil pretest, posttest, dan N-Gain kemampuan literasi matematis disajikan sebagai 

berikut : 

 

5.1.1. Data Kelas Eksperimen (VIII A) 

 

Kode 

Siswa 

KAM 
Pretest Posttest N-Gain 

PAP PAN 

A-1 Sedang Sedang 11 70 0,66 

A-2 Rendah Rendah 7 86 0,85 

A-3 Tinggi Sedang 7 84 0,83 

A-4 Sedang Sedang 11 83 0,81 

A-5 Sedang Sedang 4 81 0,80 

A-6 Sedang Sedang 11 74 0,71 

A-7 Tinggi Sedang 13 84 0,82 

A-8 Tinggi Tinggi 3 83 0,82 

A-9 Tinggi Tinggi 10 83 0,81 

A-10 Sedang Sedang 9 81 0,79 

A-11 Rendah Rendah 11 64 0,60 

A-12 Tinggi Sedang 9 84 0,82 

A-13 Rendah Rendah 10 81 0,79 

A-14 Tinggi Tinggi 10 74 0,71 

A-15 Tinggi Sedang 6 84 0,83 

A-16 Sedang Sedang 10 77 0,74 

A-17 Tinggi Tinggi 10 86 0,84 

A-18 Tinggi Sedang 6 33 0,29 

N-Gain = 
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Kode 

Siswa 

KAM 
Pretest Posttest N-Gain 

PAP PAN 

A-19 Tinggi Sedang 11 81 0,79 

A-20 Tinggi Sedang 10 84 0,82 

A-21 Tinggi Sedang 13 63 0,57 

A-22 Sedang Sedang 4 64 0,63 

A-23 Tinggi Sedang 10 83 0,81 

A-24 Rendah Rendah 4 70 0,69 

A-25 Rendah Rendah 4 81 0,80 

A-26 Sedang Sedang 3 70 0,69 

A-27 Rendah Rendah 7 81 0,80 

A-28 Sedang Sedang 14 76 0,72 

A-29 Rendah Rendah 4 61 0,59 

A-30 Rendah Rendah 7 81 0,80 

A-31 Sedang Sedang 1 70 0,70 

A-32 Tinggi Tinggi 13 91 0,90 

A-33 Sedang Sedang 7 74 0,72 

A-34 Tinggi Sedang 4 57 0,55 

A-35 Sedang Sedang 11 80 0,78 

 

5.1.2. Data Kelas Kontrol (VIII C) 

 

Kode 

Siswa 

KAM 
Pretest Posttest N-Gain 

PAP PAN 

C-1 Tinggi Sedang 11 16 0 ,06 

C-2 Sedang Sedang 6 27 0,22 

C-3 Tinggi Tinggi 6 27 0,22 

C-4 Tinggi Tinggi 11 34 0,26 

C-5 Sedang Sedang 6 23 0,18 

C-6 Rendah Rendah 6 23 0,18 

C-7 Tinggi Sedang 6 17 0,12 

C-8 Tinggi Tinggi 9 14 0,05 

C-9 Tinggi Tinggi 9 31 0,24 

C-10 Tinggi Tinggi 6 39 0,35 

C-11 Rendah Rendah 16 39 0,27 

C-12 Sedang Sedang 4 16 0,13 

C-13 Sedang Sedang 6 44 0,40 

C-14 Tinggi Tinggi 11 57 0,52 

C-15 Rendah Rendah 6 27 0,22 

C-16 Tinggi Tinggi 9 20 0,12 

C-17 Tinggi Tinggi 14 19 0,06 

C-18 Tinggi Sedang 4 16 0,13 

C-19 Sedang Sedang 13 21 0,09 

C-20 Tinggi Tinggi 4 24 0,21 

C-21 Tinggi Sedang 6 53 0,50 



460 
 

 

Kode 

Siswa 

KAM 
Pretest Posttest N-Gain 

PAP PAN 

C-22 Tinggi Tinggi 4 16 0,13 

C-23 Tinggi Sedang 1 44 0,43 

C-24 Tinggi Sedang 1 19 0,18 

C-25 Sedang Sedang 14 46 0,37 

C-26 Rendah Rendah 6 34 0,30 

C-27 Tinggi Sedang 9 16 0,08 

C-28 Sedang Sedang 17 51 0,41 

C-29 Tinggi Tinggi 26 79 0,72 

C-30 Rendah Rendah 11 44 0,37 

C-31 Sedang Sedang 6 23 0,18 

C-32 Rendah Rendah 13 24 0,13 

C-33 Sedang Sedang 7 34 0,29 

C-34 Tinggi Tinggi 10 33 0,26 

C-35 Sedang Sedang 11 27 0,18 
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DESKRIPSI STATISTIK DATA PRETEST, POSTTEST, DAN N-GAIN 

KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS 

5.2.1. Berdasarkan Faktor Pembelajaran 

Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pretest Osborn 35 1,00 14,00 8,1429 3,43976 

Posttest Osborn 35 33,00 91,00 75,9714 11,08917 

nGain Osborn 35 ,29 ,90 ,7393 ,11706 

Pretest Konvensional 35 1,00 26,00 8,7143 4,95017 

Posttest Konvensional 35 14,00 79,00 30,7714 14,57856 

nGain Konvensional 35 ,05 ,72 ,2444 ,15041 

Valid N (listwise) 35         

 

5.2.2. Berdasarkan Faktor KAM PAP 

Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pre PAP Tinggi 34 1 26 8,59 4,606 

Post PAP Tinggi 34 14 91 50,82 28,627 

N-Gain PAP Tinggi 34 ,05 ,90 ,4659 ,30664 

Pre PAP Sedang 22 1 17 8,45 4,160 

Post PAP Sedang 22 16 83 55,09 24,020 

N-Gain PAP Sedang 22 ,09 ,81 ,5093 ,26101 

Pre PAP Rendah 14 4 16 8,00 3,658 

Post PAP Rendah 14 23 86 56,86 24,092 

N-Gain PAP Rendah 14 ,13 ,85 ,5273 ,26904 

Valid N (listwise) 14         

 

5.2.3. Berdasarkan Faktor KAM PAN 
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Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pre_PAN_Tinggi 17 3 26 9,71 5,229 

P0st_PAN_Tinggi 17 14 91 47,65 28,583 

NGain_PAN_Tinggi 17 ,05 ,91 ,4241 ,30765 

Pre_PAN_Sedang 39 1 17 8,03 3,950 

Post_PAN_Sedang 39 16 84 54,62 26,034 

NGain_PAN_Sedang 39 ,06 ,83 ,5084 ,27892 

Pre_PAN_Rendah 14 4 16 8,00 3,658 

Post_PAN_Rendah 14 23 86 56,86 24,092 

NGain_PAN_Rendah 14 ,13 ,85 ,5273 ,26904 

Valid N (listwise) 14         
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5.2.4. Berdasarkan Faktor Pembelajaran dan KAM PAP 

Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Osborn Pre PAP Tinggi 15 3,00 13,00 9,0000 3,16228 

Osborn Post PAP Tinggi 15 33,00 91,00 76,9333 15,08768 

Osborn N-Gain PAP Tinggi 
15 ,29 ,90 ,7480 ,15987 

Osborn Pre PAP Sedang 12 1,00 14,00 8,0000 4,08990 

Osborn Post PAP Sedang 12 64,00 83,00 75,0000 5,75247 

Osborn N-Gain PAP 
Sedang 12 ,63 ,81 ,7289 ,05740 

Osborn Pre PAP Rendah 8 4,00 11,00 6,7500 2,71241 

Osborn Post PAP Rendah 8 61,00 86,00 75,6250 9,28805 

Osborn N-Gain PAP 
Rendah 8 ,59 ,85 ,7386 ,09960 

Konvensional Pre PAP 
Tinggi 19 1,00 26,00 8,2632 5,55620 

Konvensional Post PAP 
Tinggi 19 14,00 79,00 30,2105 17,57074 

Konvensional N-Gain PAP 
Tinggi 19 ,05 ,72 ,2433 ,18404 

Konvensional Pre PAP 
Sedang 10 4,00 17,00 9,0000 4,39697 

Konvensional Post PAP 
Sedang 10 16,00 51,00 31,2000 11,96105 

Konvensional N-Gain PAP 
Sedang 10 ,09 ,41 ,2458 ,11616 

Konvensional Pre PAP 
Rendah 6 6,00 16,00 9,6667 4,32049 

Konvensional Post PAP 
Rendah 6 23,00 44,00 31,8333 8,56543 

Konvensional N-Gain PAP 
Rendah 6 ,13 ,37 ,2455 ,08728 

Valid N (listwise) 6         
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5.2.5. Berdasarkan Faktor Pembelajaran dan KAM PAN 

Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Osborn Pre PAN Tinggi 5 3,00 13,00 9,2000 3,70135 

Osborn Post PAN Tinggi 5 74,00 91,00 83,4000 6,18870 

Osborn N-Gain PAN Tinggi 
5 ,71 ,91 ,8159 ,07054 

Osborn Pre PAN Sedang 22 1,00 14,00 8,4091 3,60765 

Osborn Post PAN Sedang 22 33,00 84,00 74,4091 12,13676 

Osborn N-Gain PAN 
Sedang 22 ,29 ,83 ,7218 ,12737 

Osborn Pre PAN Rendah 8 4,00 11,00 6,7500 2,71241 

Osborn Post PAN Rendah 
8 61,00 86,00 75,6250 9,28805 

Osborn N-Gain PAN 
Rendah 8 ,59 ,85 ,7386 ,09960 

Konvensional Pre PAN 
Tinggi 12 4,00 26,00 9,9167 5,88462 

Konvensional Post PAN 
Tinggi 12 14,00 79,00 32,7500 18,74288 

Konvensional N-Gain PAN 
Tinggi 12 ,05 ,72 ,2609 ,19238 

Konvensional Pre PAN 
Sedang 17 1,00 17,00 7,5294 4,41755 

Konvensional Post PAN 
Sedang 17 16,00 53,00 29,0000 13,43503 

Konvensional N-Gain PAN 
Sedang 17 ,06 ,50 ,2323 ,14104 

Konvensional Pre PAN 
Rendah 6 6,00 16,00 9,6667 4,32049 

Konvensional Post PAN 
Rendah 6 23,00 44,00 31,8333 8,56543 

Konvensional N-Gain PAN 
Rendah 6 ,13 ,37 ,2455 ,08728 

Valid N (listwise) 5         
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UJI NORMALITAS N-GAIN KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS 

SISWA 

 

 Uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal tidaknya sebaran 

data N-Gain kemampuan literasi matematis siswa. Uji normalitas yang dilakukan 

menggunakan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Adapun cara 

pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. 

a) Jika nilai           (2-tailed )        maka data berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal 

b) Jika nilai           (2-tailed )        maka data berasal dari populasi 

yang  tidak berdistribusi normal 

 

5.3.1. Uji Normalitas Berdasarkan Faktor Pembelajaran 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  nGain Osborn 
nGain 

Konvensional 

N 35 35 

Normal Parameters(a,b) Mean ,7393 ,2444 

  Std. Deviation ,11706 ,15041 

Most Extreme Differences Absolute ,200 ,127 

  Positive ,145 ,127 

  Negative -,200 -,104 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,180 ,751 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,123 ,626 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
 
 

Interpretasi Output : 

Persyaratan data disebut normal apabila nilai probabilitas            (2-tailed )) 

     . Terlihat bahwa nilai             (2-tailed )) seluruh data       . 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. 
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5.3.2. Uji Normalitas Berdasarkan Faktor KAM 

1) KAM PAP 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  
N-Gain PAP 

Tinggi 
N-Gain PAP 

Sedang 
N-Gain PAP 

Rendah 

N 34 22 14 

Normal Parameters(a,b) Mean ,4659 ,5093 ,5273 

  Std. Deviation ,30664 ,26101 ,26904 

Most Extreme 
Differences 

Absolute 
,176 ,222 ,192 

  Positive ,162 ,136 ,160 

  Negative -,176 -,222 -,192 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,024 1,041 ,717 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,245 ,229 ,682 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 

 

2) KAM PAN 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  
NGain_PAN_Ti

nggi 
NGain_PAN_S

edang 
NGain_PAN_R

endah 

N 17 39 14 

Normal Parameters(a,b) Mean ,4241 ,5084 ,5273 

  Std. Deviation ,30765 ,27892 ,26904 

Most Extreme 
Differences 

Absolute 
,234 ,179 ,192 

  Positive ,234 ,136 ,160 

  Negative -,177 -,179 -,192 

Kolmogorov-Smirnov Z ,966 1,119 ,717 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,308 ,163 ,682 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
 

Interpretasi Output : 

Persyaratan data disebut normal apabila nilai probabilitas            (2-tailed )) 

     . Terlihat bahwa nilai             (2-tailed )) seluruh data       . 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. 
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5.3.3. Uji Normalitas Berdasarkan Faktor Pembelajaran dan KAM 

1) Berdasarkan Faktor Pembelajaran dan KAM PAP 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  

Osborn 
N-Gain 

PAP 
Tinggi 

Osborn 
N-Gain 

PAP 
Sedang 

Osborn 
N-Gain 

PAP 
Rendah 

Konvensional 
N-Gain PAP 

Tinggi 

Konvensional 
N-Gain PAP 

Sedang 

Konvensional 
N-Gain PAP 

Rendah 

N 15 12 8 19 10 6 

Normal Parameters(a,b) Mean ,7480 ,7289 ,7386 ,2433 ,2458 ,2455 

  Std. Deviation ,15987 ,05740 ,09960 ,18404 ,11616 ,08728 

Most Extreme 
Differences 

Absolute 
,329 ,139 ,318 ,204 ,212 ,127 

  Positive ,206 ,139 ,175 ,204 ,212 ,108 

  Negative -,329 -,124 -,318 -,153 -,162 -,127 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,272 ,480 ,900 ,889 ,670 ,311 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,078 ,975 ,392 ,408 ,760 1,000 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 

 

2) Berdasarkan Faktor Pembelajaran dan KAM PAP 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  

Osborn 
N-Gain 

PAN 
Tinggi 

Osborn 
N-Gain 

PAN 
Sedang 

Osborn 
N-Gain 

PAN 
Rendah 

Konvensional 
N-Gain PAN 

Tinggi 

Konvensional 
N-Gain PAN 

Sedang 

Konvensional 
N-Gain PAN 

Rendah 

N 5 22 8 12 17 6 

Normal Parameters(a,b) Mean ,8159 ,7218 ,7386 ,2609 ,2323 ,2455 

  Std. Deviation ,07054 ,12737 ,09960 ,19238 ,14104 ,08728 

Most Extreme 
Differences 

Absolute 
,273 ,198 ,318 ,255 ,228 ,127 

  Positive ,171 ,198 ,175 ,255 ,228 ,108 

  Negative -,273 -,176 -,318 -,142 -,133 -,127 

Kolmogorov-Smirnov Z ,610 ,930 ,900 ,884 ,940 ,311 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,851 ,353 ,392 ,416 ,339 1,000 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 

 

Interpretasi Output : 

Persyaratan data disebut normal apabila nilai probabilitas            (2-tailed )) 

     . Terlihat bahwa nilai             (2-tailed )) seluruh data       . 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. 
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UJI HOMOGENITAS N-GAIN KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS 

SISWA 

 Uji homogenitas variansi digunakan untuk mengetahui seragam atau tidaknya 

variansi data. Uji ini menggunakan rumus F dengan bantuan software SPSS 15.0 ( uji 

One Way ANOVA yaitu Levene’s Test). Adapun cara pengambilan keputusan adalah 

sebagai berikut. 

a) Jika nilai           maka kelompok-kelompok data memiliki variansi yang 

homogen 

b) Jika nilai           maka kelompok-kelompok data memiliki variansi yang 

tidak homogen 

5.4.1. Uji Homogenitas Berdasarkan Faktor Pembelajaran 

Test of Homogeneity of Variances 
 

NGAIN  

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

1,998 1 68 ,162 

 

Interpretasi Output : 

Persyaratan data disebut memiliki variansi homogen apabila nilai          . 

Terlihat bahwa nilai                 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data N-Gain  menggunakan pembelajaran memiliki variansi yang homogen. 

 

5.4.2. Uji Homogenitas Berdasarkan Faktor KAM 

1) KAM PAP 

             Test of Homogeneity of Variances 
 

NGAIN 

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

1,182 2 67 ,313 

 
 

 

Lampiran 5.4. 
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Interpretasi Output : 

Persyaratan data disebut memiliki variansi homogen apabila nilai     

     . Terlihat bahwa nilai                 . Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data N-Gain  menggunakan KAM PAP memiliki 

variansi yang homogen. 

 

2) KAM PAN 

          Test of Homogeneity of Variances 
 

 NGAIN 

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

,429 2 67 ,653 

 
 

Interpretasi Output : 

Persyaratan data disebut memiliki variansi homogen apabila nilai     

     . Terlihat bahwa nilai                 . Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data N-Gain  menggunakan KAM PAN memiliki 

variansi yang homogen. 
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ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN 

 KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS SISWA 

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah N-Gain dari skor posttest dan 

pretest kemampuan literasi matematis. Data tersebut diuji  untuk mengetahui ada 

tidaknya interaksi antara faktor pembelajaran dan KAM terhadap peningkatan 

kemampuan literasi matematis. Uji ini menggunakan bantuan software SPSS 15.0. 

Adapun cara pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. 

a) Jika nilai           maka tidak terdapat interaksi antara pembelajaran dan 

kemampuan awal matematis terhadap peningkatan kemampuan literasi matematis 

siswa 

b) Jika nilai           maka terdapat interaksi antara pembelajaran dan 

kemampuan awal matematis terhadap peningkatan kemampuan literasi matematis 

siswa 

5.5.1. Uji Anova Dua Jalur Data N-Gain Kemampuan Literasi Matematis Siswa   

Berdasarkan Faktor Pembelajaran dan KAM PAP 

 Between-Subjects Factors 
 

  Value Label N 

Pembelajaran 1 Osborn 35 

2 Konvensiona
l 

35 

KAM_PAP 1,00 Tinggi 34 

2,00 Sedang 22 

3,00 Rendah 14 

  
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 5.5. 

Descriptive Statistics 
 

         Dependent Variable: NGAIN  

Pembelajaran KAM_PAP Mean Std. Deviation N 

Osborn Tinggi ,7480 ,15987 15 

Sedang ,7289 ,05740 12 

Rendah ,7386 ,09960 8 

Total ,7393 ,11706 35 

Konvensional Tinggi ,2433 ,18404 19 

Sedang ,2458 ,11616 10 

Rendah ,2455 ,08728 6 

Total ,2444 ,15041 35 

Total Tinggi ,4659 ,30664 34 

Sedang ,5093 ,26101 22 

Rendah ,5273 ,26904 14 

Total ,4918 ,28289 70 
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Levene's Test of Equality of Error Variances(a) 
 

         Dependent Variable: NGAIN  

F df1 df2 Sig. 

2,167 5 64 ,069 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 
a  Design: Intercept+Pembelajaran+KAM_PAP+Pembelajaran * KAM_PAP 
 

 
 Tests of Between-Subjects Effects 
 

        Dependent Variable: NGAIN  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 4,289(a) 5 ,858 44,537 ,000 

Intercept 14,644 1 14,644 760,307 ,000 

Pembelajaran 3,690 1 3,690 191,584 ,000 

KAM_PAP ,001 2 ,000 ,023 ,977 

Pembelajaran * 
KAM_PAP ,002 2 ,001 ,041 ,960 

Error 1,233 64 ,019     

Total 22,455 70       

Corrected Total 5,522 69       

         a  R Squared = ,777 (Adjusted R Squared = ,759) 
 
 

       
Estimated Marginal Means 

 
 1. Pembelajaran 
 

         Dependent Variable: NGAIN  

Pembelajaran Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

  
Lower 
Bound 

Upper 
Bound Lower Bound Upper Bound 

Osborn ,738 ,024 ,690 ,787 

Konvensional ,245 ,026 ,193 ,297 

 
 
 

 2. KAM_PAP 
 

         Dependent Variable: NGAIN  

KAM_PAP Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

  Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound 

Tinggi ,496 ,024 ,448 ,544 

Sedang ,487 ,030 ,428 ,547 

Rendah ,492 ,037 ,417 ,567 
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 3. Pembelajaran * KAM_PAP 
 

        Dependent Variable: NGAIN  

Pembelajaran KAM_PAP Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

    Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound 

Osborn Tinggi ,748 ,036 ,676 ,820 

  Sedang ,729 ,040 ,649 ,809 

  Rendah ,739 ,049 ,641 ,837 

Konvensional Tinggi ,243 ,032 ,180 ,307 

  Sedang ,246 ,044 ,158 ,333 

  Rendah ,246 ,057 ,132 ,359 

 
Profile Plots 

 

 

5.5.2. Uji Anova Dua Jalur Data N-Gain Kemampuan Literasi Matematis Siswa  

Berdasarkan Faktor Pembelajaran dan KAM PAN 

 Between-Subjects Factors 
 

  Value Label N 

Pembelajaran 1 Osborn 35 

2 Konvensiona
l 

35 

KAM_PAN 1,00 Tinggi 17 

2,00 Sedang 39 

3,00 Rendah 14 

 
 Descriptive Statistics 
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        Dependent Variable: NGAIN  

Pembelajaran KAM_PAN Mean Std. Deviation N 

Osborn Tinggi ,8176 ,06780 5 

Sedang ,7218 ,12737 22 

Rendah ,7386 ,09960 8 

Total ,7393 ,11706 35 

Konvensional Tinggi ,2609 ,19238 12 

Sedang ,2323 ,14104 17 

Rendah ,2455 ,08728 6 

Total ,2444 ,15041 35 

Total Tinggi ,4246 ,30816 17 

Sedang ,5084 ,27892 39 

Rendah ,5273 ,26904 14 

Total ,4918 ,28289 70 

  
 Levene's Test of Equality of Error Variances(a) 
 

       Dependent Variable: NGAIN  

F df1 df2 Sig. 

1,252 5 64 ,296 

       Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 
       a  Design: Intercept+Pembelajaran+KAM_PAN+Pembelajaran * KAM_PAN 
 
 Tests of Between-Subjects Effects 
 

       Dependent Variable: NGAIN  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 4,330(a) 5 ,866 46,493 ,000 

Intercept 13,397 1 13,397 719,298 ,000 

Pembelajaran 3,488 1 3,488 187,261 ,000 

KAM_PAN ,040 2 ,020 1,073 ,348 

Pembelajaran * 
KAM_PAN ,012 2 ,006 ,329 ,721 

Error 1,192 64 ,019     

Total 22,455 70       

Corrected Total 5,522 69       

       a  R Squared = ,784 (Adjusted R Squared = ,767) 

 
     Estimated Marginal Means 
 
 1. Pembelajaran 
 

        Dependent Variable: NGAIN  

Pembelajaran Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

  Lower Bound Upper Bound Lower Bound 
Upper 
Bound 

Osborn ,759 ,028 ,704 ,815 

Konvensional ,246 ,025 ,196 ,297 
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 2. KAM_PAN 
 

Dependent Variable: NGAIN  

KAM_PAN Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

  Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound 

Tinggi ,539 ,036 ,467 ,612 

Sedang ,477 ,022 ,433 ,521 

Rendah ,492 ,037 ,418 ,566 

 
 3. Pembelajaran * KAM_PAN 
 

Dependent Variable: NGAIN  

Pembelajaran KAM_PAN Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

    Lower Bound Upper Bound Lower Bound 
Upper 
Bound 

Osborn Tinggi ,818 ,061 ,696 ,940 

  Sedang ,722 ,029 ,664 ,780 

  Rendah ,739 ,048 ,642 ,835 

Konvensional Tinggi ,261 ,039 ,182 ,340 

  Sedang ,232 ,033 ,166 ,298 

  Rendah ,246 ,056 ,134 ,357 

 
Profile Plots 

 

 

 

Interpretasi Output : 

a. Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan literasi matematis berdasarkan 

faktor pembelajaran (Osborn dan Konvensional)  

b. Tidak terdapat perbedaan peningkatan kemampuan literasi matematis 

berdasarkan faktor KAM (PAP dan PAN)  
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c. Tidak terdapat interaksi  antara pembelajaran dan KAM (PAP dan PAN) 

terhadap peningkatan kemampuan literasi matematis  

 

5.5.3. Uji-T Satu Pihak N-Gain Kemampuan Literasi Matematis  

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah N-Gain dari skor posttest dan 

pretest kemampuan literasi matematis. Data tersebut diuji  untuk mengetahui ada 

pembelajaran yang lebih baik  terhadap peningkatan kemampuan literasi matematis. Uji 

ini menggunakan bantuan software SPSS 15.0. Adapun cara pengambilan keputusan 

adalah sebagai berikut. 

a) Jika nilai     (2-tailed )/2         maka tidak terdapat perbedaan peningkatan 

kemampuan literasi matematis antara pembelajaran Osborn dan konvensional 

b) Jika nilai      (2-tailed )/ 2         maka pembelajaran Osborn lebih baik daripada 

pembelajaran konvensional dalam meningkatkan  kemampuan literasi matematis 

 

Output Uji-T Satu Pihak sebagai berikut. 

 Group Statistics 
 

  Pembelajaran N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

NGAIN Osborn 35 ,7393 ,11706 ,01979 

Konvensional 35 ,2444 ,15041 ,02542 

 
 
 Independent Samples Test 
 

    
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 

Std. Error 
Differenc

e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

    Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower 

NGAIN Equal 
variances 
assumed 

1,998 ,162 15,362 68 ,000 ,49492 ,03222 
,4306

3 
,55921 

  Equal 
variances 
not 
assumed 

    15,362 64,133 ,000 ,49492 ,03222 
,4305

6 
,55928 
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Interpretasi Output : 

Terlihat bahwa nilai     (2-tailed )/2      . Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran Osborn lebih baik daripada pembelajaran konvensional dalam 

meningkatkan  kemampuan literasi matematis. 
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DATA PRESCALE, POSTSCALE, DAN N-GAIN DISPOSISI MATEMATIS 

 

Data penelitian disposisi matematis ditunjukkan melalui perolehan data prescale, 

postscale, dan N-Gain disposisi matematis. Adapun peningkatan disposisi matematis 

didasarkan pada data N-Gain dengan formula sebagai berikut :  

 

 

  

 

Hasil prescale, postscale, dan N-Gain disposisi matematis disajikan sebagai berikut : 

 

5.6.1. Data Kelas Eksperimen (VIII A) 

 

Kode 

Siswa 

KAM 
Prescale Postscale N-Gain 

PAP PAN 

A-1 Sedang Sedang 96,26 93,43 -0,21 

A-2 Rendah Rendah 64,78 62,92 -0,04 

A-3 Tinggi Sedang 72,34 69,32 -0,08 

A-4 Sedang Sedang 64,11 62,04 -0,05 

A-5 Sedang Sedang 62,47 63,11 0,01 

A-6 Sedang Sedang 77,22 73,00 -0,13 

A-7 Tinggi Sedang 67,37 66,35 -0,02 

A-8 Tinggi Tinggi 85,44 83,85 -0,07 

A-9 Tinggi Tinggi 74,73 85,06 0,30 

A-10 Sedang Sedang 70,89 74,94 0,10 

A-11 Rendah Rendah 63,57 78,41 0,32 

A-12 Tinggi Sedang 84,26 94,75 0,41 

A-13 Rendah Rendah 79,47 89,54 0,33 

A-14 Tinggi Tinggi 67,25 62,61 -0,11 

A-15 Tinggi Sedang 56,31 62,18 0,11 

A-16 Sedang Sedang 61,05 57,87 -0,07 

A-17 Tinggi Tinggi 73,75 67,72 -0,17 

A-18 Tinggi Sedang 70,79 68,02 -0,07 

A-19 Tinggi Sedang 74,37 69,96 -0,12 

A-20 Tinggi Sedang 58,96 60,59 0,03 

A-21 Tinggi Sedang 55,94 59,76 0,07 

A-22 Sedang Sedang 67,45 69,84 0,06 

A-23 Tinggi Sedang 79,81 94,77 0,50 

A-24 Rendah Rendah 81,14 82,16 0,04 

A-25 Rendah Rendah 75,30 96,19 0,61 

A-26 Sedang Sedang 71,16 77,89 0,18 

N-Gain =  
                     
                      

 

Lampiran 5.6. 
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Kode 

Siswa 

KAM 
Prescale Postscale N-Gain 

PAP PAN 

A-27 Rendah Rendah 71,14 71,82 0,02 

A-28 Sedang Sedang 51,80 73,89 0,38 

A-29 Rendah Rendah 66,05 60,74 -0,12 

A-30 Rendah Rendah 58,22 91,28 0,64 

A-31 Sedang Sedang 65,69 75,08 0,21 

A-32 Tinggi Tinggi 69,38 77,99 0,21 

A-33 Sedang Sedang 80,67 77,56 -0,11 

A-34 Tinggi Sedang 61,09 59,98 -0,02 

A-35 Sedang Sedang 46,40 56,67 0,16 

 

5.6.2. Data Kelas Kontrol (VIII C) 

 

Kode 

Siswa 

KAM 
Prescale Postscale N-Gain 

PAP PAN 

C-1 Tinggi Sedang 75,65 61,25 -0,42 

C-2 Sedang Sedang 75,65 103,43 0,82 

C-3 Tinggi Tinggi 75,65 72,95 -0,08 

C-4 Tinggi Tinggi 86,82 85,28 -0,07 

C-5 Sedang Sedang 80,33 77,44 -0,10 

C-6 Rendah Rendah 71,90 63,33 -0,23 

C-7 Tinggi Sedang 60,19 64,61 0,09 

C-8 Tinggi Tinggi 67,37 65,08 -0,05 

C-9 Tinggi Tinggi 99,39 92,71 -0,66 

C-10 Tinggi Tinggi 50,42 57,23 0,12 

C-11 Rendah Rendah 60,38 66,02 0,11 

C-12 Sedang Sedang 83,13 70,10 -0,49 

C-13 Sedang Sedang 67,37 66,22 -0,03 

C-14 Tinggi Tinggi 74,95 73,46 -0,04 

C-15 Rendah Rendah 73,03 70,16 -0,08 

C-16 Tinggi Tinggi 59,64 54,45 -0,10 

C-17 Tinggi Tinggi 61,79 57,60 -0,09 

C-18 Tinggi Sedang 58,19 65,86 0,15 

C-19 Sedang Sedang 67,37 63,43 -0,09 

C-20 Tinggi Tinggi 45,78 60,21 0,23 

C-21 Tinggi Sedang 65,24 63,53 -0,04 

C-22 Tinggi Tinggi 83,13 77,96 -0,20 

C-23 Tinggi Sedang 106,39 95,53 -3,40 

C-24 Tinggi Sedang 68,03 65,45 -0,06 

C-25 Sedang Sedang 74,96 74,73 -0,01 

C-26 Rendah Rendah 94,86 86,80 -0,55 

C-27 Tinggi Sedang 64,37 68,75 0,10 

C-28 Sedang Sedang 79,90 89,50 0,32 
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Kode 

Siswa 

KAM 
Prescale Postscale N-Gain 

PAP PAN 

C-29 Tinggi Tinggi 106,42 106,47 0,02 

C-30 Rendah Rendah 52,19 45,83 -0,11 

C-31 Sedang Sedang 67,49 76,22 0,21 

C-32 Rendah Rendah 85,41 90,88 0,23 

C-33 Sedang Sedang 90,48 87,30 -0,17 

C-34 Tinggi Tinggi 88,11 83,41 -0,22 

C-35 Sedang Sedang 108,16 100,65 -5,28 
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DESKRIPSI STATISTIK DATA PRESCALE, POSTSCALE, DAN N-GAIN 

DISPOSISI MATEMATIS 

5.7.1. Berdasarkan Faktor Pembelajaran 

Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Prescale Osborn 35 46,40 96,26 69,3322 10,28083 

Postscale Osborn 35 56,67 96,19 73,4667 11,85377 

nGain Osborn 35 -,21 ,64 ,0949 ,22341 

Prescale Konvensional 35 45,78 108,16 75,1466 15,82236 

Postscale Konvensional 35 45,83 106,47 74,3957 14,80952 

nGain Konvensional 35 -5,28 ,82 -,2907 1,06878 

Valid N (listwise) 35         

 
 

5.7.2. Berdasarkan Faktor KAM PAP 

 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pre PAP Tinggi 34 45,78 106,42 72,0389 14,45005 

Post PAP Tinggi 34 54,45 106,47 72,1976 13,30019 

N-Gain PAP Tinggi 34 -3,40 ,50 -,1106 ,61818 

Pre PAP Sedang 22 46,40 108,16 73,1823 13,88572 

Post PAP Sedang 22 56,67 103,43 75,6530 12,69749 

N-Gain PAP Sedang 22 -5,28 ,82 -,1940 1,16492 

Pre PAP Rendah 14 52,19 94,86 71,2447 11,51151 

Post PAP Rendah 14 45,83 96,19 75,4357 14,74677 

N-Gain PAP Rendah 14 -,55 ,64 ,0841 ,32283 

Valid N (listwise) 14         

 
 

5.7.3. Berdasarkan Faktor KAM PAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 5.7. 

 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pre PAN Tinggi 17 45,78 106,42 74,7072 15,98345 

Post PAN tinggi 17 54,45 106,47 74,3561 14,23408 

NGain PAN Tinggi 17 -,66 ,30 -,0577 ,21454 

Pre PAN Sedang 39 46,40 108,16 71,5208 13,32719 

Post PAN Sedang 39 56,67 103,43 73,2059 12,69620 

NGain PAN Sedang 39 -5,28 ,82 -,1807 1,02964 

Pre PAN Rendah 14 52,19 94,86 71,2447 11,51151 

Post PAN Rendah 14 45,83 96,19 75,4357 14,74677 

NGain PAN Rendah 14 -,55 ,64 ,0841 ,32283 

Valid N (listwise) 14         
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5.7.4. Berdasarkan Faktor Pembelajaran dan KAM PAP 

 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Osborn Pre PAP Tinggi 15 55,94 85,44 70,1192 9,26055 

Osborn Post PAP Tinggi 15 59,76 94,77 72,1954 12,15672 

Osborn N-Gain PAP Tinggi 
15 -,17 ,50 ,0649 ,20458 

Osborn Pre PAP Sedang 12 46,40 96,26 67,9320 13,11160 

Osborn Post PAP Sedang 12 56,67 93,43 71,2779 10,26383 

Osborn N-Gain PAP 
Sedang 12 -,21 ,38 ,0456 ,17018 

Osborn Pre PAP Rendah 8 58,22 81,14 69,9570 8,15950 

Osborn Post PAP Rendah 8 60,74 96,19 79,1335 13,15276 

Osborn N-Gain PAP 
Rendah 8 -,12 ,64 ,2250 ,29626 

Konvensional Pre PAP 
Tinggi 19 45,78 106,42 73,5545 17,62416 

Konvensional Post PAP 
Tinggi 19 54,45 106,47 72,1993 14,46938 

Konvensional N-Gain PAP 
Tinggi 19 -3,40 ,23 -,2492 ,78875 

Konvensional Pre PAP 
Sedang 10 67,37 108,16 79,4826 12,60644 

Konvensional Post PAP 
Sedang 10 63,43 103,43 80,9030 13,83080 

Konvensional N-Gain PAP 
Sedang 10 -5,28 ,82 -,4814 1,72124 

Konvensional Pre PAP 
Rendah 6 52,19 94,86 72,9616 15,65693 

Konvensional Post PAP 
Rendah 6 45,83 90,88 70,5052 16,49764 

Konvensional N-Gain PAP 
Rendah 6 -,55 ,23 -,1039 ,27186 

Valid N (listwise) 6         

 

 

 

 

 

 

 



481 
 

 

5.7.5. Berdasarkan Faktor Pembelajaran dan KAM PAN 

 

 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Osborn Pre PAN Tinggi 5 67,25 85,44 74,1114 7,04263 

Osborn Post PAN Tinggi 5 62,61 85,06 75,4474 9,92644 

Osborn N-Gain PAN Tinggi 
5 -,17 ,30 ,0334 ,20783 

Osborn Pre PAN Sedang 22 46,40 96,26 68,0188 11,49314 

Osborn Post PAN Sedang 22 56,67 94,77 70,9559 11,45819 

Osborn N-Gain PAN 
Sedang 22 -,21 ,50 ,0615 ,18657 

Osborn Pre PAN Rendah 8 58,22 81,14 69,9570 8,15950 

Osborn Post PAN Rendah 
8 60,74 96,19 79,1335 13,15276 

Osborn N-Gain PAN 
Rendah 8 -,12 ,64 ,2250 ,29626 

Konvensional Pre PAN 
Tinggi 12 45,78 106,42 74,9555 18,79706 

Konvensional Post PAN 
Tinggi 12 54,45 106,47 73,9014 16,06570 

Konvensional N-Gain PAN 
Tinggi 12 -,66 ,23 -,0957 ,21423 

Konvensional Pre PAN 
Sedang 17 58,19 108,16 76,0527 14,48371 

Konvensional Post PAN 
Sedang 17 61,25 103,43 76,1176 13,94801 

Konvensional N-Gain PAN 
Sedang 17 -5,28 ,82 -,4942 1,51232 

Konvensional Pre PAN 
Rendah 6 52,19 94,86 72,9616 15,65693 

Konvensional Post PAN 
Rendah 6 45,83 90,88 70,5052 16,49764 

Konvensional N-Gain PAN 
Rendah 6 -,55 ,23 -,1039 ,27186 

Valid N (listwise) 5         
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UJI NORMALITAS N-GAIN DISPOSISI MATEMATIS SISWA 

 Uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal tidaknya sebaran data N-

Gain disposisi matematis siswa. Uji normalitas dilakukan menggunakan uji One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test. Adapun cara pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. 

a) Jika nilai           (2-tailed )        maka data berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal 

b) Jika nilai           (2-tailed )        maka data berasal dari populasi yang  

tidak berdistribusi normal 

 

5.8.1. Uji Normalitas Berdasarkan Faktor Pembelajaran 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  nGain Osborn 
nGain 

Konvensional 

N 35 35 

Normal Parameters(a,b) 
Mean ,0949 -,2907 

Std. Deviation ,22341 1,06878 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,147 ,352 

Positive ,147 ,257 

Negative -,099 -,352 

Kolmogorov-Smirnov Z ,868 2,084 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,438 ,000 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 

 

Interpretasi Output : 

Persyaratan data disebut normal apabila nilai probabilitas            (2-tailed )) 

     . Terlihat bahwa nilai             (2-tailed )) N-Gain Osborn = 0,438 

     . Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Sedangkan nilai             (2-tailed )) N-Gain 

Konvensional = 0,000      . Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berasal dari 

populasi yang tidak berdistribusi normal. 

 

Lampiran 5.8. 
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5.8.2. Uji Normalitas Berdasarkan Faktor KAM 

1) KAM PAP 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  
N-Gain PAP 

Tinggi 
N-Gain PAP 

Sedang 
N-Gain PAP 

Rendah 

N 34 22 14 

Normal Parameters(a,b) 
Mean -,1106 -,1940 ,0841 

Std. Deviation ,61818 1,16492 ,32283 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,342 ,403 ,131 

Positive ,205 ,265 ,131 

Negative -,342 -,403 -,119 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,996 1,889 ,489 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 ,002 ,971 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 

 

2) KAM PAN 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  
NGain PAN 

Tinggi 
NGain PAN 

Sedang 
NGain PAN 

Rendah 

N 17 39 14 

Normal Parameters(a,b) 
Mean -,0577 -,1807 ,0841 

Std. Deviation ,21454 1,02964 ,32283 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,179 ,385 ,131 

Positive ,179 ,230 ,131 

Negative -,169 -,385 -,119 

Kolmogorov-Smirnov Z ,737 2,405 ,489 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,649 ,000 ,971 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 

 

Interpretasi Output : 

Persyaratan data disebut normal apabila nilai probabilitas            (2-tailed )) 

     . Terlihat bahwa nilai             (2-tailed )) N-Gain PAP rendah, N-Gain 

PAN tinggi, dan N-Gain PAN rendah       . Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sedangkan nilai  

           (2-tailed )) N-Gain PAP tinggi, N-Gain PAP sedang, dan N-Gain PAN 

sedang       . Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang 

tidak berdistribusi normal.  
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5.8.3. Uji Normalitas Berdasarkan Faktor Pembelajaran dan KAM 

1) Berdasarkan Faktor Pembelajaran dan KAM PAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Berdasarkan Faktor Pembelajaran dan KAM PAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretasi Output : 

Persyaratan data disebut normal apabila nilai probabilitas            (2-tailed )) 

     . Terlihat bahwa nilai             (2-tailed )) seluruh data kecuali 

konvensional N-Gain PAP tinggi dan konvensional N-Gain PAN sedang      . 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  

Osborn 
N-Gain 

PAP 
Tinggi 

Osborn 
N-Gain 

PAP 
Sedang 

Osborn 
N-Gain 

PAP 
Rendah 

Konvensional 
N-Gain PAP 

Tinggi 

Konvensional 
N-Gain PAP 

Sedang 

Konvensional 
N-Gain PAP 

Rendah 

N 15 12 8 19 10 6 

Normal Parameters(a,b) Mean ,0649 ,0456 ,2250 -,2492 -,4814 -,1039 

  Std. Deviation ,20458 ,17018 ,29626 ,78875 1,72124 ,27186 

Most Extreme 
Differences 

Absolute 
,199 ,120 ,238 ,357 ,398 ,158 

  Positive ,199 ,120 ,238 ,273 ,225 ,129 

  Negative -,127 -,087 -,153 -,357 -,398 -,158 

Kolmogorov-Smirnov Z ,772 ,417 ,674 1,558 1,257 ,387 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,591 ,995 ,754 ,016 ,085 ,998 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
 
 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  

Osborn 
N-Gain 

PAN 
Tinggi 

Osborn 
N-Gain 

PAN 
Sedang 

Osborn 
N-Gain 

PAN 
Rendah 

Konvensional 
N-Gain PAN 

Tinggi 

Konvensional 
N-Gain PAN 

Sedang 

Konvensional 
N-Gain PAN 

Rendah 

N 5 22 8 12 17 6 

Normal Parameters(a,b) Mean ,0334 ,0615 ,2250 -,0957 -,4942 -,1039 

  Std. Deviation ,20783 ,18657 ,29626 ,21423 1,51232 ,27186 

Most Extreme 
Differences 

Absolute 
,284 ,129 ,238 ,235 ,383 ,158 

  Positive ,284 ,129 ,238 ,153 ,236 ,129 

  Negative -,208 -,106 -,153 -,235 -,383 -,158 

Kolmogorov-Smirnov Z ,634 ,605 ,674 ,814 1,579 ,387 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,816 ,858 ,754 ,522 ,014 ,998 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
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normal. Sedangkan nilai             (2-tailed )) konvensional N-Gain PAP tinggi 

dan konvensional N-Gain PAN sedang       . Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal.  



486 
 

 

 

 

UJI HOMOGENITAS N-GAIN DISPOSISI MATEMATIS SISWA 

 Uji homogenitas variansi digunakan untuk mengetahui seragam atau tidaknya 

variansi data. Uji ini  menggunakan rumus F dengan bantuan software SPSS 15.0 ( uji 

One Way ANOVA yaitu Levene’s Test). Adapun cara pengambilan keputusan adalah 

sebagai berikut. 

a) Jika nilai           maka kelompok-kelompok data memiliki variansi yang 

homogen 

b) Jika nilai           maka kelompok-kelompok data memiliki variansi yang 

tidak homogen 

 

5.9.1. Uji Homogenitas Berdasarkan Faktor Pembelajaran  

  Test of Homogeneity of Variances 
 

       NGAIN  

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

4,496 1 68 ,038 

 
 
 
 

Interpretasi Output : 

Persyaratan data disebut memiliki variansi homogen apabila nilai          . 

Terlihat bahwa nilai                 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data N-Gain  menggunakan pembelajaran memiliki variansi yang tidak 

homogen. 

 

 

 

 

 

Lampiran 5.9. 
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5.9.2. Uji Homogenitas Berdasarkan faktor KAM  

1) KAM PAP 

                          Test of Homogeneity of Variances 
 

               NGAIN  

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

,819 2 67 ,445 

 

Interpretasi Output : 

Persyaratan data disebut memiliki variansi homogen apabila nilai     

     . Terlihat bahwa nilai                 . Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data N-Gain  menggunakan KAM PAP memiliki 

variansi yang homogen. 

 

2) KAM PAN 

                          Test of Homogeneity of Variances 
 

                NGAIN  

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

1,354 2 67 ,265 

 

Interpretasi Output : 

Persyaratan data disebut memiliki variansi homogen apabila nilai          . 

Terlihat bahwa nilai                 . Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data N-Gain  menggunakan KAM PAN memiliki variansi yang 

homogen. 
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ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN 

 DISPOSISI MATEMATIS SISWA 

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah N-Gain dari skor posttest dan 

pretest disposisi matematis. Data tersebut diuji  untuk mengetahui ada tidaknya interaksi 

antara faktor pembelajaran dan KAM terhadap peningkatan disposisi matematis. Uji ini 

menggunakan bantuan software SPSS 15.0. Adapun cara pengambilan keputusan adalah 

sebagai berikut. 

a) Jika nilai           maka tidak terdapat interaksi antara pembelajaran dan 

kemampuan awal matematis peningkatan disposisi matematis siswa 

b) Jika nilai           maka terdapat interaksi antara pembelajaran dan 

kemampuan awal matematis peningkatan disposisi matematis siswa 

5.10.1. Uji Anova Dua Jalur Data N-Gain Disposisi Matematis Siswa  Berdasarkan   

Faktor Pembelajaran dan KAM PAP 

                            Between-Subjects Factors 
 

  Value Label N 

Pembelajaran 1 Osborn 35 

2 Konvensiona
l 

35 

KAM_PAP 1,00 Tinggi 34 

2,00 Sedang 22 

3,00 Rendah 14 

 
 Tests of Between-Subjects Effects 
 

              Dependent Variable: NGAIN  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 3,385(a) 5 ,677 1,090 ,375 

Intercept ,419 1 ,419 ,675 ,415 

Pembelajaran 2,304 1 2,304 3,709 ,059 

KAM_PAP ,659 2 ,329 ,530 ,591 

Pembelajaran * 
KAM_PAP ,163 2 ,082 ,131 ,877 

Error 39,751 64 ,621     

Total 43,807 70       

Corrected Total 43,136 69       

                a  R Squared = ,078 (Adjusted R Squared = ,006) 

Lampiran 5.10. 
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          Estimated Marginal Means 
 
 1. Pembelajaran 
 

                Dependent Variable: NGAIN  

Pembelajaran Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

  Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound 

Osborn ,112 ,138 -,163 ,387 

Konvensional -,278 ,148 -,575 ,018 

  
2. KAM_PAP 

 

             Dependent Variable: NGAIN  

KAM_PAP Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

  Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound 

Tinggi -,092 ,136 -,364 ,180 

Sedang -,218 ,169 -,555 ,119 

Rendah ,061 ,213 -,365 ,486 

 
 
 3. Pembelajaran * KAM_PAP 
 

                Dependent Variable: NGAIN  

Pembelajaran KAM_PAP Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

    Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound 

Osborn Tinggi ,065 ,203 -,342 ,471 

  Sedang ,046 ,228 -,409 ,500 

  Rendah ,225 ,279 -,332 ,782 

Konvensional Tinggi -,249 ,181 -,610 ,112 

  Sedang -,481 ,249 -,979 ,016 

  Rendah -,104 ,322 -,747 ,539 

 

         Profile Plots 
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5.10.2. Uji Anova Dua Jalur Data N-Gain Disposisi Matematis Siswa  Berdasarkan      

Faktor Pembelajaran dan KAM PAN   
 

 Between-Subjects Factors 
 

  Value Label N 

Pembelajaran 1 Osborn 35 

2 Konvensiona
l 

35 

KAM_PAN 1,00 Tinggi 17 

2,00 Sedang 39 

3,00 Rendah 14 

 
 Tests of Between-Subjects Effects 
 

             Dependent Variable: NGAIN  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 4,150(a) 5 ,830 1,362 ,250 

Intercept ,206 1 ,206 ,338 ,563 

Pembelajaran 1,513 1 1,513 2,483 ,120 

KAM_PAN ,915 2 ,457 ,751 ,476 

Pembelajaran * 
KAM_PAN ,504 2 ,252 ,413 ,663 

Error 38,986 64 ,609     

Total 43,807 70       

Corrected Total 43,136 69       

       a  R Squared = ,096 (Adjusted R Squared = ,026) 
 

     Estimated Marginal Means 
 1. Pembelajaran 
 

         Dependent Variable: NGAIN  

Pembelajaran Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

  Lower Bound Upper Bound Lower Bound 
Upper 
Bound 

Osborn ,107 ,158 -,210 ,423 

Konvensional -,231 ,145 -,520 ,058 

 
 2. KAM_PAN 
 

        Dependent Variable: NGAIN  

KAM_PAN Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

  Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound 

Tinggi -,031 ,208 -,446 ,384 

Sedang -,216 ,126 -,468 ,035 

Rendah ,061 ,211 -,360 ,482 
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3. Pembelajaran * KAM_PAN 
 

Dependent Variable: NGAIN  

Pembelajaran KAM_PAN Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

    Lower Bound Upper Bound Lower Bound 
Upper 
Bound 

Osborn Tinggi ,033 ,349 -,664 ,731 

  Sedang ,062 ,166 -,271 ,394 

  Rendah ,225 ,276 -,326 ,776 

Konvensional Tinggi -,096 ,225 -,546 ,354 

  Sedang -,494 ,189 -,872 -,116 

  Rendah -,104 ,319 -,740 ,533 

 

Profile Plots 

 

Interpretasi Output : 

a. Tidak terdapat perbedaan peningkatan disposisi matematis berdasarkan faktor 

pembelajaran (Osborn dan Konvensional)  

b. Tidak terdapat perbedaan peningkatan disposisi matematis berdasarkan faktor 

KAM (PAP dan PAN)  

c. Tidak terdapat interaksi  antara pembelajaran dan KAM (PAP dan PAN) 

terhadap peningkatan disposisi matematis  
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5.10.3. Uji-T Satu Pihak N-Gain Disposisi Matematis  

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah N-Gain dari skor posttest dan 

pretest disposisi matematis. Data tersebut diuji  untuk mengetahui ada pembelajaran 

yang lebih baik  terhadap peningkatan disposisi matematis. Uji ini menggunakan 

bantuan software SPSS 15.0. Adapun cara pengambilan keputusan adalah sebagai 

berikut. 

a) Jika nilai     (2-tailed )/2         maka tidak terdapat perbedaan peningkatan 

disposisi matematis antara pembelajaran Osborn dan konvensional 

b) Jika nilai      (2-tailed )/ 2         maka pembelajaran Osborn lebih baik daripada 

pembelajaran konvensional dalam meningkatkan  disposisi matematis 

Output Uji-T Satu Pihak sebagai berikut. 

  Group Statistics 
 

  Pembelajaran N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

NGAIN Osborn 35 ,0949 ,22341 ,03776 

Konvensional 35 -,2907 1,06878 ,18066 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Interpretasi Output : 

Terlihat bahwa nilai     (2-tailed )/2      . Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran Osborn lebih baik daripada pembelajaran konvensional dalam 

meningkatkan disposisi matematis. 

Independent Samples Test 
 

    
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 

Std. Error 
Differenc

e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

    Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower 

NGAIN Equal 
variances 
assumed 

4,496 ,038 2,089 68 ,040 ,38553 ,18456 ,01724 ,75381 

  Equal 
variances 
not 
assumed 

    2,089 36,966 ,044 ,38553 ,18456 ,01156 ,75950 
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SURAT-SURAT  

DAN CV 
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6.2. Surat Keterangan Studi Pendahuluan 

6.3. Surat Keterangan Bukti Seminar Proposal 

6.4. Surat Permohonan Izin Penelitian 

6.5. Surat Permohonan Izin Riset 

6.6. Surat Izin Penelitian dari Gubernur DIY 

6.7. Surat Izin Penelitian dari Dinas Kota DIY 

6.8. Surat Tugas 

6.9. Curriculum Vitae 
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