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MOTTO 

 ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا
 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Qs. Al-Insyirah: 6)” 

(Departemen Agama RI, 2005: 597) 

 

ُوْسَعَها هللاُ نَ ْفًسا ِإالَّ  فُ لِّ اَل ُيكَ   

 “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya 

(Qs. Al-Baqarah: 286)” 

 (Departemen Agama RI, 2005: 50) 
 

ًرا يَ َرهُ   َفَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َخي ْ
 “Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan 

melihat (balasan)nya (Qs. Al-Zalzalah: 7)” 

(Departemen Agama RI, 2005: 600) 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah 1). untuk mengetahui efektivitas model 

pembelajaran TAPPS dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional 

terhadap kemampuan spasial siswa. 2). untuk mengetahui efektivitas model 

pembelajaran TAPPS dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional 

terhadap self awareness siswa. 

Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimental dengan desain penelitian non 

equivalent control grup design. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas 

yaitu pembelajaran dengan model pembelajaran TAPPS serta variabel terikat 

yaitu kemampuan spasial dan self awareness siswa. Populasi penelitian adalah 

siswa kelas VIII SMP N 2 Banguntapan, sedangkan sampel penelitiannya adalah 

siswa kelas VIII C dan VIII E. Kelas VIII C sebagai kelas eksperimen yang 

diberikan treatment berupa pembelajaran dengan model pembelajaran TAPPS. 

Sedangkan kelas VIII E sebagai kelas kontrol dengan model pembelajaran 

konvensional. Instrumen penelitian terdiri dari pretest-posttest kemampuan 

spasial, pretest-posttest self awareness, dan RPP yang dilengkapi dengan 

Hypotetical Learning Trajectory (HLT). Teknik analisis data penelitian 

menggunakan statistika parametrik inferensial yaitu uji-t. Analisis data dilakukan 

dengan bantuan software SPSS 16.0 dan Microsoft Excel. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). model pembelajaran TAPPS lebih 

efektif dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional terhadap 

kemampuan spasial siswa. 2). model pembelajaran TAPPS lebih efektif 

dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional terhadap self awareness 

siswa.  

 

 

Kata Kunci: Efektivitas, TAPPS, Kemampuan Spasial, Self Awareness. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bertanah air. Hal ini sejalan dengan 

tujuan Pendidikan Nasional yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3. 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta perdaban 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 manusia yang demokratis serta bertanggung 

jawab.  

 

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk merealisaikan 

tujuan tersebut, salah satunya melalui kurikulum pendidikan yang memuat 

standar isi kompetensi-kompetensi yang harus dicapai siswa (Jufri, 2014: 1). 

Pendidikan tidak semata-mata untuk mencapai hasil belajar, akan tetapi 

bagaimana memperoleh hasil atau proses belajar yang terjadi pada diri anak 

(Sanjaya, 2008: 2). Pendidikan antara proses dan hasil belajar harus berjalan 

secara seimbang untuk pencapaian tujuan pendidikan yang diharapkan. 

Salah satu bidang studi pendidikan di Indonesia adalah matematika. 

Matematika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bilangan dan 

bangun (datar dan ruang) serta membahas pola atau keteraturan (Shadiq, 

2014: 5). Matematika merupakan pengetahuan dasar yang mimiliki peranan 

sangat penting dalam proses kehidupan manusia. Kehidupan sehari-hari tidak 
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akan terlepas dari matematika termasuk juga perkembangan teknologi. 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia (Ibrahim dan Suparni, 2008: 35). Matematika 

mampu menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang 

ditandai memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memamnfaatkan 

informasi sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Oleh karena itu, mata pelajaran 

matematika perlu diajarkan kepada semua siswa mulai dari taman kanak-

kanak (Roskawati, dkk, 2015: 64) 

Salah satu materi dalam matematika yang diajarkan di sekolah adalah 

materi geometri. Stein (1980) menyatakan bahwa Geometri merupakan ilmu 

matematika yang membicarakan tentang titik, garis, bidang, ruang dan 

kaitannya satu sama lain. Sebagai cabang dari matematika, geometri memiliki 

banyak manfaat dalam kehidupan, sehingga geometri menjadi ilmu yang 

penting dipelajari secara lebih luas (Murdani, dkk, 2013: 22). 

Menurut NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) 

(2000), terdapat empat indikator yang harus dicapai dalam belajar geometri, 

yaitu 1) mampu menganalisis sifat dan karakteristik bangun dimensi dua atau 

dimensi tiga dan mengembangkan alasan dari hubungan bangun geometris, 2) 

menentukan lokasi dan menjelaskan hubungan spasial menggunakan sistem 

koordinat atau menggunakan sistem penyajian lainnya, 3) menerapkan 

transformasi dan menggunakan simetrisasi untuk menganalisis situasi 

matematis, dan 4) menggunakan visualisasi, penalaran spasial, dan 
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pemodelan geometris untuk menyelesaikan permasalahan (Latif, 2014: 1). 

Permendiknas No 20 tahun 2006 tentang standar isi , kemampuan geeometri 

yang harus dicapai oleh siswa SMP/MTs yaitu:  

1. Mampu mengidentifikasi bangun datar dan bangun ruang 

menurut sifat, unsur atau kesebangunannya 

2. Mampu melakukan operasi hitung yang melibatkan 

keliling, luas, volume dan satuan pengukuran 

3. Mampu melukis, membuat sketsa dan jaring-jari dari 

bangun dua dimensi atau tiga dimensi 

4. Mampu mengaplikasikan konsep geometri dalam 

pemecahan masalah.  

 

Terkait indikator-indikator pembelajaran geometri di atas, ternyata 

siswa di Indonesia masih belum dapat mencapai indikator-indikator tersebut. 

Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya siswa yang masih kesulitan dalam 

menjawab soal-soal materi geometri yang diteskan dalam PISA (Program for 

International Student Assesment) dan TIMSS (Trends International 

Mathematics and Science Study). Selama keikutsertaan Indonesia dalam 

TIMSS, peringkat belajar matematika siswa Indonesia yang diambil sampel 

tidak ada perubahan yang signifikan dan selalu berada di bawah (Gunawan, 

2010). Berikut contoh soal yang telah diteskan studi TIMSS pada tahun 2011 

kepada siswa. 

 

Gambar 1.1 

Contoh Soal TIMSS Tahun 2011 
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Berdasarkan pada TIMSS (2011: 67), dari seluruh peserta didik di 

dunia yang mengikuti tes, tiga negara Asia timur yang menjawab benar lebih 

dari 80 persen yaitu Korea dan Chinese Taipe, dan Jepang, sedangkan peserta 

didik Indonesia hanya sebanyak 24 persen peserta didik menjawab benar. 

Terlihat dari pola jawaban peserta didik Indonesia 42,2 persen menjawab D, 

kecenderungan peserta didik Indonesia menjawab opsi D dimungkinkan 

karena peserta didik menghitung menggunakan rumus volume, yaitu panjang 

× lebar × tinggi, lalu mengurangi dengan banyaknya kubus yang tampak pada 

gambar, sehingga diperoleh hasil 18. Ketergantungan peserta didik Indonesia 

pada rumus yang sudah jadi pada pelajaran matematika sedikit banyak akan 

menimbulkan kesulitan bagi mereka saat menghadap soal pemecahan 

masalah yang tidak rutin.  

Selain pada studi TIMSS, materi geometri juga diteskan dalam studi 

PISA. Berikut contoh soal yang telah diteskan studi PISA tahun 2003 kepada 

siswa. Soal dibawah ini adalah soal dengan konten ruang dan bentuk : 

 
Gambar 1.2 

Contoh soal PISA Tahun 2003 

 

Berdasarkan analisis hasil PISA 2003, sekitar 20% siswa menjawab 

dengan benar. Kemampuan yang diperlukan untuk menyelesaikan soal ini 
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seharusnya telah dipelajari siswa sejak di SD, yaitu tentang menghitung 

keliling persegi, persegi panjang dan jajargenjang dan kemampuan 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling persegi, 

persegi panjang dan jajargenjang. Soal tersebut tidak hanya menuntut siswa 

untuk menghitung keliling dan luas bangun, namun juga menuntut 

kemampuan untuk menerapkan pengetahuannya (Wardhani dan Rumiati, 

2011: 38). Kemungkinan bagian inilah siswa Indonesia mengalami kesulitan, 

karena tidak terbiasa dengan kemampuan dalam menerapkan 

pengetahuannya. 

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan materi geometri masih perlu 

ditingkatkan. Berdasarkan dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh 

peneliti pada tanggal 15 Maret 2017 pada siswa kelas VIII C SMP 2 

Banguntapan. Studi pendahuluan ini dilakukan dengan pemberian tes soal 

geometri dalam bentuk soal uraian. Hasil tes menunjukkan rata-rata skor 

siswa sebesar 5,6 yang masih di bawah KKM yang sudah ditetapkan di SMP 

N 2 Banguntapan yaitu 77. Hal tersebut juga didukung dari hasil wawancara 

yang telah dilakukan dengan guru mata pelajaran matematika. Guru 

menyatakan bahwa siswa masih kesulitan dalam mengerjakan soal geometri 

serta pencapaian kelima indikator-indikator kemampuan spasial pada siswa 

masih perlu ditingkatkan. Siswa masih kesulitan untuk membayangkan 

geometri terutama pada bangun ruang. Salah satu yang menyebabkan hal 

tersebut yaitu kemampuan spasial siswa yang masih perlu ditingkatkan.  
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Syahputra (2013: 354), menyatakan bahwa dalam kurikulum nasional 

di Indonesia, dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi 

siswa/mahasiswa dituntut untuk dapat menguasai materi geometri bidang dan 

geometri ruang yang notabene juga membutuhkan kemampuan spasial. 

Seorang matematikawan Belanda Hans Freudenthal menyatakan bahwa 

geometri dan pemikiran spasial penting, karena untuk memahami keruangan 

(spasial) bagi anak-anak, ia dapat memahami bangun ruang dalam skala kecil 

lebih dulu, baru kemudian dapat membayangkan ruangan yang lebih besar 

seperti tempat di mana anak hidup, bernafas, dan bergerak di dalamnya  

(Murdani, dkk, 2013: 27). Spatial ability is widely perceived by the scientific 

fraternity to be a vital trait in uman intelligence (Rafi, dkk. 2006: 149). 

Kemampuan spasial telah diterima secara luas sebagai salah satu kelompok 

yang menjadi ciri vital dalam intelegensi manusia.  

Kemampuan spasial merupakan konsep abstrak yang meliputi persepsi 

spasial yang melibatkan hubungan spasial termasuk orientasi sampai 

kemampuan yang rumit yang melibatkan manipulasi serta rotasi mental 

(Tambunan, 2006: 27). Kemampuan spasial merupakan kemampuan untuk 

melakukan segala hal yang berhubungan dengan keruangan dalam pikirannya 

(Ahmad dan Jaelani, 2015: 4). Menurut Piaget & Inhelder (Tambunan, 2006: 

28) menyebutkan bahwa kemampuan spasial sebagai konsep abstrak yang 

didalamnya meliputi hubungan spasial (kemampuan untuk mengamati 

hubungan posisi objek dalam ruang), kerangka acuan (tanda yang dipakai 

sebagai patokan untuk menentukan posisi objek dalam ruang), hubungan 
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proyektif (kemampuan untuk melihat objek dari berbagai sudut pandang), 

konservasi jarak (kemampuan untuk memperkirakan jarak antara dua titik), 

representasi spasial (kemampuan untuk merepresentasikan hubungan spasial 

dengan memanipulasi secara kognitif), rotasi mental (membayangkan 

perputaran objek dalam ruang). 

Kemampuan spasial siswa masih belum dianggap penting atau belum 

banyak diperhatikan, seperti yang dikatakan oleh Yahya  (2014: 94) yaitu : 

“Selama ini pembelajaran geometri di sekolah tidak selalu 

mengutamakan kemampuan keruangan dan abstraksi. Pada tataran 

teknis pembelajaran, seringkali siswa hanya diminta untuk 

menghafalkan rumus kemudian langsung latihan soal. Hal ini 

membuat kemampuan keruangan siswa menjadi kurang terlatih 

meskipun nilai hasil ulangan mereka baik. Permasalahan ini juga 

terjadi di SMK Penerbangan Bina Dhirgantara, berdasarkan observasi 

yang dilakukan dan diskusi dengan guru matematika di sekolah 

tersebut, lemahnya nilai matematika terutama geometri disebabkan 

oleh rendahnya kemampuan keruangan.” 

 

Kemampuan spasial siswa dalam pembelajaran di SMP N 2 Banguntapan 

juga masih perlu ditingkatkan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan guru 

mata pelajaran matematika yang menyatakan bahwa kemampuan spasial 

siswa masih perlu ditingkatkan. Siswa masih kesulitan ketika soal geometri 

divariasi. Siswa juga masih kesulitan dalam membayangkan bangun ruang 

ketika dirubah posisinya.  

Salah satu kemampuan penting lainnya yang perlu dimiliki siswa yaitu 

self awareness. Self awareness perlu dimiliki siswa dalam pembelajaran agar 

siswa menyadari apa yang terjadi selama proses pembelajaran sehingga 

memahami materi dengan baik (Romlah, 2013: 4). Kesadaran diri sangatlah 

penting, memahami diri bukan hanya salah satu syarat agar kita sukses, tetapi 
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juga merupakan syarat agar kita dapat bekerja bersama orang lain secara 

efektif (Mudana, dkk, 2014).  

Kesadaran diri yaitu mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu 

saat, dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri 

sendiri, memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan 

kepercayaan diri yang kuat. Seseorang dikatakan memiliki kesadaran diri jika 

dia mampu memahami emosi yang sedang dirasakan, kritis terhadap 

informasi mengenai diri sendiri, dan sadar tentang diri sendiri secara nyata. 

Secara singkat, kesadaran diri dapat diartikan sebagai suatu sikap sadar 

seseorang mengenai pikiran, perasaan dan evaluasi diri yang ada dalam 

dirinya sendiri (Goleman, 2014: 3).  

Ezra & Ezra (2007) menjelaskan bahwa apabila seseorang kurang 

memiliki self awareness sering membuat tidak percaya diri, suka bersikap 

plin plan, tidak punya prinsip yang kuat, sulit menetapkan tujuan dan target 

yang ingin dicapai, karena banyak potensi dan bakat yang dimiliki hanya 

terpendam saja dan tidak dikembangkan. Self awareness dapat dibangun 

dengan belajar memahami tipe-tipe karakter pribadi, pikiran dan perasaan 

yang ada, minat dan bakat yang dimiliki (Yudhanto dan Budiharto, 2008). 

Rasa tidak percaya diri juga dialami oleh siswa kelas VIII SMP N 2 

Banguntapan. Guru menyatakan bahwa self awareness siswa dalam belajar 

matematika serta pencapaian ketiga indikator-indikator self awareness siswa 

masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat bahwa siswa kurang 

mempunyai rasa percaya diri dalam mengerjakan soal matematika. Siswa 
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masih belum menyadari bahwa belajar dan mengerjakan soal akan membantu 

siswa dalam pencapaian pembelajaran matematika. 

Perilaku-perilaku tersebut diduga diakibatkan oleh pembelajaran yang 

dilaksanakan di SMP N 2 Banguntapan. Pembelajaran yang dilaksanakan 

yaitu pembelajaran konvensional. Pada pembelajaran konvensional siswa 

cenderung pasif dan guru mendominasi dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran kurang dapat memfasilitasi siswa untuk aktif dan 

mengembangkan potensi dalam proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan 

Jelantik (2015: 65) yang menyatakan bahwa pembelajaran konvensional akan 

menciptakan ruang terbatas untuk siswa dapat mengeksplor dan 

mengembangkan potensi dirinya. 

Pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran 

dapat memfasilitasi kemampuan spasial dan self awareness siswa. 

Pembelajaran yang melibatkan siswa akan terkesan dan bermakna bagi siswa. 

Salah satu model pembelajaran yang melibatkan siswa yaitu model 

pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS). 

Model TAPPS merupakan model pembelajaran yang mengarahkan 

peserta didik untuk berpikir keras berpasangan (Isnaeni, dkk. 2015: 205). 

Utami, dkk (2015: 243-244) menyatakan bahwa pada pembelajaran yang 

menggunakan model TAPPS siswa belajar dengan kelompok yang 

beranggotakan dua orang yang memiliki peran masing-masing, yaitu sebagai 

problem solver dan listener. Siswa yang bertugas memecahkan masalah 

adalah siswa yang berperan sebagai problem solver. Listener bertugas 
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mengamati dan memperhatikan langkah-langkah penyelesaian masalah yang 

diambil oleh problem solver, bertanya apabila ada yang tidak dipahami, dan 

mengajukan pertanyaan penuntun apabila problem solver melakukan 

kesalahan atau mengalami kesulitan. 

Model pembelajaran TAPPS diduga dapat meningkatkan kemampuan 

spasial dan self-awareness siswa karena kemampuan spasial siswa sangat 

berperan dalam penyelesaian masalah, baik masalah dalam kehidupan sehari-

hari maupun lebih khususnya dalam penyelesaian geometri. Ahmad dan 

Jaelani (2015:11) mengungkapkan bahwa kemampuan spasial dapat 

ditingkatkan melalui pelatihan penyelesaian masalah kemampuan spasial, 

melakukan aktivitas yang melibatkan obyek-obyek geometri, dan melakukan 

pembelajaran geometri yang didalamnya melibatkan aktivitas nyata, aktivitas 

menggambar dan aktivitas berbantuan komputer yaitu software geometri yang 

dinamis. Model pembelajaran TAPPS merupakan salah satu model 

pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa dalam menggunakan 

semua indera dan kemampuan berpikir untuk memahami konsep yang 

dipelajari. 

Model pembelajaran TAPPS juga diduga dapat meningkatkan self 

awareness siswa karena seseorang dikatakan memiliki kesadaran diri jika dia 

mampu memahami emosi yang sedang dirasakan, kritis terhadap informasi 

mengenai diri sendiri, dan sadar tentang diri sendiri secara nyata. Secara 

singkat, kesadaran diri dapat diartikan sebagai suatu sikap sadar seseorang 

mengenai pikiran, perasaan dan evaluasi diri yang ada dalam dirinya sendiri 
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(Goleman, 2014:3). Hal ini sesuai dengan langkah pembelajaran model 

TAPSS dimana siswa berpasangan membagi peran sebagai problem solver 

dan listener, yang mana dalam pembagian peran tersebut siswa mengalami 

sikap kritis terhadap informasi mengenai diri sendiri dan mampu memahami 

emosi yang sedang dirasakan. Siswa dapat memahami dirinya sendiri ketika 

siswa menjalankan peran masing-masing. Siswa akan menyadari seberapa 

besar kemampuan dirinya dalam mengerjakan soal. 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian terkait permasalahan yang ada dalam pembelajaran matematika 

disekolah. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui keefektifan 

model pembelajaran TAPPS pada kemampuan spasial dan self awareness 

siswa pada kelas VIII SMP yang terangkum dalam penelitian yang berjudul 

“Efektivitas Model Pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving 

(TAPPS) Terhadap Kemampuan Spasial dan Self Awareness”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, dapat disusun 

identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Kemampuan matematika siswa pada materi geometri kelas VIII SMP N 2 

Banguntapan rendah 

2. Pembelajaran matematika di sekolah kurang mampu untuk meningkatkan 

kemampuan spasial dan self awareness siswa 

3. Kemampuan spasial dan self awareness siswa kelas VIII SMP N 2 

Banguntapan perlu difasilitasi 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah sebelumnya, 

mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti serta agar penelitian yang 

dilakukan tidak melebar dari tujuan, peneliti memberikan batasan terhadap 

masalah yang akan diteliti. Batasan masalah pada penelitian ini difokuskan 

pada efektivitas model pembelajaran TAPPS terhadap kemampuan spasial 

dan self awareness siswa. 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat disusun berdasarkan uraian latar 

belakang dan batasan masalah sebelumnya adalah : 

1. Apakah model pembelajaran TAPPS lebih efektif dibandingkan dengan 

model pembelajaran konvensional terhadap kemampuan spasial siswa ? 

2. Apakah model pembelajaran TAPPS lebih efektif dibandingkan dengan 

model pembelajaran konvensional terhadap self awareness siswa ? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menelaah : 

1. Untuk mengetahui apakah model pembelajaran TAPPS lebih efektif 

dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional terhadap 

kemampuan spasial siswa. 

2. Untuk mengetahui apakah model pembelajaran TAPPS lebih efektif 

dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional terhadap self 

awareness siswa. 
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F. Asumsi Penelitian 

Asumsi penelitian adalah anggapan dasar yang digunakan sebagai 

landasan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Penelitian ini 

dilaksanakan dengan asumsi sebagai berikut: 

1. Perilaku siswa dalam mengikuti pembelajaran muncul sesuai kehendak 

siswa sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sehingga perilaku 

yang muncul dari siswa merupakan akibat dari treatment yang diberikan 

oleh peneliti. 

2. Pelaksanaan pembelajaran matematika dengan model pembelajaran 

TAPPS yang dilaksanakan pada kelas eksperimen sesuai dengan RPP yang 

telah disusun oleh peneliti.  

3. Siswa mengerjakan soal pretest dan posttest kemampuan spasial dan self 

awareness dengan serius dan jujur sesuai kemampuan yng dimiliki siswa, 

sehingga hasilnya benar-benar menunjukkan kemampuan spasial dan self 

awareness siswa. 

G. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di bidang pendidikan serta 

dapat bermanfaat untuk pengembangan pembelajaran mata pelajaran 

matematika materi kubus dan balok terutama pada penerapan model 
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pembelajaran TAPPS terhadap peningkatan kemampuan spasial dan 

self awareness pesera didik. 

b. Dapat memberikan bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut dan 

lebih mendalam tentang permasalahan yang berkaitan dengan topik 

penelitian tersebut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa dalam 

meningkatkan kemampuan spasial dan self awareness pada 

pembelajaran matematika, khususnya pada pokok bahasan kubus dan 

balok. 

b. Bagi guru, terutama guru mata pelajaran matematika, hasil penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai variasi dan 

alternatif model pembelajaran matematika yang dapat digunakan 

sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan spasial dan self 

awareness siswa. 

c. Bagi Mahasiswa, menambah pengetahuan tentang inovasi-inovasi 

model pembelajaran matematika terutama model pembelajaran 

TAPPS serta dapat menjadi bekal dalam mengajar. 

H. Definisi Operasional 

1. Efektivitas Pembelajaran 

Efektivitas pembelajaran adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya 

suatu kegiatan pembelajaran tertentu untuk mengetahui sejauh mana 

kegiatan pembelajaran tersebut mencapai tingkat keberhasilan yang 
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dicapai dan untuk mengetahui hasil setelah pelaksaan dari proses 

pembelajaran tertentu. Adapun secara operasional, model pembelajaran 

Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) lebih efektif terhadap 

kemampuan spasial dan self awareness siswa dengan penjabaran sebagai 

berikut: 

a. Skor pretest kemampuan spasial memiliki rata-rata yang berbeda,  

sehingga data yang digunakan adalah data skor N-gain. 

Rata-rata skor n-gain kemampuan spasial siswa kelas yang 

mendapatkan perlakuan model pembelajaran TAPPS lebih tinggi 

daripada siswa yang mendapatkan pembelajaran model 

konvensional. Artinya, model pembelajaran TAPPS lebih efektif 

dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional terhadap 

kemampuan spasial siswa. 

b. Skor pretest self awareness memiliki rata-rata yang sama, sehingga 

data yang digunakan adalah data skor posttest. 

Rata-rata skor posttest self awareness siswa kelas yang mendapatkan 

perlakuan model pembelajaran TAPPS lebih tinggi daripada siswa 

yang mendapatkan pembelajaran model konvensional. Artinya, 

model pembelajaran TAPPS lebih efektif dibandingkan dengan 

pembelajaran model konvensional terhadap self awareness siswa. 

2. Model Pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) 

Model pembelajaran TAPPS yaitu model pembelajaran yang menuntut 

siswa berpikir keras (thinking aloud) secara berpasangan dimana setiap 
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pasangan mempunyai peran sebagai problem solver dan listener dalam 

menyelesaikan permasalahan.  

3. Model Pembelajaran Konvensional  

Model pembelajaran konvensional adalah model pembelajaran yang 

berpusat pada guru dimana siswa hanya mendengarkan penjelasan guru, 

mencatat, serta mengerjakan latihan soal yang diberikan guru. 

4. Kemampuan Spasial 

Kemampuan spasial merupakan kemampuan untuk mengamati, melihat, 

memperkirakan, mempresentasikan, dan membayangkan bentuk geometri 

bidang dan ruang. Indikator kemampuan spasial adalah sebagai berikut: 

a. Spatial Perception, yaitu mampu mengidentifikasi obyek-obyek 

vertikal dan horizontal meskipun posisi obyek dimanipulasi. 

b. Spatial Visualization, yaitu mampu melihat komposisi suatu obyek 

setelah dimanipulasi posisi dan bentuknya. 

c. Mental Rotation, yaitu mampu mengindentifikasi suatu obyek dan 

unsur-unsur yang telah dimanipulasi posisinya, dimana manipulasi 

berupa rotasi terhadap obyek. 

d. Spatial Relation, yaitu mampu mengidentifikasi hubungan antar obyek 

dalam ruang. 

e. Spatial Orientation, yaitu mampu mengindentifikasi kedudukan relatif 

suatu obyek terhadap obyek-obyek di sekitarnya. 
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5. Self Awareness 

Self awareness yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesadaran diri 

dalam pembelajaran matematika. Indikator self awareness yaitu:  

a. Emotional Awareness, mampu mengenal emosi diri dan pengaruhnya. 

b. Accurate Self Assasement, mengetahui kekuatan dan keterbatasan diri. 

c. Self Confidence, percaya akan kemampuan diri yang dimiliki. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Rata-rata n-gain tes kemampuan spasial siswa kelas yang mendapatkan 

perlakuan model pembelajaran TAPPS lebih tinggi daripada siswa 

yang mendapatkan pembelajaran konvensional. Artinya, model 

pembelajaran TAPPS lebih efektif dibandingkan dengan model 

pembelajaran konvensional terhadap kemampuan spasial siswa. 

2. Rata-rata posttest self awareness siswa kelas yang mendapatkan model 

pembelajaran TAPPS lebih tinggi daripada siswa yang mendapatkan 

perlakuan model pembelajaran konvensional. Artinya, model 

pembelajaran TAPPS lebih efektif dibandingkan dengan model 

pembelajaran konvensional terhadap self awareness siswa. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan, penulis 

mengemukakan beberapa saran yang ditujukan kepada guru dan penelitian 

selanjutnya sebagai berikut: 

1. Bagi Guru Matematika 

a. Guru matematika dapat menerapkan pembelajaran dengan model 

pembelajaran TAPPS untuk memfasilitasi kemampuan spasial 

siswa dengan memperhatikan pemilihan materi khususnya 
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geometri, pemilihan permasalahan, dan petanyaan-pertanyaan 

penuntun guna membantu siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan geometri tersebut. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Terkadang ada siswa yang masih kesulitan dalam menjalankan 

perannya. Saat menyelesaikan permasalahan yang harusnya 

dikerjakan sendiri terlebih dahulu, tetapi masih terdapat siswa yang 

berdiskusi dengan pasangannya. Sehingga, peneliti harus benar-

benar memperhatikan siswa dan menyampaikan ulang bahwa siswa 

tidak boleh berdiskusi dengan pasangannya ketika mereka harus 

mengerjakan sendiri. 

b. Peneliti dapat menyediakan waktu yang lebih lama dalam tahap 

problem solving dan dapat mengurangi sedikit waktu yang telah 

disediakan untuk tahap pair dengan cara mempersingkat 

pembagian kelompok sehingga problem solver dan listener lebih 

optimal dalam menjalankan peran. 

c. Apabila peneliti selanjutnya akan melakukan penelitian dengan 

domain kognitif kemampuan spasial dengan model pembelajaran 

TAPPS, untuk pencapaian setiap indikator kemampuan spasial 

disarankan agar lebih memberikan perlakuan secara  mendalam 

terhadap indikator-indikator kemampuan spasial. Misalnya, dengan 

cara memberikan perlakuan yang lebih spesifik dalam menjalankan 

tahap-tahap model pembelajaran TAPPS yang sesuai dengan 
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indikator kemampuan spasial atau lebih menekankan tahap model 

TAPPS yang sesuai dengan indikator kemampuan spasial. 

d. Apabila peneliti selanjutnya akan melakukan penelitian dengan 

domain afektif self awareness, disarankan dengan durasi waktu 

yang lebih lama, karena perubahan sikap memerlukan waktu yang 

lama dan berkala. Misalnya, dengan memberikan perlakuan yang 

lebih intensif tidak hanya pada pembelajaran saja, tetapi pada 

lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal siswa. Hal 

ini untuk mengantisipasi agar siswa terbiasa dengan perlakuan 

yang diberikan sesuai dengan indikator yang diinginkan. 
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LAMPIRAN 1.1  

SKOR HASIL STUDI PENDAHULUAN 

 

No. 

Kode Siswa Nomor Soal Total Nilai 

1 2 3 4 5 

1 C-1 2 3 3 3 4 15 7,5 

2 C-2 2 3 2 3 1 11 5,5 

3 C-3 2 3 3 3 1 12 6 

4 C-4 2 1 1 3 1 8 4 

5 C-5 2 2 3 4 4 15 7,5 

6 C-6 1 2 3 0 1 7 3,5 

7 C-7 2 3 1 3 3 12 6 

8 C-8 1 2 3 1 1 8 4 

9 C-9 2 4 4 3 1 14 7 

10 C-10 2 3 4 3 1 13 6,5 

11 C-11 2 3 4 1 1 11 5,5 

12 C-12 1 4 2 1 1 9 4,5 

13 C-13 2 3 3 1 1 10 5 

14 C-14 1 3 4 4 1 13 6,5 

15 C-15 2 3 4 1 1 11 5,5 

16 C-16 2 3 4 3 1 13 6,5 

17 C-17 2 4 4 3 1 14 7 

18 C-18 2 3 3 3 1 12 6 

19 C-19 2 2 4 1 1 10 5 

20 C-20 1 0 4 4 1 10 5 

21 C-21 1 2 3 0 1 7 3,5 

22 C-22 2 3 4 3 1 13 6,5 

23 C-23 2 3 3 3 1 12 6 

24 C-24 2 4 3 3 3 15 7,5 

25 C-25 2 4 3 1 3 13 6,5 

26 C-26 2 4 3 1 1 11 5,5 

27 C-27 2 3 3 3 1 12 6 

28 C-28 2 1 1 3 1 8 4 

29 C-29 2 3 4 1 1 11 5,5 

30 C-30 2 2 4 1 1 10 5 

31 C-31 1 3 3 1 1 9 3 

32 C-32 2 3 4 1 1 11 5,5 

Jumlah  57 89 101 69 44 360 179 

Rata-rata 1,78 2,78 3,16 2,2 1,4 11 5,6 

Skor Maksimum 2 4 4 4 4 15 7,5 

Skor Minimum 1 0 1 0 1 7 3 



120 
 

LAMPIRAN 1.2 

KISI-KISI STUDI PENDAHULUAN 

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester  : VII / II 

Materi pokok  : Bangun Datar (Segiempat dan segitiga)   

Kompetensi Dasar Indikator Jenis 

Soal 

Nomor 

Soal Materi Soal 

3.14 Menganalisis berbagai bangun datar 

segiempat (persegi, persegi panjang, 

belah ketupat, jajargenjang, trapesium 

dan layang-layang) dan segitiga 

berdasarkan sisi, sudut dan hubungan 

antar sisi dan antar sudut. 

Dapat menganalisis dan 

menentukan banyaknya 

segitiga yang terbentuk 

dari suatu bangun datar.  

 

Diberikan suatu segitiga. Siswa 

dapat menganalisis dan 

menentukan banyaknya segitiga 

yang terdapat pada suatu bangun 

datar.  

Uraian 1 

3.15 Menurunkan rumus untuk 

menentukan keliling dan luas segiempat 

(persegi, persegi panjang, belah ketupat, 

jajargenjang, trapesium dan layang-

layang) dan segitiga. 

Dapat  menentukan 

keliling dan luas daerah 

jajargenjang dengan cara 

menurunkan rumus 

keliling dan luas daerah 

bangun datar 

Diberikan sebuah bangun datar. 

Siswa dapat menentukan keliling 

dan luas  jajargenjang dengan cara 

menurunkan rumus keliling dan 

luas bangun datar. 

Uraian 2 
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Dapat menentukan dan   

membuktikan luas daerah 

trapesium dengan cara 

menurunkan rumus 

keliling dan luas daerah 

bangun datar 

Diberikan sebuah bangun datar. 

Siswa dapat menghitung dan 

membuktikan luas daerah 

jajargenjang dengan cara 

menurunkan rumus keliling dan 

luas daerah bangun datar. 

Uraian 3 

4.14 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan bangun datar segiempat 

(persegi, persegi panjang, belah ketupat, 

jajargenjang, trapesium dan layang-

layang) dan segitiga. 

Dapat menghitung dan 

menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

bangun datar. 

Diberikan sebuah jajargenjang 

dengan diketahui salah satu panjang 

sisinya. Siswa dapat menghitung 

dan menyelesaiakan masalah yang 

berkaitan dengan bangun datar. 

Uraian 4 

4.15 Menyelesaiakan masalah 

kontekstual yang berkaitan luas daerah 

dan keliling segiempat (persegi, persegi 

panjang, belah ketupat, jajargenjang, 

trapesium dan layang-layang) dan 

segitiga. 

Dapat menyelesaikan 

masalah kontekstual yang 

berkaitan dengan luas 

daerah dan keliling 

segiempat. 

Diberikan suatu permasalahan 

kontekstual yang berkaitan dengan 

luas daerah bangun datar. Siswa 

dapat menghitung banyaknya ubin 

persegi yang dibutuhkan. 

Uraian 5 
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LAMPIRAN 1.3 

SOAL STUDI PENDAHULUAN 

 

Nama Siswa     : ......................................  Mata Pelajaran : Matematika 

Nama sekolah  : SMP N 2 Banguntapan  Kelas/Semester : VIII/ II 

 

Petunjuk Pengerjaan: 

1. Tulis identitas Anda terlebih dahulu pada tempat yang telah disediakan. 

2. Kerjakan semua soal dibawah ini dilembar yang sudah disediakan. 

3. Selesaikan soal yang Anda anggap mudah terlebih dahulu. 

4. Periksa kembali pekerjaan Anda sebelum dikumpulkan. 

 

Soal: 

1. Ada berapa banyak segitiga yang dapat dibentuk dari bangun di bawah ini? 

 

 

 

 

 

2. Tentukan keliling dan luas daerah jajargenjang gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

3. Apakah luas daerah trapesium sama kaki ( gambar 1) sama dengan luas 

daerah persegi panjang (gambar 2), pada gambar dibawah ini ? Buktikan ! 

 

 

 

 

 

 

 

14 cm 

1
1

 c
m

 

2 cm 2 cm 16 cm 

11 cm 

Gambar 1 Gambar 2 

D 
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4. Perhatikan gambar jajargenjang ABCD di dibawah. .Jika AB = 20 cm, BC = 

12 cm, BE = 16, dan DC = (2x + 4) cm, maka tentukan  nilai x! 

 

 

 

 

 

5. Lantai dasar sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang dengan 

ukuran 28 x 22 meter. Pada lantai tersebut akan dipasang ubin berbentuk 

persegi dengan panjang sisi 10 cm. Berapa ubin yang diperlukan untuk 

menutup lantai tersebut, bila satu dus berisi 200 buah ubin ? 
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LAMPIRAN 1.4 

ALTERNATIF JAWABAN SOAL STUDI PENDAHULUAN 

1. Perhatikan bangun segitiga pada soal. Cara menghitungnya dapat dihitung 

dari segitiga yang mempunyai ukuran paling kecil terlebih dahulu.  

a. Segitiga kecil = 16 buah 

b. Segitiga yang terdiri dari empat segitiga kecil = 6 buah 

c. Segitiga yang terdiri dari Sembilan segitiga kecil = 3 buah 

d. Segitiga besar = 1 buah 

Kemudian, jumlah semua segitiga yang telah ditemukan yaitu 16 + 6 + 3 + 

1 = 26 buah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa banyaknya segitiga yang 

terdapat pada bangun tersebut yaitu ada 26 buah segitiga.  

2. Diketahui : 

sisi A = C = 5 cm 

sisi B = D = 7 cm 

Ditanya : keliling dan luas daerah jajargenjang ? 

Penyelesaian : 

 Mencari Keliling Jajargenjang =  A + B + C + D 

  = (5 + 7 + 5 + 7) cm  

  = 24 cm 

Jadi, keliling jajargenjang yaitu 24 cm. 

 Mencari Luas Daerah Jajargenjang 

Sebelum mencari luas daerah jajargenjang, tentukan tinggi 

jajargenjang terlebih dahulu. Cara menentukan tinggi jajargenjang 

yaitu dengan teorema pythagoras seperti di bawah ini:  

E = √         

   = √           

   = √           

   = √      

   = 4 cm 
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Setelah mendapatkan tinggi jajargenjang, kemudian mencari luas 

daerah jajargenjang seperti dibawah ini: 

Luas daerah jajargenjang  = alas × tinggi 

= 7 cm ×  4 cm 

= 28     

Jadi, luas daerah jajargenjang yaitu 28    . 

3. Gambar 1 

Luas daerah trapesium sama kaki  = 
                            

 
 

= 
(             )       

 
 

= 
             

 
 

= 176     

Jadi, luas daerah trapesium sama kaki yaitu 176    . 

Gambar 2 

Luas daerah persegi panjang = panjang × lebar 

= 16 cm × 11 cm 

= 176     

Jadi, luas daerah persegi panjang yaitu 176    . 

Ya, luas daerah trapesium sama kaki sama dengan luas daerah persegi 

panjang yaitu 176    . 

4. Dari gambar tersebut diketahui bahwa panjang AB = DC = 20 cm, 

sehingga: 

DC           = (2x + 4) cm 

AB           = (2x + 4) cm 

20 cm           = (2x + 4) cm 

20 cm – 4 cm = (2x + 4) cm – 4 cm 

16 cm              = 2x  

  

 
 cm              = 

  

 
  

 8 cm            = x  

Jadi, nilai x = 8 cm. 
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5. Diketahui : 

Panjang lantai 28 m = 2800 cm 

Lebar lantai 22 m = 2200 cm 

Sisi ubin 10 cm 

Isi satu dus 200 ubin 

Ditanyakan berapa dus ubin yang diperlukan untuk menutupi permukaan 

lantai tersebut? 

Penyelesaian : 

Luas permukaan lantai = panjang × lebar 

                                     = 2.800 cm × 2.200 cm 

                                     = 6.160.000      

Luas ubin = sisi × sisi 

                 = 10 cm × 10 cm  

                 = 100     

Ubin yang dibutuhkan untuk menutup permukaan lantai adalah 
         

   
 = 

61.600 ubin 

Karena 1 dus berisi 200 ubin, maka banyaknya dus adalah 
      

   
 = 308 

dus. 
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LAMPIRAN 1.5 

PEDOMAN PENSKORAN SOAL STUDI PENDAHULUAN 

No. Jawaban Siswa Skor 

 Tidak memberikan jawaban 0 

1 Siswa dapat menjelaskan dan menyebutkan proses memperoleh 

banyaknya segitiga dengan benar dan jelas. 

4 

Siswa menjelaskan dan menyebutkan proses memperoleh 

sebagian banyaknya segitiga dengan benar. 

3 

Siswa hanya menyebutkan banyaknya segitiga tanpa 

menjelaskan proses mendapatkan jumlah tersebut. 

2 

Siswa tidak dapat menyebutkan dan menjelaskan jumlah 

segitiga. 

1 

2 Siswa dapat menjelaskan dan menghitung keliling dan luas 

daerah jajargenjang dengan jelas dan baik. 

4 

Siswa dapat menjelaskan dan menghitung keliling dan luas 

daerah jajargenjang, tetapi kurang jelas dan kurang baik. 

3 

Siswa dapat menjelaskan dan menghitung keliling atau luas 

daerah jajargenjang. 

2 

Siswa tidak dapat menjelaskan dan menghitung keliling dan 

luas daerah jajargenjang. 

1 

3 Siswa dapat menjelaskan dan menghitung luas daerah 

trapesium dan persegi panjang dengan jelas dan baik serta 

memberi kesimpulan. 

4 

Siswa dapat menjelaskan dan menghitung luas daerah 

trapesium dan persegi panjang, tetapi tidak memberi 

kesimpulan. 

3 

Siswa dapat menjelaskan dan menghitung luas daerah 

trapesium atau luas daerah persegi panjang dengan jelas dan 

baik.  

2 
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Siswa tidak dapat menjelaskan dan menghitung luas daerah 

trapesium dan luas daerah persegi panjang. 

1 

4 Siswa dapat menghitung dan menemukan nilai x dengan jelas 

dan baik. 

4 

Siswa dapat menghitung dan menemukan nilai x, tetapi kurang 

baik. 

3 

Siswa dapat menghitung dengan jelas dan benar, tetapi tidak 

menemukan nilai x. 

2 

Siswa tidak dapat menghitung dan menemukan nilai x. 1 

5 Siswa dapat menjelaskan dan menghitung banyaknya dus ubin 

yang diperlukan dengan baik. 

4 

Siswa dapat menjelaskan dan menghitung banyaknya dus ubin 

yang diperlukan, tetapi kurang baik. 

3 

Siswa dapat menjelaskan dan menghitung banyaknya ubin yang 

dibutuhkan dengan baik, tetapi tidak dapat menjawab berapa 

dus yang dibutuhkan. 

2 

Siswa tidak dapat menjelaskan dan menghitung banyaknya dus 

ubin yang diperlukan. 

1 

Skor maksimal 20 

 

Nilai Akhir = 
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LAMPIRAN 1.6 

PEDOMAN WAWANCARA  

A. Identitas Informan 

1. Nama  : 

2. Instansi  : 

B. Pertanyaan  

1. Kurikulum yang diterapkan kelas VIII pada tahun ajaran 2016/2017. 

2. Kesulitan atau kendala siswa belajar matematika. 

3. Metode  pembelajaran yang digunakan di kelas. 

4. Model pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS). 

5. Kecocokan model pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving 

(TAPPS) dalam pembelajaran matematika. 

6. Materi bangun ruang dan materi geometri. 

7. Pemberian materi. 

8. Kemampuan spasial siswa dalam pembelajaran matematika. 

9. Kesadaran diri siswa dalam pembelajaran matematika. 

10. Observasi pembelajaran matematika. 
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HASIL WAWANCARA 

A. Identitas Informan 

1. Nama  : Theresia Sulistyani, S.Pd. 

2. Instansi : SMP Negeri 2 Banguntapan 

B. Pertanyaan  

1. Kurikulum yang diterapkan kelas VIII  tahun ajaran 2016/2017. 

Kurikulum yang digunakan pada kelas VIII tahun ajaran 2016/2017 yaitu 

kurikulum 2006 atau KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) 

2. Kesulitan atau kendala siswa belajar matematika. 

Siswa masih kesulitan ketika soal divariasi bentuknya. Masih ada siswa 

yang kurang bersemangat ketika pembelajaran matematika, sehingga 

kurang maksimal dalam pencapaian pembelajaran matematika. 

3. Metode  pembelajaran yang digunakan di kelas. 

Metode pembelajaran yang digunakan dikelas yaitu guru menggunakan 

metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Guru tidak 

menerapkan metode pembelajaran kooperatif karena akan menghabiskan 

banyak waktu. 

4. Model pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS). 

Guru belum pernah menerapkan model pembelajaran Thinking Aloud Pair 

Problem Solving (TAPPS) dalam pembelajaran matematika. 

5. Kecocokan model pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving 

(TAPPS) dalam pembelajaran matematika. 
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Peneliti menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran Thinking Aloud 

Pair Problem Solving (TAPPS) kepada guru. Kemudian guru menyatakan 

bahwa model tersebut bisa diterapkan dalam pembelajaran matematika. 

6. Materi bangun ruang dan materi geometri. 

Siswa masih banyak yang kesulitan dalam memahami materi bangun 

ruang. Siswa juga masih kesulitan ketika mengerjakan soal geometri 

bangun datar. Pada tahun-tahun sebelumnya juga siswa masih kesulitan 

ketika mengerjakan soal bangun ruang. Siswa masih kesulitan ketika 

membayangkan bentuk geometri, terutama pada bangun ruang.  

7. Pemberian materi. 

Pemberian materi dilakukan dengan pembelajaran seperti biasa yaitu guru 

menjelaskan materi sesuai dengan buku pegangan siswa, kemudian 

pemberian soal dan membahas soal. 

8. Kemampuan spasial siswa dalam pembelajaran matematika.  

Kemampuan spasial siswa dalam pembelajaran matematika masih perlu 

ditingkatkan. Siswa sering kesulitan ketika soal divariasi, terutama pada 

geometri. Siswa masih kesulitan ketika membayangkan bentuk 

geometri/bangun ruang yang diubah posisinya. Kemudian ketika peneliti 

menjelaskan indikator kemampuan spasial, guru menyatakan bahwa 

kemampuan spasial siswa masih perlu ditingkatkan. 

9. Self awareness siswa dalam pembelajaran matematika.  

Kesadaran diri siswa dalam belajar matematika masih perlu ditingkatkan. 

Masih banyak yang tidak percaya diri dalam mengerjakan soal 
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matematika. Siswa masih belum menyadari bahwa belajar dan 

mengerjakan soal akan membantu siswa dalam pencapaian pembelajaran 

matematika. Kemudian ketika peneliti menjelaskan indikator self 

awareness, guru menyatakan bahwa self awareness siswa masih perlu 

ditingkatkan. 

10. Observasi pembelajaran matematika. 

Peneliti tidak diperbolehkan/ tidak diijinkan untuk melakukan observasi 

dalam pembelajaran. 
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LAMPIRAN 1.7   

DATA HASIL UJI COBA SOAL TES KEMAMPUAN SPASIAL 

Responden 

Pilihan Ganda Uraian 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 

B1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 2 4 

B2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 4 

B3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 4 2 3 3 2 

B4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 4 4 

B5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 4 4 

B6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 4 4 

B7 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 4 4 4 2 4 

B8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 3 4 

B9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 3 4 

B10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 4 0 2 

B11 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 1 

B12 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 4 4 4 2 4 

B13 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 4 

B14 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 3 4 1 1 3 

B15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 0 4 3 4 

B16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 4 

B17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 2 4 

B18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 4 4 

B19 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 4 4 2 3 

B20 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 2 4 4 2 3 

B21 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 4 4 3 2 4 

B22 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 4 2 3 2 4 

B23 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 4 4 3 2 4 

B24 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 4 4 4 2 4 

B25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 4 

B26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 4 

B27 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 2 4 4 2 1 

B28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 4 4 

B29 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 2 2 1 

B30 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 3 4 4 2 1 

B31 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 3 4 4 2 4 

B32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 4 
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LAMPIRAN 1.8   

DATA HASIL UJI COBA SKALA SELF AWARENESS 

a. Penskalaan dengan Succesive Interval Method (SIM) 

Setalah dilakukan uji coba, respon siswa terhadap skala sikap 

kemudian diubah dari data kualitataif menjadi kuantitatif menggunakan 

Succesive Interval Method (SIM). Skor SS, S, TS, dan STS pada setiap 

aitem butir pernyataan berbeda tergantung pada respon yang diberikan 

siswa saat uji coba. Penskalaan dengan SIM pada penelitian ini 

menggunakan bantuan program Ms. Excel pada toolbar Add ins kemudian 

klik Analize dan Succesive Interval. Sebelum melakukan SIM, terlebih 

dahulu diberikan kategori angka terhadap respon pernyataan sebagai 

berikut. 

 

Respon Kategori 

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

SS 4 1 

S 3 2 

TS 2 3 

STS 1 4 

 

Setelah memberikan simbol, dilakukanlah SIM dengan hasil penskalaan 

setiap aitem sebagai berikut. 

Nomor Category Freq Prop Cum Density Z Scale 

 

1 
2,000 6,000 0,188 0,188 0,269 -0,887 1,000 

3,000 18,000 0,563 0,750 0,318 0,674 2,349 

4,000 8,000 0,250 1,000 0,000 

 

3,707 

 

2 
2,000 18,000 0,563 0,563 0,394 0,157 1,000 

3,000 12,000 0,375 0,938 0,123 1,534 2,423 

4,000 2,000 0,063 1,000 0,000 

 

3,668 

 

3 
2,000 8,000 0,250 0,250 0,318 -0,674 1,000 

3,000 21,000 0,656 0,906 0,167 1,318 2,500 

4,000 3,000 0,094 1,000 0,000 

 

4,056 

 

 

4 

1,000 1,000 0,031 0,031 0,070 -1,863 1,000 

2,000 8,000 0,250 0,281 0,337 -0,579 2,184 

3,000 18,000 0,563 0,844 0,240 1,010 3,426 
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4,000 5,000 0,156 1,000 0,000 

 

4,785 

 

 

5 

1,000 2,000 0,063 0,063 0,123 -1,534 1,000 

2,000 10,000 0,313 0,375 0,379 -0,319 2,148 

3,000 19,000 0,594 0,969 0,070 1,863 3,488 

4,000 1,000 0,031 1,000 0,000 

 

5,220 

 

 

6 

1,000 2,000 0,063 0,063 0,123 -1,534 1,000 

2,000 7,000 0,219 0,281 0,337 -0,579 1,988 

3,000 20,000 0,625 0,906 0,167 1,318 3,240 

4,000 3,000 0,094 1,000 0,000 

 

4,753 

 

 

7 

1,000 1,000 0,031 0,031 0,070 -1,863 1,000 

2,000 5,000 0,156 0,188 0,269 -0,887 1,980 

3,000 20,000 0,625 0,813 0,269 0,887 3,252 

4,000 6,000 0,188 1,000 0,000 

 

4,688 

 

 

8 

1,000 1,000 0,031 0,031 0,070 -1,863 1,000 

2,000 12,000 0,375 0,406 0,388 -0,237 2,406 

3,000 18,000 0,563 0,969 0,070 1,863 3,817 

4,000 1,000 0,031 1,000 0,000 

 

5,504 

 

 

9 

1,000 4,000 0,125 0,125 0,206 -1,150 1,000 

2,000 23,000 0,719 0,844 0,240 1,010 2,600 

3,000 4,000 0,125 0,969 0,070 1,863 4,000 

4,000 1,000 0,031 1,000 0,000 

 

4,899 

 

 

10 

1,000 3,000 0,094 0,094 0,167 -1,318 1,000 

2,000 8,000 0,250 0,344 0,368 -0,402 1,983 

3,000 20,000 0,625 0,969 0,070 1,863 3,261 

4,000 1,000 0,031 1,000 0,000 

 

5,038 

 

11 
2,000 14,000 0,438 0,438 0,394 -0,157 1,000 

3,000 16,000 0,500 0,938 0,123 1,534 2,443 

4,000 2,000 0,063 1,000 0,000 

 

3,868 

 

12 
1,000 2,000 0,063 0,063 0,123 -1,534 1,000 

2,000 9,000 0,281 0,344 0,368 -0,402 2,097 

3,000 21,000 0,656 1,000 0,000 

 

3,528 

 

 

13 

1,000 1,000 0,031 0,031 0,070 -1,863 1,000 

2,000 1,000 0,031 0,063 0,123 -1,534 1,569 

3,000 11,000 0,344 0,406 0,388 -0,237 2,482 

4,000 19,000 0,594 1,000 0,000 

 

3,905 

 

14 
2,000 1,000 0,031 0,031 0,070 -1,863 1,000 

3,000 28,000 0,875 0,906 0,167 1,318 3,141 

4,000 3,000 0,094 1,000 0,000 

 

5,038 

 

 

15 

1,000 1,000 0,031 0,031 0,070 -1,863 1,000 

2,000 4,000 0,125 0,156 0,240 -1,010 1,899 

3,000 18,000 0,563 0,719 0,337 0,579 3,078 
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4,000 9,000 0,281 1,000 0,000 

 

4,452 

 

16 
2,000 4,000 0,125 0,125 0,206 -1,150 1,000 

3,000 23,000 0,719 0,844 0,240 1,010 2,600 

4,000 5,000 0,156 1,000 0,000 

 

4,180 

 

 

17 

1,000 6,000 0,188 0,188 0,269 -0,887 1,000 

2,000 4,000 0,125 0,313 0,354 -0,489 1,757 

3,000 19,000 0,594 0,906 0,167 1,318 2,750 

4,000 3,000 0,094 1,000 0,000 

 

4,221 

 

 

18 

1,000 1,000 0,031 0,031 0,070 -1,863 1,000 

2,000 2,000 0,063 0,094 0,167 -1,318 1,700 

3,000 17,000 0,531 0,625 0,379 0,319 2,853 

4,000 12,000 0,375 1,000 0,000 

 

4,263 

 

 

19 

1,000 2,000 0,063 0,063 0,123 -1,534 1,000 

2,000 10,000 0,313 0,375 0,379 -0,319 2,148 

3,000 16,000 0,500 0,875 0,206 1,150 3,314 

4,000 4,000 0,125 1,000 0,000 

 

4,615 

 

 

20 

1,000 3,000 0,094 0,094 0,167 -1,318 1,000 

2,000 8,000 0,250 0,344 0,368 -0,402 1,983 

3,000 16,000 0,500 0,844 0,240 1,010 3,042 

4,000 5,000 0,156 1,000 0,000 

 

4,318 

 

 

21 

1,000 1,000 0,031 0,031 0,070 -1,863 1,000 

2,000 3,000 0,094 0,125 0,206 -1,150 1,807 

3,000 21,000 0,656 0,781 0,295 0,776 3,116 

4,000 7,000 0,219 1,000 0,000 

 

4,601 

 

 

22 

1,000 3,000 0,094 0,094 0,167 -1,318 1,000 

2,000 11,000 0,344 0,438 0,394 -0,157 2,126 

3,000 16,000 0,500 0,938 0,123 1,534 3,327 

4,000 2,000 0,063 1,000 0,000 

 

4,753 

 

23 
2,000 11,000 0,344 0,344 0,368 -0,402 1,000 

3,000 16,000 0,500 0,844 0,240 1,010 2,327 

4,000 5,000 0,156 1,000 0,000 

 

3,604 

 

 

24 

1,000 1,000 0,031 0,031 0,070 -1,863 1,000 

2,000 13,000 0,406 0,438 0,394 -0,157 2,456 

3,000 12,000 0,375 0,813 0,269 0,887 3,585 

4,000 6,000 0,188 1,000 0,000 

 

4,688 

 

 

25 

1,000 4,000 0,125 0,125 0,206 -1,150 1,000 

2,000 18,000 0,563 0,688 0,354 0,489 2,383 

3,000 9,000 0,281 0,969 0,070 1,863 3,655 

4,000 1,000 0,031 1,000 0,000 

 

4,899 

 

 
1,000 2,000 0,063 0,063 0,123 -1,534 1,000 

2,000 7,000 0,219 0,281 0,337 -0,579 1,988 
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26 3,000 20,000 0,625 0,906 0,167 1,318 3,240 

4,000 3,000 0,094 1,000 0,000 

 

4,753 

 

27 
1,000 1,000 0,031 0,031 0,070 -1,863 1,000 

2,000 9,000 0,281 0,313 0,354 -0,489 2,244 

3,000 22,000 0,688 1,000 0,000 

 

3,767 

 

28 
1,000 3,000 0,094 0,094 0,167 -1,318 1,000 

2,000 20,000 0,625 0,719 0,337 0,579 2,513 

3,000 9,000 0,281 1,000 0,000 

 

3,985 

 

29 
1,000 2,000 0,063 0,063 0,123 -1,534 1,000 

2,000 9,000 0,281 0,344 0,368 -0,402 2,097 

3,000 21,000 0,656 1,000 0,000 

 

3,528 

 

30 
2,000 7,000 0,219 0,219 0,295 -0,776 1,000 

3,000 21,000 0,656 0,875 0,206 1,150 2,485 

4,000 4,000 0,125 1,000 0,000 

 

3,996 
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b. Hasil Uji Coba Skala Sikap Self Awareness 

R 

Nomor Butir Soal 

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

1 2,3 1,0 1,0 3,4 2,1 2,0 4,7 3,8 2,6 1,0 1,0 2,1 3,9 3,1 3,1 2,6 1,0 2,9 2,1 2,0 3,1 1,0 1,0 2,5 3,7 2,0 2,2 2,5 2,1 1,0 

2 2,3 1,0 2,5 3,4 3,5 3,2 3,3 3,8 2,6 2,0 2,4 3,5 2,5 3,1 3,1 2,6 2,7 2,9 3,3 3,0 3,1 3,3 2,3 2,5 2,4 3,2 3,8 2,5 3,5 2,5 

3 2,3 1,0 2,5 3,4 3,5 2,0 3,3 3,8 2,6 3,3 1,0 3,5 2,5 3,1 3,1 2,6 2,7 2,9 2,1 2,0 3,1 2,1 1,0 2,5 3,7 3,2 3,8 2,5 3,5 2,5 

4 2,3 2,4 2,5 3,4 3,5 3,2 3,3 3,8 2,6 3,3 1,0 2,1 2,5 3,1 3,1 2,6 2,7 2,9 2,1 3,0 3,1 3,3 2,3 3,6 2,4 3,2 3,8 2,5 3,5 2,5 

5 3,7 2,4 4,1 4,8 3,5 3,2 4,7 3,8 4,0 3,3 2,4 2,1 3,9 3,1 4,5 2,6 1,8 2,9 3,3 3,0 3,1 2,1 2,3 3,6 3,7 2,0 2,2 2,5 3,5 2,5 

6 2,3 1,0 1,0 3,4 2,1 1,0 2,0 2,4 2,6 1,0 1,0 1,0 2,5 3,1 1,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,1 1,0 1,0 2,5 3,7 2,0 2,2 2,5 2,1 2,5 

7 1,0 3,7 2,5 1,0 3,5 4,8 2,0 3,8 4,9 2,0 1,0 2,1 2,5 3,1 1,0 4,2 4,2 2,9 2,1 2,0 1,0 3,3 3,6 2,5 3,7 3,2 3,8 4,0 2,1 2,5 

8 2,3 3,7 1,0 2,2 2,1 2,0 1,0 2,4 2,6 3,3 2,4 3,5 3,9 5,0 4,5 2,6 1,0 1,7 2,1 2,0 3,1 3,3 2,3 4,7 3,7 2,0 2,2 4,0 3,5 2,5 

9 2,3 2,4 2,5 2,2 2,1 4,8 3,3 3,8 2,6 2,0 1,0 2,1 2,5 3,1 3,1 2,6 2,7 1,7 1,0 4,3 3,1 4,8 3,6 1,0 2,4 3,2 3,8 2,5 2,1 2,5 

10 1,0 1,0 2,5 3,4 2,1 3,2 3,3 2,4 4,0 3,3 2,4 3,5 3,9 3,1 3,1 2,6 2,7 4,3 4,6 2,0 3,1 4,8 2,3 3,6 2,4 3,2 3,8 1,0 3,5 2,5 

11 2,3 1,0 2,5 3,4 3,5 2,0 3,3 3,8 2,6 5,0 2,4 3,5 2,5 3,1 3,1 2,6 2,7 2,9 3,3 3,0 3,1 3,3 2,3 2,5 2,4 3,2 3,8 2,5 3,5 2,5 

12 3,7 2,4 2,5 4,8 2,1 3,2 3,3 3,8 1,0 3,3 2,4 2,1 3,9 3,1 3,1 2,6 4,2 2,9 3,3 4,3 3,1 2,1 2,3 3,6 2,4 4,8 3,8 4,0 3,5 2,5 

13 2,3 1,0 2,5 3,4 2,1 3,2 3,3 2,4 2,6 3,3 2,4 3,5 3,9 3,1 3,1 2,6 2,7 4,3 4,6 3,0 3,1 3,3 2,3 3,6 1,0 4,8 2,2 2,5 3,5 2,5 

14 2,3 2,4 2,5 3,4 3,5 3,2 3,3 3,8 2,6 3,3 2,4 3,5 3,9 3,1 3,1 2,6 2,7 4,3 3,3 3,0 4,6 3,3 2,3 2,5 2,4 3,2 3,8 4,0 3,5 2,5 

15 2,3 2,4 2,5 3,4 3,5 3,2 3,3 3,8 2,6 3,3 2,4 3,5 3,9 3,1 3,1 2,6 2,7 2,9 3,3 3,0 4,6 3,3 2,3 2,5 2,4 3,2 3,8 4,0 3,5 2,5 

16 3,7 1,0 2,5 3,4 3,5 3,2 3,3 3,8 2,6 3,3 1,0 3,5 3,9 3,1 3,1 2,6 1,8 2,9 2,1 3,0 3,1 3,3 1,0 3,6 2,4 3,2 3,8 2,5 3,5 2,5 

17 3,7 2,4 4,1 2,2 5,2 4,8 4,7 2,4 2,6 3,3 2,4 3,5 3,9 5,0 3,1 2,6 2,7 4,3 4,6 4,3 4,6 2,1 3,6 3,6 4,9 1,0 3,8 2,5 3,5 2,5 

18 2,3 2,4 2,5 3,4 3,5 3,2 2,0 2,4 2,6 3,3 1,0 3,5 1,6 3,1 1,9 1,0 1,8 2,9 3,3 4,3 3,1 3,3 1,0 3,6 3,7 3,2 3,8 2,5 2,1 1,0 

19 1,0 1,0 1,0 2,2 3,5 3,2 3,3 3,8 2,6 2,0 1,0 3,5 2,5 3,1 1,9 2,6 2,7 2,9 2,1 2,0 3,1 3,3 3,6 4,7 1,0 1,0 2,2 4,0 3,5 1,0 

20 2,3 1,0 1,0 3,4 2,1 3,2 4,7 2,4 2,6 3,3 3,9 3,5 3,9 3,1 4,5 4,2 1,0 2,9 3,3 2,0 3,1 2,1 1,0 4,7 2,4 2,0 2,2 2,5 3,5 2,5 
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21 2,3 2,4 2,5 3,4 2,1 2,0 3,3 3,8 2,6 2,0 2,4 3,5 2,5 3,1 3,1 4,2 4,2 2,9 2,1 1,0 1,8 3,3 2,3 4,7 2,4 3,2 3,8 4,0 2,1 1,0 

22 2,3 1,0 4,1 3,4 3,5 2,0 3,3 3,8 1,0 3,3 2,4 2,1 3,9 3,1 4,5 2,6 2,7 4,3 3,3 2,0 3,1 2,1 2,3 3,6 2,4 3,2 2,2 4,0 3,5 2,5 

23 1,0 1,0 1,0 2,2 3,5 3,2 3,3 3,8 4,0 3,3 3,9 2,1 1,0 1,0 1,9 1,0 2,7 4,3 3,3 3,0 3,1 2,1 2,3 2,5 3,7 3,2 3,8 2,5 2,1 1,0 

24 2,3 2,4 2,5 2,2 2,1 3,2 3,3 3,8 2,6 2,0 1,0 3,5 3,9 3,1 3,1 2,6 2,7 2,9 2,1 3,0 1,8 3,3 1,0 2,5 2,4 3,2 3,8 2,5 3,5 2,5 

25 3,7 1,0 1,0 4,8 1,0 1,0 4,7 2,4 1,0 1,0 1,0 1,0 3,9 3,1 4,5 2,6 1,0 4,3 2,1 1,0 4,6 1,0 3,6 4,7 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 4,0 

26 1,0 1,0 2,5 3,4 3,5 3,2 2,0 2,4 2,6 3,3 1,0 3,5 2,5 3,1 4,5 2,6 2,7 2,9 3,3 3,0 3,1 3,3 1,0 2,5 2,4 3,2 3,8 2,5 3,5 1,0 

27 1,0 1,0 1,0 3,4 3,5 2,0 2,0 2,4 4,0 3,3 2,4 3,5 2,5 5,0 3,1 2,6 1,8 4,3 4,6 3,0 1,8 2,1 2,3 2,5 3,7 3,2 3,8 2,5 2,1 1,0 

28 3,7 2,4 2,5 4,8 3,5 3,2 3,3 2,4 2,6 3,3 1,0 2,1 3,9 3,1 4,5 4,2 2,7 2,9 3,3 3,0 4,6 3,3 1,0 3,6 2,4 3,2 3,8 2,5 3,5 4,0 

29 3,7 1,0 2,5 3,4 3,5 3,2 3,3 5,5 2,6 2,0 2,4 3,5 3,9 3,1 4,5 2,6 2,7 4,3 3,3 3,0 3,1 3,3 1,0 3,6 2,4 3,2 3,8 2,5 3,5 2,5 

30 2,3 2,4 2,5 2,2 1,0 3,2 4,7 1,0 1,0 2,0 2,4 3,5 3,9 3,1 4,5 4,2 1,0 4,3 3,3 4,3 4,6 2,1 2,3 4,7 1,0 2,0 3,8 1,0 3,5 4,0 

31 2,3 1,0 2,5 2,2 3,5 3,2 3,3 3,8 2,6 3,3 1,0 3,5 3,9 3,1 3,1 2,6 2,7 4,3 3,3 3,0 4,6 2,1 1,0 2,5 2,4 3,2 2,2 4,0 2,1 2,5 

32 3,7 1,0 2,5 4,8 3,5 3,2 3,3 2,4 2,6 3,3 2,4 3,5 3,9 3,1 3,1 1,0 2,7 4,3 3,3 3,0 3,1 2,1 2,3 3,6 2,4 4,8 3,8 2,5 1,0 4,0 
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LAMPIRAN 1.9 
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LAMPIRAN 1.10  

ANALISIS HASIL VALIDASI SOAL TES KEMAMPUAN SPASIAL 

Setelah melakukan validasi yang difasilitasi lembar validasi, kemudian hasil 

validasi dihitung dengan CVR untuk memperoleh instrumen yang berkualitas. 

Berikut hasil validasi menggunakan CVR.  

No. 

Soal 

Validator CVR = (
   

 
) – 1 Hasil Kesimpulan 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 

Pilihan Ganda 

1 1 1 1 1 1 1 1 (
   

 
) – 1 = 1 0   CVR   1 Valid 

2 1 1 1 1 0 1 1 (
   

 
) – 1 = 0,71 0   CVR   1 Valid 

3 1 1 1 1 1 0 1 (
   

 
) – 1 = 0,71 0   CVR   1 Valid 

4 1 1 1 1 1 0 0 (
   

 
) – 1 = 0,43 0   CVR   1 Valid 

5 1 1 1 1 1 1 1 (
   

 
) – 1 = 1 0   CVR   1 Valid 

6 1 1 1 1 1 1 1 (
   

 
) – 1 = 1 0   CVR   1 Valid 

7 1 1 1 1 0 0 1 (
   

 
) – 1 = 0,43 0   CVR   1 Valid 

8 1 1 1 1 0 1 1 (
   

 
) – 1 = 0,71 0   CVR   1 Valid 

9 1 1 1 1 1 1 0 (
   

 
) – 1 = 0,71 0   CVR   1 Valid 

10 1 1 1 1 1 1 1 (
   

 
) – 1 = 1 0   CVR   1 Valid 

Uraian 

1 1 1 1 1 1 1 1 (
   

 
) – 1 = 1 0   CVR   1 Valid 

2 1 1 1 1 1 1 1 (
   

 
) – 1 = 1 0   CVR   1 Valid 

3 1 1 1 1 1 1 1 (
   

 
) – 1 = 1 0   CVR   1 Valid 

4 1 1 1 1 1 1 0 (
   

 
) – 1 = 0,71 0   CVR   1 Valid 

5 1 1 1 1 0 1 1 (
   

 
) – 1 = 0,71 0   CVR   1 Valid 

 

Keterangan Validator: 

VI : Ibu Luluk Mauluah, M.Si. 

V2 : Bapak Danuri, M.Pd. 

V3 : Ibu Endang Sulistyowati, M.Pd.I. 

V4 : Ibu Wahyu Cahyaning Pangestuti, M.Pd. 

V5 : Bapak R. Hargo Budisantoso, S.Pd. 

V6 : Bapak Ibnu Isbiyanta. S.Pd. 

V7 : Th. Parwati, S.Pd. 
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LAMPIRAN 1.11 
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LAMPIRAN 1.12  

ANALISIS HASIL VALIDASI SKALA SELF AWARENESS 

Setelah melakukan validasi yang difasilitasi lembar validasi, kemudian hasil 

validasi dihitung dengan CVR untuk memperoleh instrumen yang berkualitas. 

Berikut hasil validasi menggunakan CVR.  

No. 

Soal 

Validator CVR = (
   

 
) – 1 Hasil Kesimpulan 

V1 V2 V3 

1 1 1 1 (
   

 
) – 1 = 1 0   CVR   1 Valid 

2 1 1 1 (
   

 
) – 1 = 1 0   CVR   1 Valid 

3 1 1 1 (
   

 
) – 1 = 1 0   CVR   1 Valid 

4 1 1 1 (
   

 
) – 1 = 1 0   CVR   1 Valid 

5 1 0 1 (
   

 
) – 1 = 0,33 0   CVR   1 Valid 

6 1 1 1 (
   

 
) – 1 = 1 0   CVR   1 Valid 

7 1 1 1 (
   

 
) – 1 = 1 0   CVR   1 Valid 

8 1 1 0 (
   

 
) – 1 = 0,33 0   CVR   1 Valid 

9 0 1 1 (
   

 
) – 1 = 0,33 0   CVR   1 Valid 

10 1 1 1 (
   

 
) – 1 = 1 0   CVR   1 Valid 

11 1 0 1 (
   

 
) – 1 = 0,33 0   CVR   1 Valid 

12 1 1 1 (
   

 
) – 1 = 1 0   CVR   1 Valid 

13 1 1 1 (
   

 
) – 1 = 1 0   CVR   1 Valid 

14 1 1 1 (
   

 
) – 1 = 1 0   CVR   1 Valid 

15 1 1 1 (
   

 
) – 1 = 1 0   CVR   1 Valid 

16 1 0 1 (
   

 
) – 1 = 0,33 0   CVR   1 Valid 

17 1 1 1 (
   

 
) – 1 = 1 0   CVR   1 Valid 

18 1 1 1 (
   

 
) – 1 = 1 0   CVR   1 Valid 

19 0 1 1 (
   

 
) – 1 = 0,33 0   CVR   1 Valid 
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20 1 1 1 (
   

 
) – 1 = 1 0   CVR   1 Valid 

21 1 1 1 (
   

 
) – 1 = 1 0   CVR   1 Valid 

22 1 1 1 (
   

 
) – 1 = 1 0   CVR   1 Valid 

23 1 1 1 (
   

 
) – 1 = 1 0   CVR   1 Valid 

24 1 1 1 (
   

 
) – 1 = 1 0   CVR   1 Valid 

25 1 0 1 (
   

 
) – 1 = 0,33 0   CVR   1 Valid 

26 1 1 1 (
   

 
) – 1 = 1 0   CVR   1 Valid 

27 0 1 1 (
   

 
) – 1 = 0,33 0   CVR   1 Valid 

28 1 1 1 (
   

 
) – 1 = 1 0   CVR   1 Valid 

29 1 0 1 (
   

 
) – 1 = 0,33 0   CVR   1 Valid 

30 1 0 1 (
   

 
) – 1 = 0,33 0   CVR   1 Valid 

 

Keterangan Validator: 

V1 : Ibu Mayreyna N.,M.Psi. 

V2 : Bapak Zaen Musyifin S.Sos.I.M.Pd.I. 

V3 : Bapak Junaidi, S.Pd.  
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LAMPIRAN 1.13 

HASIL UJI RELIABILITAS SKOR UJI COBA SOAL TES  

KEMAMPUAN SPASIAL 

1.13.1 Output Uji Reliabilitas Skor Uji Coba Pilihan Ganda Tes 

Kemampuan Spasial  

Reliabilitas tes dianalisis menggunakan Cronbach’s alpha dengan 

bantuan software SPSS 16.0. Instrumen dikatakan tidak reliabel jika nilai 

alpha kurang dari r tabel. Nilai r tabel pada taraf signifikansi 0,05 dengan 

responden sebanyak 32 siswa adalah 0,349. Berikut output uji reliabilitas 

instrumen pretest kemampuan spasial. 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rhitung = 0,597   rtabel. 

Artinya, soal tes kemampuan spasial reliabel dan dapat digunakan. 

1.13.2 Output Uji Reliabilitas Skor Uji Coba Soal Uraian Tes Kemampuan 

Spasial 

Reliabilitas tes dianalisis menggunakan Cronbach’s alpha dengan 

bantuan software SPSS 16.0. Instrumen dikatakan tidak reliabel jika nilai 

alpha kurang dari r tabel. Nilai r tabel pada taraf signifikansi 0,05 dengan 

responden sebanyak 32 siswa adalah 0,349. Berikut output uji reliabilitas 

instrumen pretest kemampuan spasial. 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rhitung = 0,658   rtabel. 

Artinya, soal tes kemampuan spasial reliabel dan dapat digunakan. 
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LAMPIRAN 1.14 

HASIL UJI RELIABILITAS SKOR UJI COBA SKALA SIKAP  

SELF AWARENESS 

Reliabilitas tes dianalisis menggunakan Cronbach’s alpha dengan bantuan 

software SPSS 16.0. Instrumen dikatakan tidak reliabel jika nilai alpha kurang dari 

r tabel. Nilai r tabel pada taraf signifikansi 0,05 dengan responden sebanyak 32 

siswa adalah 0,349. Berikut output uji reliabilitas instrumen pretest skala self 

awareness. 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rhitung = 0,736   rtabel. Artinya, 

instrumen pretest skala self awareness reliabel dan dapat digunakan. 
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LAMPIRAN 1.15 

DATA NILAI UTS MATEMATIKA KELAS VIII SEMESTER GENAP 

TAHUN AJARAN 2016/2017 

Nilai UTS Semester Genap 

No. Absen  VIIIA VIII B VIII C VIII D VIII E 

1 32.5 47.5 95 45 37.5 

2 47.5 52.5 55 47.5 55 

3 60 80 67.5 50 87.5 

4 40 65 72.5 40 52.5 

5 57.5 52.5 47.5 57.5 90 

6 57.5 62.5 55 60 47.5 

7 55 37.5 67.5 80 80 

8 55 55 35 32.5 50 

9 37.5 80 32.5 70 70 

10 67.5 70 52.5 50 55 

11 37.5 65 75 67.5 77.5 

12 50 47.5 42.5 27.5 87.5 

13 52.5 42.5 40 47.5 55 

14 50 50 47.5 30 72.5 

15 60 45 50 52.5 62.5 

16 40 32.5 45 50 57.5 

17 37.5 55 72.5 55 45 

18 65 40 62.5 80 67.5 

19 57.5 57.5 55 62.5 70 

20 82.5 82.5 67.5 50 92.5 

21 57.5 52.5 55 50 52.5 

22 82.5 52.5 62.5 47.5 65 

23 47.5 52.5 57.5 72.5 45 

24 62.5 52.5 57.5 75 45 

25 52.5 50 47.5 45 40 

26 52.5 32.5 50 52.5 50 

27 50 70 50 35 82.5 

28 57.5 42.5 45 27.5 67.5 

29 70 62.5 45 42.5 65 

30 82.5 57.5 62.5 42.5 50 

31 57.5 

 

47.5 32.5 52.5 

32 55 

 

55 57.5 30 

33 47.5 

   

62.5 

34 47.5 

    35 32.5 
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LAMPIRAN 1.16 

HASIL ANALISIS DATA UTS MATEMATIKA KELAS VIII 

 SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2016/2017 

Output Uji Kesamaan Rata-rata 

Uji kesamaan rata-rata nilai UTS matematika kelas VIII akan dijadikan 

bahan pertimbangan dalam pemilihan sampel. Uji kesamaan rata-rata ini 

menggunakan uji anova satu arah yang akan digunakan untuk mengetahui 

kesamaan rata-rata nilai UTS matematika siswa kelas VIII. Sebelum melakukan 

uji anova satu jalur terlebih dahulu melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. 

1. Uji Normalitas 

 Menentukan Hipotesis 

H0 : data UTS matematika kelas VIII berdistribusi normal 

H1 : data UTS matematika kelas VIII tidak berdistribusi normal 

 Menentukan skor   = 0,05 

 Menentukan kriteria pengujian hipotesis 

H0 akan diterima apabila skor sig.  yang diperoleh dari perhitungan 

dengan software SPSS. 16 lebih dari sama dengan 0,05 (sig.   ). 

 Output  

 

 Interpretasi 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai sig. semua kelas lebih 

dari 0,05. H0 diterima, artinya semua kelas berdistribusi normal. 
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2. Uji Homogenitas 

 Menentukan Hipotesis 

H0 : data UTS matematika kelas VIII homogen 

H1 : data UTS matematika kelas VIII tidak homogen 

 Menentukan skor   = 0,05 

 Menentukan kriteria pengujian hipotesis 

H0 akan diterima apabila skor sig. yang diperoleh dari perhitungan 

dengan software SPSS.16 lebih dari sama dengan 0,05 (sig.   ). 

 Output  

 

 Interpretasi  

Berdasarkan tabel Test of Homogeneity of Variances di atas dapat 

diketahui bahwa nilai sig.  0,05. H0 diterima, artinya data nilai UTS 

homogen. 

3. Uji Anova Satu Jalur 

 Menentukan Hipotesis 

H0 : data UTS matematika kelas VIII mempunyai rata-rata yang sama 

H1 : data UTS matematika kelas VIII mempunyai rata-rata yang 

berbeda 

 Menentukan skor   = 0,05 

 Menentukan kriteria pengujian hipotesis 

H0 akan diterima apabila skor sig. yang diperoleh dari perhitungan 

dengan software SPSS.16 lebih dari sama dengan 0,05 (sig.   ). 

 Output  

 



178 
 

 Interpretasi  

Berdasarkan tabel anova di atas dapat diketahui bahwa nilai sig.  0,05. 

H0 diterima, artinya data UTS matematika kelas VIII mempunyai rata-

rata yang sama. 
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LAMPIRAN 2 

INSTRUMEN PENGUMPUL DATA 

Lampiran 2.1  Kisi-kisi Soal Pretest Kemampuan Spasial 

Lampiran 2.2  Soal Pretest Kemampuan Spasial 

Lampiran 2.3  Alternatif Jawaban Soal Pretest Kemampuan Spasial 

Lampiran 2.4  Kisi-kisi Soal Posttest Kemampuan Spasial 

Lampiran 2.5  Soal Posttest Kemampuan Spasial 

Lampiran 2.6  Alternatif Jawaban Soal Posttest Kemampuan Spasial 

Lampiran 2.7  Pedoman Penskoran Pretest-Posttest Kemampuan Spasial 

Lampiran 2.8  Kisi-kisi Skala Sikap Self Awareness 

Lampiran 2.9  Lembar Skala Sikap Self Awareness 

Lampiran 2.10  Pedoman Penskoran Skala Sikap Self Awareness 
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LAMPIRAN 2.1   

KISI-KISI SOAL PRETEST KEMAMPUAN SPASIAL 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/II  

Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit 

Materi   : Kubus dan Balok 

Standar Kompetensi : 

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

Kompetensi Dasar : 

5.1 Mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma dan limas serta bagian-bagiannya. 

5.2 Membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma dan limas. 

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

Aspek 

Kemampuan 

Spasial 

Indikator 

Kemampuan 

Spasial 

Indikator Soal 
Bentuk 

Soal 

No 

Soal 
Soal 

Spatial 

Perception 

(persepsi 

keruangan) 

Mengidentifika

si obyek-obyek 

vertikal dan 

horizontal, 

Diberikan gambar 

kubus berisi air. 

Siswa diminta 

menunjukkan 

Pilihan 

Ganda 

9 

 

Diberikan gambar kubus berisi air setengah volum kubus 

seperti dibawah ini! 

 

 



181 
 

meskipun 

posisi obyek 

dimanipulasi. 

permukaan air 

pada kubus yang 

dimiringkan 

sesuai dengan 

gambar kubus 

yang diketahui. 

 

Apabila kubus tersebut dimiringkan, gambar di bawah  ini  

yang menunjukkan permukaan air yang benar adalah …. 

A.  

 

C. 
 

 

B. 

 

 

 

 

D. 

 

 

Diberikan sebuah 

kubus yang 

tersusun dari dua 

buah balok Siswa 

diminta untuk 

menentukan luas 

permukaan salah 

satu balok yang 

menyusun kubus 

tersebut. 

Pilihan 

Ganda 

10 Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan sebuah kubus yang disusun 

dari dua buah balok yang sama besar. Apabila panjang 

rusuk kubus 4 cm, maka luas permukaan salah satu balok 

di atas adalah …. 

A. 32 cm
2 

C. 64 cm
2 

B. 48 cm
2 

D. 96 cm
2 

 

Diberikan sebuah 

balok 

Uraian 5 

 

Diberikan sebuah balok ABCD.EFGH tanpa alas dan 

tanpa tutup. Sebutkan sisi, rusuk, dan diagonal sisi dari 
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ABCD.EFGH 

tanpa alas dan 

tanpa tutup. Siswa 

diminta untuk 

menyebutkan sisi, 

rusuk, dan 

diagonal sisi dari 

bangun tersebut. 

bangun tersebut. 

Spatial 

Visualization 

(Visualisasi 

Keruangan) 

Kemampuan 

seseorang 

untuk melihat 

komposisi 

suatu objek 

setelah 

dimanipulasi 

posisi dan 

bentuknya. 

Diberikan sebuah 

susunan kubus. 

Siswa diminta 

untuk menghitung 

banyaknya kubus 

satuan yang 

tersusun  dari 

susunan kubus 

yang diketahui. 

 

Pilihan 

Ganda 

5 Perhatikan gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

Bangun di atas terbuat dari sejumlah kubus satuan. 

Bangun tersebut mempunyai lubang ditengahnya yang 

tembus sampai ke alas. Banyak kubus satuan yang 

diperlukan untuk menutupi lubang tersebut adalah ... 

A. 6                     C. 15 

B. 12                   D. 18 
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Diberikan jaring-

jaring kubus yang 

diketahui alasnya. 

Siswa diminta 

untuk mencari 

tutup kubus 

tersebut. 

Pilihan 

Ganda 

6 Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

 

 

Jika nomor 3 adalah daerah persegi yang merupakan alas 

kubus, maka yang merupakan tutup kubus adalah …. 

A. 1 C. 5 

B. 2 D. 6 
 

Diberikan gambar 

kubus. Siswa 

diminta mencari 

jaring-jaring yang 

sesuai dengan 

gambar kubus 

yang diketahui. 

Pilihan 

Ganda 

7 Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

 

 

Jaring-jaring yang sesuai dengan gambar kubus di atas 

adalah  

A  

 

 

B  C  D  

 

Siswa diminta 

untuk membuat 2 

Uraian  2 Gambarlah 2 bentuk jaring-jaring balok yang berbeda! 

1 2 3

3 

4 

6 

5 
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buah jaring-jaring 

balok yang 

berbeda. 

Mental 

Rotation 

(rotasi 

mental) 

Mengidentifika

si suatu obyek 

dan unsur-

unsur yang 

telah 

dimanipulasi 

posisinya, 

dimana 

manipulasi 

berupa rotasi 

terhadap obyek 

Diberikan sebuah  

kubus dengan 

salah satu 

diagonal bidang 

dan diagonal 

ruang. Siswa 

diminta untuk 

mencari gambar 

yang sesuai 

dengan gambar 

kubus yang 

diketahui. 

Pilihan 

Ganda 

3 Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

 

 

Gambar yang sesuai dengan gambar di atas adalah …. 

A

. 

 

 

 

B

. 

 C

. 

 D

. 

 

 

Diberikan sebuah 

kubus. Siswa 

diminta untuk 

menggambar kubus 

Uraian  1 Diberikan kubus ABCD.EFGH dengan alas ABCD.  
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dari sisi yang lain. Gambarlah  kubus di atas dengan alas BCGF ! 

Spatial 

Relation 

(hubungan 

keruangan) 

Mengidentifika

si hubungan 

antar obyek 

dalam ruang. 

Diberikan kubus 

ABCD.EFGH 

yang diketahui 

panjang rusuknya, 

Siswa diminta 

menentukan 

panjang diagonal 

bidang AC 

Pilihan 

Ganda 

4 Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

Apabila panjang rusuk kubus adalah 6 cm, 

maka panjang diagonal bidang AC adalah 

…. 

A.  √  cm C. 12 cm 

B.  √  cm D. 36 cm 
  

Diketahui luas 

permukaan balok, 

panjang dan 

tinggi balok. 

Siswa diminta 

untuk mencari 

volume balok 

tersebut. 

Pilihan 

Ganda 

8 Suatu  balok mempunyai luas permukaan 146    . 

Apabila panjang dan tinggi balok masing-masing adalah 9 

cm dan 2 cm, maka volume balok tersebut adalah …. 

 

A. 18     C. 90     

B. 73     D. 128     
 

Diberikan gambar 

balok 

Uraian 3 Perhatikah gambar balok di bawah. 
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ABCD.EFGH 

yang diketahui 

volume balok, 

lebar dan 

tingginya. Siswa 

diminta untuk 

menghitung 

panjang diagonal 

bidang EB. 

 

Volume balok adalah 72    . Jika lebar dan tinggi balok 

masing-masing adalah  4 cm dan 3 cm, tentukan panjang 

diagonal bidang  EB. 

Spatial 

Orientation 

(orientasi 

keruangan) 

mengidentifika

si kedudukan 

relatif suatu 

obyek terhadap 

obyek-obyek 

disekitarnya. 

Diberikan sebuah 

balok. Siswa 

diminta untuk 

menentukan 

pernyataan yang 

benar mengenai 

kesejajaran rusuk 

balok. 

Pilihan 

Ganda 

1 Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

Pernyataan dibawah ini yang benar adalah …. 

A.   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅  

B.   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅̅ 
C.   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅  

D.   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅  

Diberikan sebuah 

kubus. Siswa 

diminta untuk 

Pilihan 

Ganda 

2 Perhatikan gambar di bawah ini ! 
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menentukan rusuk 

yang tegak lurus 

dengan bidang 

ABCD.  

Rusuk yang tegak lurus dengan bidang 

ABCD adalah ..... 

A. HG C. FG 

B. FB D. ED 
 

 

Diberikan gambar 

kubus dan balok. 

Siswa diminta 

menghitung 

panjang kawat 

yang diperlukan 

untuk membuat 

model kerangka 

kubus dan balok 

yang diketahui. 

Uraian  4 Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 

 

 

 

Hitunglah panjang kawat yang diperlukan untuk membuat 

model kerangka seperti gambar diatas! 

 

 

 

8 cm 



188 
 

LAMPIRAN 2.2  

SOAL PRETEST 

Bangun Ruang Sisi Datar (Kubus dan Balok) 

 
Nama Siswa :  Mata Pelajaran : Matematika 

Nama Sekolah :  SMP N 2 Banguntapan Kelas / Semester : VIII .... / II 

 

I. Petunjuk Umum 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 

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

3. Pada soal pilihan ganda, silanglah (x) jawaban yang benar pada huruf A, B, 

C, atau D pada lembar jawab yang telah tersedia 

4. Selesaikan soal yang anda anggap mudah terlebih dahulu 

5. Periksa kembali pekerjaan Anda sebelum dikumpulkan  

II. Soal Pilihan Ganda 

1. Perhatikan gambar dibawah ini. 

 

Pernyataan dibawah ini yang benar adalah …. 

A.   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅  

B.   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅̅ 

C.   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅  

D.   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅  

2. Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

Rusuk yang tegak lurus dengan bidang ABCD adalah …. 

A. HG 

B. FB 

C. FG 

D. ED 
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3. Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

 

 

Gambar yang sesuai dengan gambar di atas adalah …. 

A.  

 

 

B.  C.  D.  

4. Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

Apabila panjang rusuk kubus adalah 6 cm, maka panjang diagonal bidang 

AC adalah …. 

A.  √  cm 

B.  √  cm 

C. 12 cm 

D. 36 cm 

5. Perhatikan gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

Bangun di atas terbuat dari sejumlah kubus satuan. Bangun tersebut 

mempunyai lubang ditengahnya yang tembus sampai ke alas. Banyak kubus 

satuan yang diperlukan untuk menutupi lubang tersebut adalah ... 

A. 6 

B. 12 

C. 15 

D. 18  
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6. Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

 

 

Jika nomor 3 adalah daerah persegi yang merupakan alas kubus, maka yang 

merupakan tutup kubus adalah …. 

A. 1 

B. 2 

C. 5 

D. 6 

7. Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

 

 

Jaring-jaring yang sesuai dengan gambar kubus di atas adalah .... 

 

A.  

 

 

 

B.  C.  D.  

 

8. Suatu  balok mempunyai luas permukaan 146    . Apabila panjang dan 

tinggi balok masing-masing adalah 9 cm dan 2 cm, maka volume balok 

tersebut adalah …. 

A. 18     

B. 73     

C. 90     

D. 128     

1 2 3

3 

4 

6 

5 
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9. Diberikan gambar kubus berisi air setengah volume kubus seperti dibawah 

ini. 

 

 

 

Apabila kubus tersebut dimiringkan, gambar di bawah ini yang 

menunjukkan permukaan air yang benar adalah …. 

A.  

 

 

 

C. 
 

B.  

 

 

 

 

D. 
 

 

10. Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan sebuah kubus yang disusun dari dua buah 

balok yang sama besar. Apabila panjang rusuk kubus 4 cm, maka luas 

permukaan salah satu balok di atas adalah …. 

A. 32 cm
2
 

B. 48 cm
2
 

C. 64 cm
2
 

D. 96 cm
2
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III. Soal Uraian 

1. Diberikan kubus ABCD.EFGH dengan alas ABCD.  

 

Gambarlah kubus di atas dengan alas BCGF. 

2. Gambarlah 2 bentuk jaring-jaring balok yang berbeda!. 

3. Perhatikah gambar balok di bawah. 

 

Volume balok adalah 72    . Jika lebar dan tinggi balok masing-masing 

adalah 4 cm dan 3 cm, tentukan panjang diagonal bidang EB. 

4. Perhatikan gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

Hitunglah panjang kawat yang diperlukan untuk membuat model kerangka 

seperti gambar diatas. 

5. Diberikan sebuah balok ABCD.EFGH tanpa alas dan tanpa tutup. 

Sebutkan sisi, rusuk, dan diagonal sisi dari bangun tersebut. 
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LAMPIRAN 2.3   

ALTERNATIF JAWABAN 

I. PILIHAN GANDA 

1. A  6. A 

2. B  7. C 

3. B  8. C 

4. B  9. D 

5. D  10. C 

 

PEMBAHASAN 

1. Pernyataan yang benar pada soal tersebut adalah A, karena   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅  

sejajar dan   ̅̅̅̅  //   ̅̅ ̅̅   sejajar 

2. Rusuk yang tegak lurus dengan bidang ABCD adalah FB 

3. Kubus yang sesuai dengan soal adalah kubus pada opsi B 

4. Diketahui: panjang rusuk kubus ABCD.EFGH adalah 6 cm 

Ditanya: panjang diagonal bidang AC ?. 

Penyelesaian : 

AC = √            

AC = √              

AC = √            

AC = √        

AC =   √  cm 

Jadi, panjang diagonal bidang AC adalah  √  cm. 

5. Diketahui: panjang rusuk balok 3 kubus satuan, lebar 2 kubus satuan, dan 

tinggi 3 kubus satuan. 

Ditanya: banyak kubus satuan yang dapat menutupi lubang ?. 

Penyelesaian : 

Banyak kubus satuan yang dapat disusun untuk menutupi lubang pada 

balok:  

Volume = p   l   t 

Volume = 3   2   3 

Volume = 18     

Jadi, banyaknya kubus satuan adalah 18 buah 

6. Daerah persegi nomor 3 merupakan alas kubus, maka daerah untuk tutup 

kubus adalah nomor 1 
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7. Jaring-jaring yang sesuai dengan kubus pada soal adalah jaring-jaring pada 

opsi C 

8. Diketahui : luas permukaan 146    .  

Panjang balok 9 cm 

Tinggi balok 2 cm 

Ditanya : volume balok ?. 

Penyelesaian : 

Luas permukaan balok =   (           ) 

146       =   (                       ) 

146       =   (           ) 

146                           =   (         ) 

146       =        cm 

                =                  

                              =      
   

  
  cm                         = 

   

  
 

   cm                            =   

Volume balok =          

                        =                   

                        = 90 cm
3 

Jadi, volume balok adalah 90 cm
3
. 

9. Diletakan pada posisi wadah yang bagaimanapun posisi permukaan air 

akan selalu datar. Jadi gambar yang tepat adalah opsi D 

10. Diketahui : rusuk kubus 4 cm 

Panjang balok 4 cm 

Lebar balok 4 cm 

Tinggi balok 2 cm 

Ditanya : luas permukaan balok ? 

Penyelesaian : 

Luas permukaan balok = 2 (           ) 

= 2 (                            ) 

= 2 ( 16 cm + 8 cm + 8 cm) 

= 2 (32 cm) 

= 64     

Jadi luas permukaan balok adalah 64    . 
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II. SOAL URAIAN 

1. Gambar kubus dengan alas BCGF adalah sebagai berikut  

 

 

 

 

  

 

 

 

2. Berikut adalah jaring-jaring balok. 

 
 

3. Diketahui : Volume balok 72    . 

                    Lebar 4 cm 

                    Tinggi 3 cm  

Ditanyakan : panjang diagonal bidang EB ? 

Penyelesaian : 

Mencari panjang balok 

Volume balok =       

72 cm  =       

72 cm  =             

72 cm =      cm 
  

  
 cm  = 

    

  
 cm 

   cm  =   

  =      

Mencari panjang diagonal EB menggunakan teorema phytagoras 

EB
2
 = AB

2
 + EA

2
 

EB
2
 = p

2
 + t

2 

E 

H 

G 

F 

D 

C 

B 

A 
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EB
2
 = 6

2
 cm + 3

2
 cm 

EB
2
 = 36 cm + 9 cm 

EB
2
 = 45 cm 

EB = √    cm 

EB =  √  cm 

Jadi, panjang diagonal EB adalah  √  cm. 

4. Diketahui dua buah bangun kubus dan balok 

 Panjang rusuk kubus = 5 cm 

 Panjang balok = 10 cm 

 Lebar balok= 5 cm 

 Tinggi balok= 8 cm 

Ditanya : panjang kawat kerangka bangun tersebut? 

Penyelesaian : 

Panjang kawat yang membentuk kubus adalah 10 x rusuk kubus 

= 10   5 cm 

= 50 cm 

Panjang kawat yang membentuk balok adalah  

   (         )    (          )    (           ) 

   (        )    (        )    (         ) 

                         

         

Jadi panjang kawat yang diperlukan untuk membuat bangun tersebut 

adalah                        

5. Sisi (bidang) pada kubus tersebut adalah : ABFE, BCGF, CDHG, dan 

ADHE 

Rusuk pada kubus tersebut : AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, 

CG, dan DH  

Diagonal Sisi (bidang) kubus tersebut : BE, AF, BG, CF, DG, CH, AH, 

dan DE. 
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LAMPIRAN 2.4   

KISI-KISI SOAL POSTTEST KEMAMPUAN SPASIAL 

 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/II  

Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit 

Materi   : Kubus dan Balok 

Standar Kompetensi : 

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

Kompetensi Dasar : 

5.1 Mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma dan limas serta bagian-bagiannya. 

5.2 Membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma dan limas. 

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

Aspek 

Kemampuan 

Spasial 

Indikator 

Kemampuan 

Spasial 

Indikator Soal 
Bentuk 

Soal 

No 

Soal 
Soal 

Spatial 

Perception 

(persepsi 

keruangan) 

Mengidentifi

kasi obyek-

obyek 

vertikal dan 

Diberikan gambar 

kubus berisi air. 

Siswa diminta 

menunjukkan 

Pilihan 

Ganda 

9 

 

Diberikan gambar kubus berisi air setengah volum 

kubus seperti dibawah ini! 
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horizontal, 

meskipun 

posisi obyek 

dimanipulasi. 

permukaan air pada 

kubus yang 

dimiringkan sesuai 

dengan gambar 

kubus yang 

diketahui. 

 

Apabila kubus tersebut dimiringkan, gambar di bawah  

ini  yang menunjukkan permukaan air yang benar adalah 

…. 

A.  

 

C. 
 

 

B. 

 

 

 

 

D. 

 

 

Diberikan sebuah 

kubus yang tersusun 

dari dua buah balok 

Siswa diminta untuk 

menentukan luas 

permukaan salah 

satu balok yang 

menyusun kubus 

tersebut. 

Pilihan 

Ganda 

10 Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan sebuah kubus yang 

disusun dari dua buah balok yang sama besar. Apabila 

panjang rusuk kubus 4 cm, maka luas permukaan salah 

satu balok di atas adalah …. 

A. 96 cm
2
 C. 48 cm

2 

B. 64 cm
2 

D. 32 cm
2 
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Diberikan sebuah 

balok PQRS.TUVW 

tanpa alas dan tanpa 

tutup. Siswa diminta 

untuk menyebutkan 

sisi, rusuk, dan 

diagonal sisi dari 

bangun tersebut. 

Uraian 5 

 

Diberikan sebuah balok PQRS.TUVW tanpa alas dan 

tanpa tutup. Sebutkan sisi, rusuk, dan diagonal sisi dari 

bangun tersebut. 

Spatial 

Visualization 

(Visualisasi 

Keruangan) 

Kemampuan 

seseorang 

untuk melihat 

komposisi 

suatu objek 

setelah 

dimanipulasi 

posisi dan 

bentuknya. 

Diberikan sebuah 

susunan kubus. 

Siswa diminta untuk 

menghitung 

banyaknya kubus 

satuan yang tersusun  

dari susunan kubus 

yang diketahui. 

 

Pilihan 

Ganda 

5 Perhatikan gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

Bangun di atas terbuat dari sejumlah kubus satuan. 

Bangun tersebut mempunyai lubang ditengahnya yang 

tembus sampai ke alas. Banyak kubus satuan yang 

diperlukan untuk menutupi lubang tersebut adalah ... 

A. 18                   C. 22 

B. 20                   D. 24 
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Diberikan jaring-

jaring kubus yang 

diketahui alasnya. 

Siswa diminta untuk 

mencari tutup kubus 

tersebut. 

Pilihan 

Ganda 

6 Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

 

 

Jika nomor 6 adalah daerah persegi yang merupakan 

alas kubus, maka yang merupakan tutup kubus adalah 

…. 

A. 1 C. 5 

B. 2 D. 6 
 

Diberikan gambar 

kubus. Siswa 

diminta mencari 

jaring-jaring yang 

sesuai dengan 

gambar kubus yang 

diketahui. 

Pilihan 

Ganda 

7 Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

 

 

Jaring-jaring yang sesuai dengan gambar kubus di atas 

adalah  

A  

 

 

B  C  D  

 

Siswa diminta untuk Uraian  2 Gambarlah 2 bentuk jaring-jaring kubus yang berbeda! 

1 2 3

3 

4 

6 

5 
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membuat 2 buah 

jaring-jaring kubus 

yang berbeda. 

Mental 

Rotation 

(rotasi 

mental) 

Mengidentifi

kasi suatu 

obyek dan 

unsur-unsur 

yang telah 

dimanipulasi 

posisinya, 

dimana 

manipulasi 

berupa rotasi 

terhadap 

obyek 

Diberikan sebuah  

kubus dengan salah 

satu diagonal bidang 

dan diagonal ruang. 

Siswa diminta untuk 

mencari gambar 

yang sesuai dengan 

gambar kubus yang 

diketahui. 

Pilihan 

Ganda 

3 Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

 

 

Gambar yang sesuai dengan gambar di atas adalah …. 

A.  

 

 

B.  C.  D.  

 

Diberikan sebuah 

kubus. Siswa diminta 

untuk menggambar 

kubus dari sisi yang 

lain. 

Uraian  1 Diberikan kubus ABCD.EFGH dengan alas ABCD.  

 

 

 

 

Gambarlah  kubus di atas dengan alas BCGF ! 

Spatial 

Relation 

Mengidentifi

kasi 

Diberikan kubus 

ABCD.EFGH yang 

Pilihan 

Ganda 

4 Perhatikan gambar di bawah ini ! 
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(hubungan 

keruangan) 

hubungan 

antar obyek 

dalam ruang. 

diketahui panjang 

rusuknya, Siswa 

diminta menentukan 

panjang diagonal 

ruang EC. 

 

Apabila panjang rusuk kubus adalah 7 cm, 

maka panjang diagonal ruang EC adalah …. 

A.  √  

cm 

C.  √   cm 

B.  √  

cm 

D.  √   cm 

  

Diketahui luas 

permukaan balok, 

panjang dan lebar 

balok. Siswa diminta 

untuk mencari 

volume balok 

tersebut. 

Pilihan 

Ganda 

8 Suatu  balok mempunyai luas permukaan 376    . 

Apabila panjang dan lebar balok masing-masing adalah 

10 cm dan 8 cm, maka volume balok tersebut adalah …. 

 

A. 240     C. 752     

B. 480     D. 960     
 

Diberikan gambar 

balok ABCD.EFGH 

yang diketahui 

volume balok, lebar 

dan tingginya. Siswa 

Uraian 3 Perhatikah gambar balok di bawah. 

 

Volume balok adalah 192    . Jika lebar dan tinggi 
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diminta untuk 

menghitung panjang 

diagonal bidang EB. 

balok masing-masing adalah  4 cm dan 6 cm, tentukan 

panjang diagonal bidang  EB. 

Spatial 

Orientation 

(orientasi 

keruangan) 

mengidentifi

kasi 

kedudukan 

relatif suatu 

obyek 

terhadap 

obyek-obyek 

disekitarnya. 

Diberikan sebuah 

balok. Siswa diminta 

untuk menentukan 

pernyataan yang benar 

mengenai 

ketegaklurusan rusuk 

balok. 

Pilihan 

Ganda 

1 Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

Pernyataan dibawah ini yang benar adalah …. 

E.   ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅   

F.   ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅   

G.   ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅  

H.   ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅   

Diberikan sebuah 

kubus. Siswa diminta 

untuk menentukan 

bidang yang sejajar  

dengan bidang BCGF. 

Pilihan 

Ganda 

2 Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

Bidang yang sejajar dengan bidang 

BCGF adalah ..... 

A. ABCD C. ABFE 

B. ADHE D. EFGH 
 

 

Diberikan gambar 

kubus dan balok. 

Siswa diminta 

Uraian  4 Perhatikan gambar dibawah ini! 
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menghitung panjang 

kawat yang 

diperlukan untuk 

membuat model 

kerangka kubus dan 

balok yang 

diketahui. 

 

Hitunglah panjang kawat yang diperlukan untuk 

membuat model kerangka seperti gambar diatas! 

4 cm 
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LAMPIRAN 2.5  

SOAL POSTTEST 

Bangun Ruang Sisi Datar (Kubus dan Balok) 

Nama Siswa :  Mata Pelajaran : Matematika 

Nama Sekolah :  SMP N 2 Banguntapan Kelas / Semester :  VIII . . .  / II 

 

I.Petunjuk Umum 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 

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

3. Pada soal pilihan ganda, silanglah (x) jawaban yang benar pada huruf A, B, 

C, atau D pada lembar jawab yang telah tersedia 

4. Selesaikan soal yang anda anggap mudah terlebih dahulu 

5. Periksa kembali pekerjaan Anda sebelum dikumpulkan  

II.Soal Pilihan Ganda 

1. Perhatikan gambar dibawah ini. 

 

Pernyataan dibawah ini yang benar adalah …. 

A.    ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅   

B.    ̅̅ ̅̅      ̅̅̅̅   

C.    ̅̅ ̅̅      ̅̅̅̅   

D.    ̅̅ ̅̅      ̅̅̅̅  

2. Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

Bidang yang sejajar dengan bidang BCGF adalah …. 

A. ABCD 

B. ADHE 

C. ABFE 

D. EFGH 
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3. Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

 

 

Gambar yang sesuai dengan gambar di atas adalah …. 

A.  

 

 

B.  C.  D.  

4. Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

Apabila panjang rusuk kubus adalah 7 cm, maka panjang diagonal ruang EC 

adalah …. 

A.   √  cm 

B.   √  cm 

C.   √  cm 

D.   √  cm 

5. Perhatikan gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

Bangun di atas terbuat dari sejumlah kubus satuan. Bangun tersebut 

mempunyai lubang ditengahnya yang tembus sampai ke alas. Banyak kubus 

satuan yang diperlukan untuk menutupi lubang tersebut adalah ... 

A. 18 

B. 20 

C. 22 

D. 24  
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6. Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

Jika nomor 6 adalah daerah persegi yang merupakan alas kubus, maka yang 

merupakan tutup kubus adalah …. 

A. 1 

B. 2 

C. 5 

D. 6 

7. Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

 

 

Jaring-jaring yang sesuai dengan gambar kubus di atas adalah .... 

 

A.  

 

 

 

B.  C.  D.  

 

8. Suatu balok mempunyai luas permukaan 376    . Apabila panjang dan 

lebar balok masing-masing adalah 10 cm dan 8 cm, maka volume balok 

tersebut adalah …. 

A. 240 cm
3
 

B. 480 cm
3
 

C. 752 cm
3
 

D. 960 cm
3
 

1 2 3

3 

4 

6 

5 
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9. Diberikan gambar kubus berisi air setengah volume kubus seperti dibawah 

ini. 

 

 

 

Apabila kubus tersebut dimiringkan, gambar di bawah ini yang 

menunjukkan permukaan air yang benar adalah …. 

A.  

 

 

 

C. 
 

B.  

 

 

 

 

D. 
 

 

10. Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan sebuah kubus yang disusun dari dua buah 

balok yang sama besar. Apabila panjang rusuk kubus 4 cm, maka luas 

permukaan salah satu balok di atas adalah …. 

A. 96 cm
2
 

B. 64 cm
2
 

C. 48 cm
2
 

D. 32 cm
2
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III.Soal Uraian 

1. Diberikan kubus ABCD.EFGH dengan alas ABCD.  

               

Gambarlah kubus di atas dengan alas BCGF. 

2. Gambarlah 2 bentuk jaring-jaring kubus yang berbeda. 

3. Perhatikah gambar balok di bawah. 

 

Volume balok adalah 192    . Jika lebar dan tinggi balok masing-

masing adalah 4 cm dan 6 cm, tentukan panjang diagonal bidang EB. 

4. Perhatikan gambar dibawah ini.  

  

Hitunglah panjang kawat yang diperlukan untuk membuat model 

kerangka seperti gambar diatas. 

5. Diberikan sebuah balok PQRS.TUVW tanpa alas dan tanpa tutup. 

Sebutkan sisi, rusuk, dan diagonal sisi dari bangun tersebut. 

 

 

4 cm 
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LAMPIRAN 2.6 

ALTERNATIF JAWABAN 

I. PILIHAN GANDA 

 

1. D  6. C 

2. B  7. B 

3. C  8. B 

4. B  9. A 

5. A  10. B 

 

PEMBAHASAN PILIHAN GANDA 

1. Pernyataan yang benar pada soal tersebut adalah D, karena   ̅̅ ̅̅  dan   ̅̅̅̅  

tegak lurus 

2. Bidang yang sejajar dengan bidang BCGF adalah ADHE 

3. Kubus yang sesuai dengan soal adalah kubus pada opsi C 

4. Diketahui panjang rusuk kubus ABCD.EFGH adalah 7 cm 

Di tanyakan panjang diagonal ruang EC 

Penyelesaian : 

Mencari panjang diagonal bidang AC: 

AC = √            

AC = √               

AC = √            

AC = √        

AC =   √  cm 

Mencari panjang diagonal ruang EC: 

EC = √            

EC = √       ( √ )
  
   

EC  = √                

EC   = √            

EC   =  √       

EC   =  √             

EC  =  7√   cm 

Jadi panjang diagonal ruang EC adalah 7√  cm. 

5. Diketahui: panjang rusuk balok 3 kubus satuan, lebar 2 kubus satuan, dan 

tinggi 3 kubus satuan. 

Ditanya: banyak kubus satuan yang dapat menutupi lubang ?. 
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Penyelesaian : 

Banyak kubus satuan yang dapat disusun untuk menutupi lubang pada 

balok:  

Volume = p × l × t 

Volume = 3× 2 × 3 

Volume = 18     

Jadi, banyaknya kubus satuan adalah 18 buah. 

6. Daerah persegi nomor 6 merupakan alas kubus, maka daerah untuk tutup 

kubus adalah nomor 5 

7. Jaring-jaring yang sesuai dengan kubus pada soal adalah jaring-jaring pada 

opsi B 

8. Diketahui : luas permukaan 376    .  

Panjang balok 10 cm 

Lebar balok 8 cm 

Ditanyakan : volume balok ? 

Penyelesaian : 

Luas permukaan balok =   (                  ) 

376       =   (                           ) 

376       =   (              ) 

376                            =   (          ) 

376        =             

            cm   =                    

    cm                          =      
   

  
 cm                            = 

    

  
                                 

   cm                              =   

Volume balok =           

                        =                   

                     = 480 cm
3 

Jadi, volume balok adalah 480 cm
3
. 

9. Diletakan pada posisi wadah yang bagaimanapun posisi permukaan air 

akan selalu datar. Jadi gambar yang tepat adalah opsi A 

10. Diketahui : rusuk kubus 4 cm 

Panjang balok 4 cm 

Lebar balok 4 cm 

Tinggi balok 2 cm 

Ditanya : luas permukaan balok ? 
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Penyelesaian : 

Luas permukaan balok = 2 (                 ) 

= 2 (                            ) 

= 2 ( 16 cm + 8 cm + 8 cm) 

= 2 (32 cm) 

= 64     

Jadi luas permukaan balok adalah 64     

11. PEMBAHASAN SOAL URAIAN 

1. Gambar kubus dengan alas BCGF adalah sebagai berikut  

 

 

 

 

  

2. Berikut adalah jaring-jaring kubus. 

 
 

3. Diketahui : Volume balok 192    . 

                    Lebar 4 cm 

                    Tinggi 6 cm  

Ditanyakan : panjang diagonal bidang EB? 

Penyelesaian : 

Mencari panjang balok 

Volume balok =       

 192      =       

 192      =             

 192      =      cm 

  
   

  
      = 

    

  
 cm 

      =   

E 

H 

G 

F 

D 

C 

B 

A 
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Mencari panjang diagonal EB menggunakan teorema phytagoras 

EB
2
 = AB

2
 + EA

2
 

EB
2
 = p

2
 + t

2 

EB
2
 = 8

2
 cm + 6

2 
cm 

EB
2
 = 64 cm + 36 cm 

EB
2
 = 100 cm 

EB = √    cm 

EB =    cm 

Jadi, panjang diagonal EB adalah    cm. 

4. Diketahui dua buah bangun kubus dan balok 

 Panjang rusuk kubus = 4 cm 

 Panjang balok = 10 cm 

 Lebar balok= 4 cm 

 Tinggi balok= 6 cm 

Ditanyakan : panjang kawat kerangka bangun tersebut? 

Penyelesaian : 

Panjang kawat yang membentuk kubus adalah 10 x rusuk kubus 

= 10   4 cm 

= 40 cm 

Panjang kawat yang membentuk balok adalah: 

   (         )   (          )   (           ) 

 = (        )   (        )   (         ) 

 =                       

=       

Jadi, panjang kawat yang diperlukan untuk membuat bangun tersebut 

adalah 

=                        

5. Sisi (bidang) pada balok tersebut adalah : PQUT, SRVW, QRVU, dan 

PSWT 

Rusuk pada balok tersebut: PQ, RS, QR, PS, QU, TU, PT, TW, SW, VW, 

RV dan UV Diagonal Sisi (bidang) balok tersebut : PU, QT, SV, RW, QV, 

RU, PW, dan ST. 
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LAMPIRAN 2.7  

PEDOMAN PENSKORAN SOAL PRETEST POSTTEST KEMAMPUAN SPASIAL 

 

A. Penskoran pada soal pilihan ganda 

Pada instrumen tes ini menggunakan Penskoran tanpa koreksi, yaitu penskoran dengan cara setiap butir soal yang 

dijawab benar mendapat nilai satu (tergantung dari bobot butir soal), sehingga jumlah skor yang diperoleh peserta didik 

adalah dengan menghitung banyaknya butir soal yang dijawab benar.  

Indikator 

kemampuan 

spasial 

Nomor 

soal 
Respon siswa terhadap soal Skor 

Skor 

maksimal 

Spatial 

Orientation 

(orientasi 

keruangan) 

1 

Siswa mampu mengidentifikasi kedudukan relatif suatu obyek terhadap obyek-

obyek disekitarnya. 
1 

1 
Siswa tidak mampu mengidentifikasi kedudukan relatif suatu obyek terhadap 

obyek-obyek disekitarnya. 
0 

2 

Siswa mampu mengidentifikasi kedudukan relatif suatu obyek terhadap obyek-

obyek disekitarnya. 
1 

1 
Siswa tidak mampu mengidentifikasi kedudukan relatif suatu obyek terhadap 

obyek-obyek disekitarnya. 
0 

Mental 3 Siswa mampu mengidentifikasi suatu obyek dan unsur-unsur yang telah 1 1 
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Rotation 

(Rotasi 

Mental) 

dimanipulasi posisinya, dimana manipulasi berupa rotasi terhadap obyek 

Siswa tidak mampu mengidentifikasi suatu obyek dan unsur-unsur yang telah 

dimanipulasi posisinya, dimana manipulasi berupa rotasi terhadap obyek 
0 

Spatial 

Relation 

(hubungan 

keruangan) 

4 

Siswa mampu mengidentifikasi hubungan antar obyek dalam ruang. 1 

1 
Siswa tidak mampu mengidentifikasi hubungan antar obyek dalam ruang. 0 

Spatial 

Visualization 

(Visualisasi 

Keruangan) 

5 

Siswa mampu melihat komposisi suatu objek setelah dimanipulasi posisi dan 

bentuknya. 
1 

1 
Siswa tidak mampu melihat komposisi suatu objek setelah dimanipulasi posisi 

dan bentuknya. 
0 

6 

Siswa mampu melihat komposisi suatu objek setelah dimanipulasi posisi dan 

bentuknya. 
1 

1 
Siswa tidak mampu melihat komposisi suatu objek setelah dimanipulasi posisi 

dan bentuknya. 
0 

7 

Siswa mampu melihat komposisi suatu objek setelah dimanipulasi posisi dan 

bentuknya. 
1 

1 

Siswa tidak mampu melihat komposisi suatu objek setelah dimanipulasi posisi 0 
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dan bentuknya. 

Spatial 

Relation 

(hubungan 

keruangan) 

8 

Siswa mampu mengidentifikasi hubungan antar obyek dalam ruang. 1 

1 
Siswa tidak mampu mengidentifikasi hubungan antar obyek dalam ruang. 0 

Spatial 

Perception 

(persepsi 

keruangan) 

9 

Siswa mampu mengidentifikasi obyek-obyek vertikal dan horizontal, meskipun 

posisi obyek dimanipulasi. 
1 

1 
Siswa tidak mampu mengidentifikasi obyek-obyek vertikal dan horizontal, 

meskipun posisi obyek dimanipulasi. 
0 

10 

Siswa mampu mengidentifikasi obyek-obyek vertikal dan horizontal, meskipun 

posisi obyek dimanipulasi 
1 

1 
Siswa tidak mampu mengidentifikasi obyek-obyek vertikal dan horizontal, 

meskipun posisi obyek dimanipulasi. 
0 

Skor maksimal 10 
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B. Penskoran pada soal uraian 

Aspek 

Kemampuan 

Spasial 

Indikator 

Kemampuan 

Spasial 

Respon Siswa pada Soal 

Skor Soal 

1 2 3 4 5 

  Tidak memberikan jawaban atau semua jawaban yang diberikan salah 0 0 0 0 0 

Spatial 

Perception 

(persepsi 

keruangan) 

Mengidentifikasi 

obyek-obyek 

vertikal dan 

horizontal, 

meskipun posisi 

obyek 

dimanipulasi. 

Mampu  mengidentifikasi semua obyek-obyek vertikal dan horizontal 

atau memberikan semua jawaban unsur-unsur balok yang telah 

dimanipulasi posisi obyeknya dengan tepat dan lengkap 

- - - - 4 

Mampu  mengidentifikasi semua obyek-obyek vertikal dan horizontal 

atau memberikan semua jawaban unsur-unsur balok yang telah 

dimanipulasi posisi obyeknya dengan tepat, tetapi kurang lengkap 

- - - - 3 

Mampu  mengidentifikasi sebagian obyek-obyek vertikal dan 

horizontal atau memberikan sebagian jawaban unsur-unsur balok yang 

telah dimanipulasi posisi obyeknya dengan tepat dan tidak lengkap 

- - - - 2 

Tidak mampu mengidentifikasi obyek-obyek vertikal dan horizontal 

saat posisi obyek dimanipulasi 

- - - - 1 

Spatial 

Visualization 

Kemampuan 

seseorang untuk 

Mampu melihat komposisi suatu obyek setelah dimanipulasi posisi dan 

bentuknya secara lengkap dan tepat. 

- 4 - - - 
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(Visualisasi 

Keruangan) 

melihat komposisi 

suatu objek 

setelah 

dimanipulasi 

posisi dan 

bentuknya. 

Mampu melihat komposisi suatu obyek setelah dimanipulasi posisi dan 

bentuknya secara lengkap, tetapi kurang tepat. 

- 3 - - - 

Kurang mampu melihat komposisi suatu obyek setelah dimanipulasi 

posisi dan bentuknya serta kurang tepat. 

- 2 - - - 

Tidak mampu melihat komposisi suatu obyek setelah dimanipulasi 

posisi dan bentuknya. 

- 1 - - - 

Mental 

Rotation 

(rotasi 

mental) 

Mengidentifikasi 

suatu obyek dan 

unsur-unsur yang 

telah dimanipulasi 

posisinya, dimana 

manipulasi berupa 

rotasi terhadap 

obyek 

Mampu mengidentifikasi suatu obyek dan unsur-unsur yang telah 

dimanipulasi posisinya, dimana manipulasi berupa rotasi terhadap 

obyek secara benar dan tepat. 

4 - - - - 

Mampu mengidentifikasi suatu obyek dan unsur-unsur yang telah 

dimanipulasi posisinya, dimana manipulasi berupa rotasi terhadap 

obyek secara benar, tetapi kurang tepat. 

3 - - - - 

Mampu mengidentifikasi suatu obyek dan unsur-unsur yang telah 

dimanipulasi posisinya, dimana manipulasi berupa rotasi terhadap 

obyek, tetapi kurang benar dan kurang tepat. 

2 - - - - 

Tidak mampu mengidentifikasi suatu obyek dan unsur-unsur yang 

telah dimanipulasi posisinya, dimana manipulasi berupa rotasi terhadap 

obyek  

1 - - - - 
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Spatial 

Relation 

(hubungan 

keruangan) 

Mengidentifikasi 

hubungan antar 

obyek dalam 

ruang. 

Mampu mengidentifikasi hubungan antar obyek dalam ruang secara 

tepat dan mampu melakukan perhitungan secara benar 

- - 4 - - 

Mampu mengidentifikasi hubungan antar obyek dalam ruang secara 

tepat tetapi kurang mampu melakukan perhitungan secara benar 

- - 3 - - 

Kurang mampu mengidentifikasi hubungan antar obyek dalam ruang 

secara tepat dan kurang mampu melakukan perhitungan secara benar 

- - 2 - - 

Tidak mampu mengidentifikasi hubungan antar obyek dalam ruang dan 

tidak mampu melakukan perhitungan  

- - 1 - - 

Spatial 

Orientation 

(orientasi 

keruangan) 

Mengidentifikasi 

kedudukan relatif 

suatu obyek 

terhadap obyek-

obyek 

disekitarnya. 

Mampu mengidentifikasi kedudukan relatif suatu obyek terhadap 

obyek-obyek disekitar dengan tepat dan mampu melakukan 

perhitungan secara benar 

- - - 4 - 

Mampu mengidentifikasi kedudukan relatif suatu obyek terhadap 

obyek-obyek disekitar secara tepat tetapi kurang mampu melakukan 

perhitungan secara benar 

- - - 3 - 

Kurang mampu mengidentifikasi kedudukan relatif suatu obyek 

terhadap obyek-obyek disekitar secara tepat dan kurang mampu 

melakukan perhitungan secara benar 

- - - 2 - 

Tidak mampu mengidentifikasi kedudukan relatif suatu obyek terhadap - - - 1 - 
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obyek-obyek disekitar dan tidak mampu melakukan perhitungan 

Jumlah Skor 4 4 4 4 4 

 

 

Skor maksimal = 20 

PANDUAN PENILAIAN SOAL PRETEST POSTTEST KEMAMPUAN SPASIAL 

Skor Akhir = Skor Pilihan Ganda + Skor Uraian
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LAMPIRAN 2.8  

KISI-KISI SKALA SIKAP 

SELF AWARENESS SISWA PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA 

No. Indikator Pernyataan 
No item 

Jumlah 
Positif Negatif 

1. Emotional 

Awareness: 

Kesadaran-diri 

Emosi 

Ketika malas belajar, saya mendekati teman yang rajin agar 

termotivasi. 

21  10 

Saya tanpa sadar sering terganggu saat ada teman yang mengobrol 

ketika pembelajaran matematika berlangsung. 

 9 

Saya belajar dengan giat karena saya takut mendapat nilai jelek saat 

ulangan matematika. 

15  

Saya sering khawatir saat guru memberikan hasil ulangan matematika 

tanpa mengetahui alasannya. 

 22 

Saya memaksakan diri untuk bertanya karena saya tahu perasaan malu 

dapat merugikan saya dalam pembelajaran matematika. 

4  

Saya kurang tahu apa yang saya rasakan saat diminta guru untuk maju 

ke depan. 

 5 
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Ketika merasa cemas karena kurang mampu memahami materi 

matematika di sekolah, saya belajar bersama teman di rumah.  

8  

Saya secara refleks merasa panik ketika guru matematika tiba-tiba 

meminta semua siswa untuk mengeluarkan selembar kertas. 

 27 

Saya memilih teman duduk yang pendiam karena saya merasa kesal 

apabila terganggu dalam proses pembelajaran. 

28  

Saya tanpa sadar sering cemas saat akan mengerjakan soal ulangan 

matematika 

 19 

2. Accurate Self 

Assesment: 

Penilaian Diri 

yang Akurat 

(kekuatan dan 

keterbatasan diri) 

Saya cepat dalam memahami materi matematika. 11  10 

Saya lambat dalam memahami materi matematika.  29 

Saya seorang pembicara yang dapat memahamkan pendengar saat 

presentasi matematika di kelas. 

23  

Saya sulit mengerjakan soal matematika tanpa bantuan orang lain  20 

Saya tetap fokus belajar matematika, meskipun keadaan kelas gaduh. 24  

Saya cenderung pasif saat diskusi kelompok pada pelajaran 

matematika. 

 14 

Saya dapat mengendalikan diri sendiri untuk mengelola sesuatu dengan 

baik 

30  
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Saya mencontek teman saat ulangan harian matematika berlangsung.  13 

Saya selalu kesulitan memecahkan suatu masalah dalam pembelajaran 

matematika 

 6 

Saya sering tidur di kelas saat pembelajaran matematika berlangsung.  18 

3. Self Confidence: 

pengertian yang 

mendalam akan 

kemampuan diri 

 

Saya dapat mengingat dan mengaplikasikan rumus-rumus yang 

diberikan oleh guru pada saat pembelajaran matematika 

3  10 

Saya belajar matematika karena matematika berguna bagi kehidupan. 7  

Saya menghindari tugas-tugas matematika yang sulit untuk dikerjakan  10 

Saya kurang yakin dalam mengerjakan soal matematika.  12 

Saya selalu mencapai target belajar matematika yang sudah saya 

tentukan 

2  

Saya berani  untuk bertanya ketika mengalami kesulitan dalam 

memahami materi pelajran matematika 

1  

Saya percaya diri dalam mengerjakan soal matematika. 25  

Saya berani mengerjakan soal matematika di depan kelas  26  

Saya gugup mengerjakan soal matematika di papan tulis  17 

Saya bisa mengembangkan bakat yang saya miliki  16  

TOTAL 16 14 30 
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LAMPIRAN 2.9  

Lembar Skala Sikap Self Awareness Siswa 

Pada Mata Pelajaran Matematika 

 Petunjuk : 

1. Awali dengan membaca Basmallah. 

2. Isilah idenitas pada tempat yang telah disediakan. 

3. Beri tanda ceklist (√) pada kolom yang telah disediakan. 

4. Jawablah dengan jujur sesuai diri Anda dan jangan terpengaruh dengan 

jawaban teman 

5. Akhiri dengan membaca Hamdallah. 

 Keterangan Pilihan Jawaban : 

 SS  : Sangat Sesuai 

 S : Sesuai 

 TS : Tidak Sesuai 

 STS : Sangat Tidak Sesuai 

========================================================== 

Nama Siswa : ……………………….. 

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

Kelas  : ……………………….. 

NO Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 

1 Saya berani  untuk bertanya ketika mengalami 

kesulitan dalam memahami materi pelajran 

matematika 

    

2 Saya selalu mencapai target belajar matematika 

yang sudah saya tentukan 

    

3 Saya dapat mengingat dan mengaplikasikan 

rumus-rumus yang diberikan oleh guru pada 

saat pembelajaran matematika 

    

4 Saya memaksakan diri untuk bertanya karena     
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saya tahu perasaan malu dapat merugikan saya 

dalam pembelajaran matematika. 

5 Saya kurang tahu apa yang saya rasakan saat 

diminta guru untuk maju ke depan. 

    

6 Saya selalu kesulitan memecahkan suatu 

masalah dalam pembelajaran matematika 

    

7 Saya belajar matematika karena matematika 

berguna bagi kehidupan. 

    

8 Ketika merasa cemas karena kurang mampu 

memahami materi matematika di sekolah, saya 

belajar bersama teman di rumah.  

    

9 Saya tanpa sadar sering terganggu saat ada 

teman yang mengobrol ketika pembelajaran 

matematika berlangsung. 

    

10 Saya menghindari tugas-tugas matematika 

yang sulit untuk dikerjakan 

    

11 Saya cepat dalam memahami materi 

matematika. 

    

12 Saya kurang yakin dalam mengerjakan soal 

matematika. 

    

13 Saya mencontek teman saat ulangan harian 

matematika berlangsung. 

    

14 Saya cenderung pasif saat diskusi kelompok 

pada pelajaran matematika. 

    

15 Saya belajar dengan giat karena saya takut 

mendapat nilai jelek saat ulangan matematika. 

    

16 Saya bisa mengembangkan bakat yang saya 

miliki  

    

17 Saya gugup mengerjakan soal matematika di 

papan tulis 
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18 Saya sering tidur di kelas saat pembelajaran 

matematika berlangsung. 

    

19 Saya tanpa sadar sering cemas saat akan 

mengerjakan soal ulangan matematika 

    

20 Saya sulit mengerjakan soal matematika tanpa 

bantuan orang lain 

    

21 Ketika malas belajar, saya mendekati teman 

yang rajin agar termotivasi. 

    

22 Saya sering khawatir saat guru memberikan 

hasil ulangan matematika tanpa mengetahui 

alasannya. 

    

23 Saya seorang pembicara yang dapat 

memahamkan pendengar saat presentasi 

matematika di kelas. 

    

24 Saya tetap fokus belajar matematika, meskipun 

keadaan kelas gaduh. 

    

25 Saya percaya diri dalam mengerjakan soal 

matematika. 

    

26 Saya berani mengerjakan soal matematika di 

depan kelas  

    

27 Saya secara refleks merasa panik ketika guru 

matematika tiba-tiba meminta semua siswa 

untuk mengeluarkan selembar kertas. 

    

28 Saya memilih teman duduk yang pendiam 

karena saya merasa kesal apabila terganggu 

dalam proses pembelajaran. 

    

29 Saya lambat dalam memahami materi 

matematika. 

    

30 Saya dapat mengendalikan diri sendiri untuk 

mengelola sesuatu dengan baik 
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LAMPIRAN 2.10  

PANDUAN PENSKORAN SKALA SIKAP SELF AWARENESS 

1. Pernyataan Positif 

Nomor : 1, 3, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 28, dan 30 

SKOR KRITERIA 

4 SS ( Sangat Setuju ) 

3 S ( Setuju ) 

2 TS ( Tidak Setuju ) 

1 STS ( Sangat Tidak Setuju ) 

 

2. Pernyataan Negatif 

Nomor : 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 27, dan 29 

SKOR KRITERIA 

1 SS ( Sangat Setuju ) 

2 S ( Setuju ) 

3 TS ( Tidak Setuju ) 

4 STS ( Sangat Tidak Setuju ) 
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Lampiran 3.1  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas Eksperimen 

Lampiran 3.2  Lembar Kerja Siswa (LKS) Pegangan Siswa 

Lampiran 3.3  Lembar Kerja Siswa (LKS) Pegangan Guru 

Lampiran 3.4  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas Kontrol 
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LAMPIRAN 3.1   

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Nama Sekolah  : SMP N 2 Banguntapan 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi   : Kubus dan Balok 

Kelas/Semester  : VIII/ Genap 

Alokasi Waktu  : 7 × 40 menit (3 kali pertemuan) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

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

bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

B. KOMPETENSI DASAR 

5.1 Mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas serta bagian-

bagiannya. 

5.2 Membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma, dan limas. 

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

limas. 

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

5.1.1 Mengidentifikasi sifat-sifat kubus. 

5.1.2 Mengidentifikasi sifat-sifat balok. 

5.2.1 Membuat jaring-jaring kubus. 

5.2.2 Menggambar bentuk jaring-jaring kubus 

5.2.3 Membuat jaring-jaring balok. 

5.2.4 Menggambar bentuk jaring-jaring balok. 

5.3.1 Menghitung luas permukaan kubus. 

5.3.2 Menghitung luas permukaan balok. 

5.3.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan 

kubus. 
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5.3.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan 

balok. 

5.3.5 Menghitung volume kubus. 

5.3.6 Menghitung volume balok. 

5.3.7 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume kubus. 

5.3.8 Menyelsaikan masalah yang berkaitan dengan volume balok. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan Pertama: 

Melalui proses pembelajaran, siswa dapat: 

1. Menyebutkan unsur-unsur kubus. 

2. Menyebutkan unsur-unsur balok. 

3. Mengaplikasikan sifat-sifat kubus untuk menyelesaiakan masalah, 

4. Mengaplikasikan sifat-sifat balok untuk menyelesaikan masalah. 

Pertemuan Kedua: 

Melalui proses pembelajaran, siswa dapat: 

1. Menggambarkan jaring-jaring kubus. 

2. Menggambarkan jaring-jaring balok. 

3. Menemukan rumus luas permukaan kubus. 

4. Menghitung luas permukaan kubus. 

5. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan 

kubus. 

6. Menemukan rumus luas permukaan balok. 

7. Menghitung luas permukaan balok. 

8. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan 

balok. 

Pertemuan Ketiga:  

Melalui proses pembelajaran, siswa dapat: 

1. Menemukan rumus volume kubus. 

2. Menghitung volume kubus. 

3. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan volume balok. 

4. Menemukan rumus volume balok. 
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5. Menghitung volume balok. 

6. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan volume balok. 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Materi pembelajaran : kubus dan balok 

1. Pengertian Kubus dan Balok 

Kubus adalah benda ruang yang memiliki enam bidang 

persegiempat (bujursangkar) yang sama dan sebangun (Adjie dan 

Maulana). Menurut Sukino (2006: 303), kubus merupakan sebuah 

bangun ruang beraturan yang dibentuk oleh enam buah persegi yang 

bentuk dan ukurannya sama. Dan menurut Suwaji (2008: 6), kubus 

merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh enam buah persegi yang 

kongruen. Sedangkan Balok merupakan bangun ruang beraturan yang 

dibentuk oleh tiga pasang persegi panjang yang masing-masing 

memiliki bentuk dan ukuran yang sama (Sukino, 2006: 308). Menurut 

Suwaji (2008: 6), balok dibatasi oleh tiga pasang persegipanjang yang 

kongruen dan masing-masing pasangan yang kongruen ini terletak 

sejajar. 

2. Unsur-unsur Kubus 

Kubus mempunyai beberapa unsur utama. Unsur-unsur utama 

itu adalah sisi, rusuk, dan titik sudut. 

a. Sisi kubus adalah suatu bidang persegi (permukaan kubus) yang 

membatasi bangun ruang kubus. Kubus terdiri dari enam sisi yang 

bentuk dan ukurannya sama (Suwaji, 2008: 6). 

b. Rusuk kubus adalah ruas garis yang merupakan perpotongan dua 

bidang sisi pada sebuah kubus (Suwaji, 2008: 6). 

c. Titik sudut kubus adalah titik pertemuan dari tiga rusuk kubus 

yang tidak berdekatan (Suwaji, 2008: 6). 

Diagonal merupakan garis yang menghubungkan dua titik sudut 

yang tidak berdekatan (suwaji, 2008: 10). Kubus memiliki diagonal 

sisi (diagonal bidang), bidang diagonal, dan diagonal ruang. 
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a. Diagonal sisi kubus adalah ruas garis yang menghubungkan dua 

titik sudut yang tidak berdekatan dan berada pada satu bidang sisi 

kubus. 

b. Bidang diagonal merupakan bidang di dalam kubus yang dibuat 

melalui dua buah rusuk yang saling sejajar tetapi tidak teletak pada 

satu sisi. 

c. Diagonal ruang merupakan ruas garis yang menghubungkan dua 

titik sudut yang tidak berdekatan (tidak terletak pada satu bidang 

sisi) (suwaji, 2008: 10). 

Perhatikan gambar kubus ABCD.EFGH dibawah ini! 

 

Sifat-sifat kubus ABCD.EFGH sebagai berikut: 

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

Sisi (bidang) tersebut adalah bidang ABCD, ABFE, BCGF, 

CDHG, ADHE, dan EFGH. 

2) Memiliki 12 rusuk yang sama panjang yaitu 

   ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅̅    ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅̅     ̅̅ ̅̅̅    ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅̅     ̅̅ ̅̅ ̅     ̅̅ ̅̅ ̅ dan    ̅̅ ̅̅ ̅. 

Rusuk-rusuk    ̅̅ ̅̅ ̅     ̅̅ ̅̅̅    ̅̅ ̅̅ ̅ dan   ̅̅ ̅̅  disebut rusuk alas, dan 

   ̅̅ ̅̅̅     ̅̅ ̅̅ ̅     ̅̅ ̅̅ ̅ dan     ̅̅ ̅̅ ̅ disebut rusuk tegak. Rusuk-rusuk yang 

sejajar diantaranya   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅ . Rusuk-rusuk yang 

saling berpotongan diantaranya diantaranya dengan   ̅̅ ̅̅  dengan 

  ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅  dengan   ̅̅ ̅̅ , dan   ̅̅ ̅̅  dengan   ̅̅ ̅̅ . Rusuk-rusuk yang 

saling bersilangan diantaranya   ̅̅ ̅̅  dengan   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅  dengan   ̅̅ ̅̅ . 

3) Memiliki 8 titik sudut yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. 

4) Memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang, diantaranya   ̅̅ ̅̅ , 

  ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ , dan   ̅̅̅̅ . 

5) Memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan 

di satu titik yaitu   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ , dan   ̅̅ ̅̅ . 
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6) Memiliki 6 bidang diagonal berbentuk persegi panjang yang 

saling kongruen, diantaranya bidang ACGE, BGHA, AFGD, dan 

BEHC. 

3. Unsur-unsur Balok 

Balok memiliki tiga unsur utama yang merupakan pembentuk 

balok tersebut. Unsur-unsur utama itu adalah sisi balok, rusuk balok, 

dan titik sudut balok. 

a. Sisi balok adalah suatu bidang persegipanjang yang membatasi 

bangun ruang balok. Balok tediri dari tiga pasang sisi, yang 

masing-masing pasang berbentuk persegi panjang yang sama 

bentuk dan ukurannya. 

b. Rusuk balok adalah ruas garis yang merupakan perpotongan dua 

bidang sisi pada sebuah balok 

c. Titik sudut balok adalah titik pertemuan dari tiga rusuk balok 

yang tidak berdekatan. 

d. Diagonal sisi balok adalah ruas garis yang menghubungkan dua 

titik sudut yang tidak berdekatan dan berada pada satu bidang sisi 

balok. 

e. Bidang diagonal merupakan bidang di dalam balok yang dibuat 

melalui dua buah rusuk yang saling sejajar tetapi tidak teletak 

pada satu sisi. 

f. Diagonal ruang merupakan ruas garis yang menghubungkan dua 

titik sudut yang tidak berdekatan (tidak terletak pada satu bidang 

sisi). 

Perhatikan gambar balok ABCD.EFGH dibawah ini! 

 

Sifat-sifat balok PQRS.TUVW sebagai berikut: 

1) Memiliki 6 sisi (bidang berbentuk persegi panjang yang saling 

kongruen. Sisi (bidang) tersebut adalah bidang PQRS, TUVW, 

QRVU, PSWT, PQUT, dan SRVW. 
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2) Memiliki 12 rusuk, dengan kelompok rusuk yang sama panjang 

sebagai berikut: 

Rusuk   ̅̅ ̅̅      ̅̅̅̅      ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅ ̅ 

Rusuk   ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅      ̅̅̅̅      ̅̅ ̅̅ ̅ 

Rusuk   ̅̅̅̅      ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅      ̅̅̅̅̅ 

3) Memiliki 8 titik sudut, yaitu P, Q, R, S, T, U, V, dan W. 

4) Memiliki 12 diagonal bidang, diantaranya   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ̅,   ̅̅̅̅ , dan 

  ̅̅ ̅̅ . 

5) Memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan 

di satu titik, yaitu diagonal   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ̅,   ̅̅ ̅̅ , dan   ̅̅ ̅̅ . 

6) Memiliki 6 bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang dan 

tiap pasangnya kongruen. Keenam bidang diagonal tersebut 

adalah PUVS, QTRW, PWVQ, RUTS, PRVT, dan QSWU. 

4. Jaring-jaring Kubus dan Balok 

Menurut suwaji (2008: 7), jika sebuah bangun ruang dipotong 

pada beberapa rusuknya dan dapat dibuka untuk diletakkan pada suatu 

bidang datar sehingga membentuk susunan yang saling terhubung, 

maka susunan tersebut disebut sebagai jaring-jaring. Sementara 

menurut Adinawan dan Sugiono (2010: 139), jika suatu bangun ruang 

diiris pada beberapa rusuknya, kemudian direbahkan sehingga terjadi 

bangun datar, maka bangun tersebut disebut jaring-jaring. Gambar 

berikut menunjukkan contoh bentuk jaring-jaring kubus dan balok. 

Gambar contoh jaring-jaring kubus. 

 

Gambar contoh jaring-jaring balok 
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5. Luas Permukaan Kubus  

Luas permukaan merupakan total jumlah dari luas seluruh sisi 

yang menyelimuti suatu bangun ruang tertentu. Permukaan kubus 

terdiri dari enam buah persegi dengan ukuran yang sama. Perhatikan 

gambar di bawah ini: 

 

Karena panjang setiap rusuk kubus s, maka luas setiap sisi kubus =   , 

maka luas permukaan kubus adalah 6   luas persegi =       

L = 6 s
2
 , dengan L = luas permukaan kubus 

s   = panjang rusuk kubus 

6. Luas Permukaan Balok 

Sebuah balok memiliki tiga pasang sisi berupa persegi panjang. 

Setiap sisi dan pasangannya saling berhadapan, sejajar, dan kongruen 

(sama bentuk dan ukurannya). Perhatikan gambar di bawah ini: 

 

Luas permukaan ABCD = luas permukaan EFGH =     

Luas permukaan ADHE = luas permukaan BCGF =      

Luas permukaan ABFE = luas permukaan DCGH =     

Maka, luas permukaan balok sama dengan jumlah ketiga pasang sisi 

yang saling kongruen pada balok tersebut. Luas permukaan balok 

adalah  

L  = 2 (   ) + 2 (   ) + 2 (   ) 

 = 2 {(   ) + (   ) + (   )} 

Dengan     L = luas permukaan 

   p = panjang balok 
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   l = lebar balok 

   t = tinggi balok 

7. Volume Kubus 

Volume dinyatakan sebagai benyaknya satuan isi yang dapat 

mengisi bangun tersebut (Suwaji, 2008 : 9). Perhatikan gambar di 

bawah ini: 

 

Volume kubus  = panjang kubus satuan × lebar kubus satuan × 

tinggi kubus satuan. 

= (2 × 2 × 2) satuan volume 

= 2
3
 satuan volume 

= 8 satuan volume 

Jadi, diperoleh rumus volume kubus (V) dengan panjang rusuk s 

adalah: 

V  = rusuk × rusuk × rusuk 

= s × s × s 

= s
3
 

8. Volume Balok 

Perhatikan gambar di bawah ini: 

 

Gambar di atas menunjukkan sebuah balok satuan dengan ukuran 

panjang = 4 satuan panjang, lebar = 2 satuan panjang, dan tinggi = 2 

satuan panjang. 

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

kubus satuan. 

 = (4 × 2 × 2) satuan volume 

  = 16 satuan volume 
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Jadi, volume balok (V) dengan ukuran (      ) dirumuskan 

sebagai berikut. 

V = panjang   lebar   tinggi 

 =        

F. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

Model Pembelajaran  : Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) 

Metode Pembelajaran  : Diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan Pertama  (2 JP × 40 menit) 

Tahap 

Kegiatan 

Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

 

 

Pendahuluan  

Siswa menjawab salam dari guru. 4 menit  

 Pengkondisian kelas: 

Siswa menyiapkan mental, fisik, sarana 

belajar, dan guru mengecek kehadiran siswa. 

Siswa mendengarkan penjelasan dari guru 

tentang tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

Siswa mendengarkan apersepsi yang 

diberikan guru, yaitu:  

Pada saat kalian masih SD sudah pernah 

mempelajari mengenai kubus dan balok ya ? 

kemudian juga dikelas VII kalian sudah 

mempelajari bangun datar persegi dan persegi 

panjang. Nah, persegi dan persegi panjang ini 

nanti ada kaitannya dengan materi kubus dan 

balok. Guru memberikan pertanyaan kepada 

siswa, yaitu: “Kalian masih ingatkah 

bagaimana bentuk kubus dan balok?”. 

Hipotesis: 
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1. Siswa masih ingat bentuk kubus dan 

balok. 

2. Siswa sudah lupa bagaimana bentuk kubus 

dan balok. 

Tanggapan Hipotesis: 

1. Guru memberikan apresiasi berupa pujian 

kepada siswa yang masih ingat bentuk 

kubus dan balok, yaitu: “ya, bagus sekali 

kalian masih ingat dengan bentuk kubus 

dan balok”. 

2. Guru menggambarkan bentuk kubus dan 

balok dipapan tulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

langkah-langkah pembelajaran yang akan 

digunakan. 

3 menit 

Siswa menjawab pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru dan berpikir sendiri 

beberapa menit (Tahap Thinking Aloud). 

Kemudian siswa ditunjuk oleh guru untuk 

menjawab pertanyaan. 

Pertanyaaan Guru: 

1. “Apakah kalian pernah melihat benda 

yang berbentuk kubus atau balok disekitar 

kalian ? coba gambarkan gambar kubus 

dan balok ABCD.EFGH dipapan tulis 

disertai ukurannya. Setelah digambar, 

siswa ditanya oleh guru, jika alas balok 

tersebut dirubah menjadi BCGF, 

bagaimana gambarnya ?” (guru menunjuk 

salah satu siswa). 

8 menit 
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Kegiatan Inti 

2. “Apakah kalian masih ingat unsur-unsur 

dari kubus dan balok? coba jika ada yang 

tau jawabannya bisa mengutarakannya. 

Kemudian guru menjelaskan bahwa 

pembahasan lebih lanjut akan dibahas di 

LKS”. 

3. “Apakah rusuk kubus ada yang sejajar? 

Jika ada, coba sebutkan rusuk yang sejajar 

(guru menunjuk salah satu siswa)”. 

Hipotesis :  

1. a.“Siswa menjawab kardus mie instan, 

kardus AQUA, mainan rubik, dan kaleng 

biskuit ROMA. b.Siswa maju kedepan 

menggambarkan perintah guru”. c.siswa 

kesulitan dalam menggambar. 

2. a.Siswa masih kesusahan dalam menjawab 

unsur-unsur kubus dan balok. b. Siswa 

menjawab sebagian unsur-unsur kubus dan 

balok seperti: sisi/bidang, rusuk, dan titik 

sudut. 

3. a.Siswa menjawab tidak ada. b. Siswa 

menjawab ada, tapi belum bisa 

menyebutkan. c. Siswa menjawab ada dan 

bisa menyebutkan. 

Tanggapan Hipotesis : 

1. a. Guru menanyakan kepada siswa,“ 

berbentuk kubus atau balok kah benda-

benda tersebut ?”.b. guru memberi 

apresiasi ke siswa berupa pujian. c.guru 

membimbing siswa dalam menggambar. 

2. a.Guru memberikan tanggapan bahwa 
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unsur-unsur kubus dan balok adalah 

sisi/bidang, rusuk, titik sudut, diagonal 

sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal 

yang selanjutnya akan dibahas di LKS. 

b. Guru melengkapi jawaban siswa yaitu 

ada diagonal sisi/ bidang, diagonal ruang, 

dan bidang diagonal. 

3. a.Guru memberikan bimbingan bahwa 

rusuk kubus ada yang sejajar. Diantaranya 

yaitu   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅ . 

b. Guru memberikan contoh rusuk yang 

sejajar. 

c. Guru memberikan apresisi kepada siswa 

dengan meminta siswa yang lain bertepuk 

tangan. 

Siswa membentuk kelompok yang 

beranggotakan 2 siswa (berpasangan) dengan 

cara berhitung 1 – 17 dimulai dari bangku 

depan. Kemudian siswa berpasangan sesuai 

dengan nomor yang didapat siswa 

berdasarkan berhitung tersebut. Contohnya : 

siswa yang mendapat nomor 1 berpasangan 

dengan siswa lain yang mendapat nomor 1 

juga dan seterusnya. (Tahap Pair) 

5 menit 

Setelah siswa membentuk kelompok, masing-

masing siswa menerima LKS pertemuan 1 

yaitu tentang sifat-sifat kubus dan balok.   

Siswa menentukan siapa yang berperan 

sebagai problem solver dan siapa yang 

berperan sebagai listener. Kemudian siswa 
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menuliskan peran masing-masing pada LKS. 

Siswa mendengarkan penegasan guru bahwa 

permasalahan I pada LKS pertemuan 1 

dikerjakan oleh siswa yang menjadi problem 

solver pertama. Dan permasalahan II pada 

LKS pertemuan 1 dikerjakan oleh siswa yang 

menjadi problem solver kedua (listener 

pertama). 

Siswa mengerjakan LKS pertemuan 1 sesuai 

dengan peran masing-masing. Yaitu siswa 

diminta untuk menuliskan jumlah dan 

menyebutkan unsur-unsur yang dimiliki 

kubus atau balok pada titik-titik yang terdapat 

pada LKS pertemuan 1 yang sesuai dengan 

petunjuk pada LKS kemudian siswa diminta 

untuk mengidentifikasi sifat-sifat kubus dan 

balok. (Tahap Problem Solving) 

Hipotesis : 

1. Siswa masih kesusahan dalam 

memecahkan masalah yang disajikan 

dalam LKS pertemuan 1. 

2. Siswa sudah mampu  memecahkan 

masalah yang disajikan dalam LKS 

pertemuan 1 tetapi menuliskan jumlahnya 

masih salah dan belum mampu 

menyebutkan unsur-unsurnya  secara 

lengkap. Contohnya:  

a. Siswa menuliskan sisi kubus atau balok 

jumlahnya ada 4 dan tidak menuliskan 

semua sisi/bidang kubus atau balok 

15 

menit 
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padahal siswa diminta untuk 

menuliskan semua sisi/bidangnya. 

Seperti : siswa hanya menuliskan 

sisi/bidang kubus atau balok yaitu 

ABCD, ABFE, dan BCGF. 

b. Siswa menuliskan rusuk kubus atau 

balok jumlahnya ada 10 dan tidak 

menuliskan semua rusuk kubus atau 

balok padahal siswa diminta untuk 

menuliskan semua rusuknya. Seperti : 

siswa hanya menuliskan rusuk kubus 

atau balok yaitu :    ̅̅ ̅̅ ,    ̅̅ ̅̅ ,    ̅̅ ̅̅ , dan  

  ̅̅ ̅̅ . 

c. Siswa menuliskan jumlahnya ada 6 dan 

tidak menuliskan semua titik sudut 

kubus atau balok padahal siswa diminta 

untuk menuliskan semua titik sudutnya. 

Seperti : siswa hanya menuliskan titik 

sudut kubus atau balok yaitu :  

               . 

d. Siswa menuliskan jumlahnya ada 10 

dan tidak menuliskan semua diagonal 

sisi kubus atau balok padahal siswa 

diminta untuk menuliskan semua 

diagonal sisinya. Seperti : siswa hanya 

menuliskan diagonal sisi kubus atau 

balok yaitu :    ̅̅ ̅̅ ,    ̅̅ ̅̅ ,    ̅̅ ̅̅ , dan    ̅̅̅̅ . 

e. Siswa menuliskan jumlahnya ada 2 dan 

tidak menuliskan semua diagonal ruang 

kubus atau balok padahal siswa diminta 
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untuk menuliskan semua diagonal 

ruangnya. Seperti : siswa hanya 

menuliskan diagonal ruang kubus atau 

balok yaitu :    ̅̅ ̅̅  dan    ̅̅ ̅̅ . 

f. Siswa menuliskan jumlahnya ada 4 dan 

tidak menuliskan semua bidang 

diagonal kubus atau balok padahal 

siswa diminta untuk menuliskan semua 

bidang diagonalnya. Seperti : siswa 

hanya menuliskan bidang diagonal 

kubus atau balok yaitu :      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ,  

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ,      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , dan      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

3. Siswa masih kesusahan dalam 

mengidentifikasi sifat-sifat kubus dan 

balok. 

4. Siswa sudah mampu memecahkan 

masalah yang disajikan dalam LKS 

pertemuan 1 dengan menuliskan 

jumlahnya, menyebutkan unsur-unsur 

kubus atau balok secara lengkap, dan 

mampu mengidentifikasi sifat-sifat kubus 

dan balok.  

Tanggapan Hipotesis : 

1.  Guru membimbing siswa dalam 

memecahkan masalah dalam LKS 

pertemuan 1. 

2. Guru membimbing siswa dengan bertanya 

kepada siswa, “Apakah hanya itu saja 

unsur-unsur kubus atau balok ?”. 

Contohnya : 
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 Guru membimbing siswa dengan bertanya 

kepada siswa, “Apakah jumlah sisi, rusuk, 

titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, 

dan bidang diagonal yang dimiliki oleh 

kubus yang kalian tulis sudah benar?. 

Coba diperiksa/ dihitung kembali”. 

 Guru membimbing siswa dengan bertanya 

kepada siswa, “Apakah hanya itu saja sisi, 

rusuk, titik sudut, diagonal sisi, diagonal 

ruang, dan bidang diagonal yang dimiliki 

oleh kubus atau balok ?. coba dicermati 

kembali”. 

3. Guru memberikan bimbingan dalam 

mengidentifikasi sifat-sifat kubus dan 

balok 

4. Guru mengapresiasi siswa dengan 

memberikan pujian karena sudah mampu 

memecahkan masalah dalam LKS 

pertemuan 1 dengan menuliskan 

jumlahnya, menyebutkan unsur-unsur 

kubus atau balok secara lengkap, dan 

mampu mengidentifikasi sifat-sifat kubus 

dan balok. 

Setelah semua siswa selesai mengerjakan 

LKS pertemuan 1, siswa mulai menjalankan 

perannya masing-masing sebagai problem 

solver atau listener. Siswa dibimbing dan 

diamati oleh guru dalam melakukan 

keterampilan model TAPPS. Serta guru 

diperkenankan memberi bantuan kepada 

20 

menit 
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siswa yang kurang terampil dalam melakukan 

perannya. (Tahap Problem Solving) 

Pada permasalahan I : 

 Tugas problem solver yaitu : membacakan 

soal, mengemukakan pendapat, dan 

menyampaikan penyelesaian soal kepada 

listener hingga selesai. 

 Tugas listener yaitu : menuntun problem 

solver terus berbicara, memastikan 

langkah problem solver tidak ada yang 

salah, membantu problem solver agar 

lebih teliti, dan memberikan isyarat jika 

problem solver melakukan kesalahan. 

Apabila permasalahan I telah selesai, maka 

siswa diminta untuk bertukar peran. Siswa 

yang berperan sebagai problem solver 

berganti menjadi listener dan siswa yang 

berperan sebagai listener berganti menjadi 

problem solver. 

Pada permasalahan II : 

Tugas pada permasalahan II tetap sama 

seperti permasalahan I, hanya perannya saja 

yang bergantian.  

Hipotesis :  

1. Suara dari Problem solver dalam 

menyampaikan hasil penyelesaiannya 

masih pelan sehingga listener kurang 

memahami apa yang dikatakan oleh 

problem solver. 

2. Listener menanyakan bagaimana alurnya 

hasil penyelesaian yang diperoleh dari 
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problem solver. 

3. Listener masih kesusahan dalam 

memahami penyelesaian dari problem 

solver. 

Tanggapan Hipotesis : 

1. Siswa dibimbing oleh guru untuk 

mengeraskan suara problem solver agar 

listener dapat memahami apa yang 

dikatakan oleh problem solver. 

2. Siswa yang berperan sebagai problem 

solver dibimbing oleh guru dalam 

menjawab pertanyaan listener. 

3. Siswa yang berperan sebagai problem 

solver diminta oleh guru untuk 

menjelaskan ulang kepada listener sampai 

listener benar-benar sudah memahami 

penyelesaian dari problem solver.  

Apabila kedua permasalahan telah selesai, 

salah satu kelompok diberi kesempatan untuk 

membacakan hasil diskusinya didepan kelas 

secara singkat. 

Hipotesis 

1. Siswa menyampaikan hasil diskusinya 

dengan benar. 

2. Siswa menyampaikan hasil diskusinya 

masih ada yang salah. 

Tanggapan hipotesis 

1. Guru memberikan apresiasi dengan 

meminta siswa yang lain untuk bertepuk 

tangan kepada siswa yang sudah 

menyampaikan secara benar. 

7 menit 
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2. Guru memberikan penjelasan kepada 

siswa mengenai jawaban yang benar. 

Siswa diberi kesempatan untuk bertanya 

apabila ada yang belum dipahami. “Guru 

bertanya kepada siswa, “Apakah ada yang 

ditanyakan mengenai unsur-unsur kubus dan 

balok?” 

Hipotesis 

1. Siswa ada yang bertanya mengenai unsur-

unsur kubus atau balok. 

2. Siswa tidak ada yang bertanya. 

Tanggapan Hipotesis 

1. Guru memberikan jawaban mengenai 

pertanyaan siswa. 

2. Guru melanjutkan kesimpulan. 

5 menit 

Siswa mendengarkan penegasan/kesimpulan 

yang diberikan oleh guru yaitu: 

Sifat-sifat kubus dan balok yaitu: 

a. Kubus memiliki 6 sisi (bidang) berbentuk 

persegi yang saling kongruen. Dan balok 

memiliki 6 sisi (bidang) berbentuk persegi 

panjang yang tiap pasangnya kongruen. 

Sisi (bidang) tersebut adalah bidang 

ABCD, ABFE, BCGF, CDHG, ADHE, 

dan EFGH. 

b. Kubus memiliki 12 rusuk yang sama   ̅̅ ̅̅ , 

  ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ , dan seterusnya. Dan 

balok Memiliki 12 rusuk, dengan 

kelompok rusuk yang sama panjang 

sebagai berikut: 

10 

menit 
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Rusuk   ̅̅ ̅̅      ̅̅̅̅      ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅ ̅ 

Rusuk   ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅      ̅̅̅̅      ̅̅ ̅̅ ̅ 

Rusuk   ̅̅̅̅      ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅      ̅̅̅̅̅ 

c. Kubus dan balok memiliki 8 titik sudut 

yaitu A, B, C, dan seterusnya. 

d. Kubus dan balok memiliki 12 diagonal sisi 

yang sama panjang, diantaranya   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ , 

  ̅̅̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ , dan seterusnya. 

e. Kubus dan balok memiliki 4 diagonal 

ruang yang sama panjang dan berpotongan 

di satu titik yaitu   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ , dan   ̅̅ ̅̅ . 

f. Kubus memiliki 6 bidang diagonal 

berbentuk persegi panjang yang saling 

kongruen. Dan balok memiliki 6 bidang 

diagonal yang berbentuk persegi panjang 

dan tiap sisi pasangnya kongruen. Keenam 

bidang diagonal tersebut adalah 

diantaranya bidang ACGE, BGHA, 

AFGD, dan BEHC. 

 

Penutup  

Siswa mengumpulkan LKS pertemuan 1 dan 

siswa menerima lembar Pekerjaan Rumah 

(PR) untuk dikumpulkan pertemuan 

selanjutnya.  

3 menit 

 

Siswa menjawab salam penutup. 

Pertemuan Kedua ( 3 JP × 40 menit) 

Tahap 

Kegiatan 

Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

 

 

 

Siswa menjawab salam dari guru dan 

membaca do’a bersama guru. 

5 menit  

 

Pengkondisian kelas: 
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Pendahuluan  Siswa menyiapkan mental, fisik, sarana 

belajar, dan guru mengecek kehadiran siswa. 

Siswa mendengarkan penjelasan dari guru 

tentang tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

Siswa mendengarkan apersepsi yang 

diberikan guru, yaitu:  

Siswa diingatkan kembali mengenai materi 

sebelumnya yaitu mengenai unsur-unsur 

kubus dan balok. 

Hipotesis: 

1. Siswa masih ingat unsur-unsur kubus dan 

balok. 

2. Siswa sudah lupa dengan unsur-unsur 

kubus dan balok. 

Tanggapan Hipotesis: 

1. Guru memberikan apresiasi berupa pujian 

kepada siswa yang masih ingat unsur-

unsur kubus dan balok, yaitu: “ya, bagus 

sekali kalian masih ingat dengan unsur-

unsur kubus dan balok”. 

2. Guru mengingatkan kembali unsur-unsur 

kubus dan balok dengan menyebutkan 

bersama-sama. 

 

 

 

 

 

 

Siswa mengumpulkan lembar PR pertemuan 

sebelumnya. Siswa mendengarkan penjelasan 

guru tentang langkah-langkah pembelajaran 

yang akan digunakan. Langkah-langkah 

tersebut adalah sama seperti pertemuan 

sebelumnya. 

3 menit 
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Kegiatan Inti 

Siswa mendengarkan penjelasan guru bahwa 

materi pada pertemuan ini adalah jaring-jaring 

kubus dan balok serta luas permukaan kubus 

dan balok. Kemudian siswa menjawab 

pertanyaan yang disampaikan oleh guru dan 

berpikir sendiri beberapa menit (Tahap 

Thinking Aloud). Selanjutnya siswa ditunjuk 

oleh guru untuk menjawab pertanyaan. 

Pertanyaaan Guru: 

1. “Apakah kalian masih ingat dengan bentuk 

jaring-jaring kubus dan balok? kemudian 

apa yang disebut jaring-jaring?” 

2. “Apakah kalian masih ingat rumus luas 

permukaan kubus dan balok? kemudian 

apa yang disebut dengan luas 

permukaan?” 

Hipotesis :  

1.  a. Siswa menjawab masih ingat bentuk 

jaring-jaring kubus dan balok. Tetapi, 

siswa belum bisa menjawab apa yang 

disebut jaring-jaring. b. siswa tidak ingat 

dengan bentuk jaring-jaring kubus dan 

balok serta siswa masih belum bisa 

menjawab apa yang disebut jaring-jaring.  

2. Siswa menjawab masih ingat rumus luas 

permukaan kubus dan balok. Tetapi, siswa 

belum bisa menjawab apa yang disebut 

luas permukaan. b. siswa tidak ingat 

dengan rumus luas permukaan kubus dan 

balok serta siswa masih belum bisa 

menjawab apa yang disebut luas 

11 

menit 
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permukaan.  

Tanggapan Hipotesis : 

1. a.Guru meminta salah satu siswa maju ke 

depan menuliskan satu bentuk jaring-

jaring kubus dan balok di papan tulis. 

Kemudian, guru menjelaskan apa yang 

disebut dengan jaring-jaring, yaitu jika 

sebuah bangun ruang dipotong pada 

beberapa rusuknya dan dapat dibuka untuk 

diletakkan pada suatu bidang datar 

sehingga membentuk susunan yang saling 

terhubung, maka susunan tersebut disebut 

sebagai jaring-jaring. b. guru memberikan 

penjelasan mengenai bentuk jaring-jaring 

kubus dan balok serta menjelaskan apa 

yang disebut jaring-jaring. 

2. a.Guru meminta salah satu siswa untuk 

mengutarakan rumus luas permukaan 

kubus dan balok. Kemudian guru 

menjelaskan apa yang disebut dengan luas 

permukaan, yaitu luas permukaan 

merupakan total jumlah dari luas seluruh 

sisi yang menyelimuti suatu bangun ruang 

tertentu. b. guru memberikan penjelasan 

mengenai rumus luas permukaan kubus 

dan balok serta menjelaskan apa yang 

disebut luas permukaan. 

Siswa membentuk kelompok yang 

beranggotakan 2 siswa (berpasangan) dengan 

cara berpasangan dengan siswa yang 

mendapat nomor 1 dengan siswa yang 

7 menit 

 



252 
 

mendapat nomor 1 lainnya berdasarkan 

pengambilan nomor 1-17 secara acak yang 

telah disiapkan oleh guru. (Tahap Pair) 

Setelah siswa membentuk kelompok, masing-

masing siswa menerima LKS pertemuan 2 

yaitu tentang jaring-jaring kubus dan balok 

serta luas permukaan kubus dan balok.   

Siswa menentukan siapa yang berperan 

sebagai problem solver dan siapa yang 

berperan sebagai listener. Kemudian siswa 

menuliskan peran masing-masing pada LKS. 

Siswa mendengarkan penegasan guru bahwa 

permasalahan I pada LKS pertemuan 2 

dikerjakan oleh siswa yang menjadi problem 

solver pertama. Dan permasalahan II pada 

LKS pertemuan 2 dikerjakan oleh siswa yang 

menjadi problem solver kedua (listener 

pertama). 

Siswa mengerjakan LKS pertemuan 2 sesuai 

dengan peran masing-masing. Yaitu siswa 

diminta untuk menggambarkan bentuk jaring-

jaring kubus atau balok serta mengisi titik-

titik pada LKS untuk menemukan rumus luas 

permukaan kubus atau balok. (Tahap Problem 

Solving) 

Hipotesis :  

1. a. Siswa kesulitan dalam menggambarkan 

jaring-jaring kubus atau balok yang sesuai 

dengan perintah. b.Siswa mampu 

menggambarkan jaring-jaring kubus atau 

20 

menit 
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balok yang sesuai dengan perintah. 

2. a.Siswa kesulitan dalam mengisi titik-titik 

untuk menemukan rumus luas permukaan 

kubus atau balok. b.Siswa mampu mengisi 

titik-titik untuk menemukan rumus luas 

permukaan kubus atau balok. 

Tanggapan Hipotesis : 

1. a.Guru membimbing dan memberikan 

penjelasan mengenai jaring-jaring yang 

sesuai dengan gambar. b.Guru 

mengingatkan siswa untuk memastikan 

bahwa jaring-jaring kubus atau balok 

sesuai dengan gambar. 

2. a.Guru memberikan arahan dan motivasi 

kepada siswa agar dapat mengisi titik-titik 

untuk menemukan rumus luas permukaan 

kubus atau balok. b.Guru mengingatkan 

siswa untuk meneliti kembali hasil 

pengerjaannya serta mengingatkan untuk 

menuliskan kesimpulan pada LKS. 

Setelah semua siswa selesai mengerjakan 

LKS pertemuan 2, siswa mulai menjalankan 

perannya masing-masing sebagai problem 

solver atau listener. Siswa dibimbing dan 

diamati oleh guru dalam melakukan 

keterampilan model TAPPS. Serta guru 

diperkenankan memberi bantuan kepada 

siswa yang kurang terampil dalam melakukan 

perannya. (Tahap Problem Solving) 

Pada permasalahan I : 

 Tugas problem solver yaitu : membacakan 

20 

menit 
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soal, mengemukakan pendapat, dan 

menyampaikan penyelesaian soal kepada 

listener hingga selesai. 

 Tugas listener yaitu : menuntun problem 

solver terus berbicara, memastikan 

langkah problem solver tidak ada yang 

salah, membantu problem solver agar 

lebih teliti, dan memberikan isyarat jika 

problem solver melakukan kesalahan. 

Apabila permasalahan I telah selesai, maka 

siswa diminta untuk bertukar peran. Siswa 

yang berperan menjadi problem solver 

berganti menjadi listener dan siswa yang 

menjadi listener berganti menjadi problem 

solver. 

Pada permasalahan II : 

Tugas pada permasalahan II tetap sama 

seperti permasalahan I, hanya perannya saja 

yang bergantian.  

Hipotesis :  

1. Suara dari Problem solver dalam 

menyampaikan hasil penyelesaiannya 

masih pelan sehingga listener kurang 

memahami apa yang dikatakan oleh 

problem solver. 

2. Listener menanyakan bagaimana hasil 

penyelesaian yang diperoleh dari problem 

solver ?. 

3. Listener masih kesusahan dalam 

memahami penyelesaian dari problem 

solver. 
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Tanggapan Hipotesis : 

1. Siswa dibimbing oleh guru untuk 

mengeraskan suara problem solver agar 

listener dapat memahami apa yang 

dikatakan oleh problem solver. 

2. Siswa yang berperan sebagai problem 

solver dibimbing oleh guru dalam 

menjawab pertanyaan listener. 

3. Siswa yang berperan sebagai problem 

solver diminta oleh guru untuk 

menjelaskan ulang kepada listener sampai 

listener benar-benar sudah memahami 

penyelesaian dari problem solver.  

Apabila kedua permasalahan telah selesai, 

salah satu kelompok diberi kesempatan untuk 

membacakan hasil diskusinya didepan kelas 

secara singkat. 

Hipotesis 

1. Siswa menyampaikan hasil diskusinya 

dengan benar. 

2. Siswa menyampaikan hasil diskusinya 

masih ada yang salah. 

Tanggapan hipotesis 

1. Guru memberikan apresiasi dengan 

meminta siswa yang lain untuk bertepuk 

tangan kepada siswa yang sudah 

menyampaikan secara benar. 

2. Guru memberikan penjelasan kepada 

siswa mengenai jawaban yang benar. 

10 

menit 

 Karena waktu pembelajaran sudah selesai, 4 menit 
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Penutup  siswa diingatkan oleh guru bahwa siswa wajib 

membawa LKS pada pertemuan selanjutnya.  

Siswa juga diingatkan agar jangan lupa 

mengerjakan PR pada LKS, karena PR akan 

dibahas dan dikumpulkan pada pertemuan 

selanjutnya. 

Siswa menjawab salam penutup. 

Lanjutan dari Pertemuan Kedua (1 JP × 40 menit) 

Tahap 

Kegiatan 

Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

 

 

 

Pendahuluan  

Siswa menjawab salam dari guru dan 

membaca do’a bersama guru. 

3 menit  

 

Pengkondisian kelas: 

Siswa menyiapkan mental, fisik, sarana 

belajar, dan guru mengecek kehadiran siswa. 

Siswa mendengarkan penjelasan dari guru 

bahwa pertemuan ini akan melanjutkan 

kegiatan pembelajaran pada pertemuan 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mengeluarkan LKS pertemuan 2 dan 

hasil pengerjaan Pekerjaan Rumah (PR). 

5 menit 

Siswa diberi kesempatan untuk bertanya 

apabila ada yang belum dipahami pada 

pertemuan sebeblumnya. “Guru bertanya 

kepada siswa, “Apakah ada yang ditanyakan 

mengenai jaring-jaring kubus dan balok serta 

mengenai luas permukaan kubus dan balok?” 

Hipotesis 

1. Siswa ada yang bertanya mengenai bentuk 

jaring-jaring kubus dan balok yang lain. 
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Kegiatan Inti 

2. Siswa tidak ada yang bertanya. 

Tanggapan Hipotesis 

1. Guru memberikan jawaban mengenai 

pertanyaan siswa. 

2. Guru melanjutkan kesimpulan. 

Siswa mendengarkan penegasan/kesimpulan 

yang diberikan oleh guru yaitu: 

Jaring-jaring yaitu: jika sebuah bangun ruang 

dipotong pada beberapa rusuknya dan dapat 

dibuka untuk diletakkan pada suatu bidang 

datar sehingga membentuk susunan yang 

saling terhubung, maka susunan tersebut 

disebut sebagai jaring-jaring. 

Luas permukaan yaitu: luas permukaan 

merupakan total jumlah dari luas seluruh sisi 

yang menyelimuti suatu bangun ruang 

tertentu. 

Bentuk jaring-jaring kubus yaitu: 

  

Bentuk jaring-jaring balok yaitu: 

 

Rumus luas permukaan kubus yaitu: 

Luas Permukaan Kubus (L) = 6 s
2
  

dengan s = sisi kubus 

Rumus luas permukaan balok yaitu: 

10 

menit 
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Luas Permukaan Balok (L) = 2 (     + 

      +     ) 

Dengan p = panjang balok , l = lebar balok, 

dan t = tinggi balok 

Siswa bersama guru membahas Pekerjaan 

Rumah (PR). Guru menunjuk siswa untuk 

menjelaskan hasil pengerjaan PR ke depan.  

Hipotesis 

1. Siswa masih kesulitan dalam mengerjakan 

dan menjelaskan jaring-jaring kubus dan 

balok. 

2. Siswa sudah mampu mengerjakan dan 

menjelaskan soal tentang luas permukaan 

kubus dan balok. 

3. Siswa sudah mampu mengerjakan dan 

menjelaskan PR di depan. 

Tanggapan hipotesis 

1. Guru membimbing siswa dalam 

memahami jaring-jaring kubus dan balok. 

2. Guru memberikan apresiasi dengan 

memberi pujian, “bagus sekali, 

jawabannya sudah benar. Pelajari juga 

variasi soal yang lain mengenai luas 

permukaan kubus dan balok agar semakin 

paham”. 

3. Guru memberikan apresiasi kepada siswa 

dengan bertepuk tangan bersama siswa 

yang lain. 

20 

menit 

 

Penutup  

Siswa mengumpulkan LKS pertemuan 2 dan 

lembar hasil pengerjaan PR. siswa diingatkan 

2 menit 
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untuk mempelajari materi selanjutnya yaitu 

materi volume kubus dan balok 

Siswa menjawab salam penutup. 

Pertemuan Ketiga (2 JP × 40 menit) 

Tahap 

Kegiatan 

Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

 

 

Pendahuluan  

Siswa menjawab salam dari guru. 4 menit  

 Pengkondisian kelas: 

Siswa menyiapkan mental, fisik, sarana 

belajar, dan guru mengecek kehadiran siswa. 

Siswa mendengarkan penjelasan dari guru 

tentang tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

Siswa mendengarkan apersepsi yang 

diberikan guru, yaitu:  

Siswa diingatkan kembali mengenai materi 

sebelumnya yaitu mengenai rumus luas 

permukaan kubus dan balok. 

Hipotesis: 

1. Siswa masih ingat rumus luas permukaan 

kubus dan balok. 

2. Siswa sudah lupa dengan rumus luas 

permukaan kubus dan balok. 

Tanggapan Hipotesis: 

1. Guru memberikan apresiasi berupa pujian 

kepada siswa yang masih ingat rumus luas 

permukaan kubus dan balok, yaitu: “ya, 

bagus sekali kalian masih ingat dengan 

rumus luas permukaan kubus dan balok”. 

2. Guru mengingatkan kembali rumus luas 
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permukaan kubus dan balok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

langkah-langkah pembelajaran yang akan 

digunakan. 

3 menit 

Siswa menjawab pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru dan berpikir sendiri 

beberapa menit (Tahap Thinking Aloud). 

Kemudian siswa ditunjuk oleh guru untuk 

menjawab pertanyaan. 

Pertanyaaan Guru:  

a. “Apakah kalian masih ingat rumus volume 

kubus dan balok? kemudian apa yang 

disebut dengan volume?” 

b. Jika kalian mempunyai air didalam wadah 

yang berbentuk kubus, air setengah 

volume wadah tersebut, apabila wadah 

tersebut dimiringkan, apakah volume 

airnya tetap sama ?” 

Hipotesis :  

a. 1) Siswa menjawab masih ingat rumus 

volume kubus dan balok. Tetapi, siswa 

belum bisa menjawab apa yang disebut 

volume. 2) Siswa tidak ingat dengan 

rumus volume kubus dan balok serta siswa 

masih belum bisa menjawab apa yang 

disebut volume.  

b. 1) Siswa menjawab tetap sama. 2) siswa 

menjawab tidak tetap. 

Tanggapan Hipotesis : 

a. 1) Guru meminta salah satu siswa untuk 

8 menit 
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mengutarakan rumus volume kubus dan 

balok. Kemudian guru menjelaskan apa 

yang disebut dengan volume, yaitu volume 

dinyatakan sebagai benyaknya satuan isi 

yang dapat mengisi bangun tersebut. 2) 

Guru memberikan penjelasan mengenai 

rumus volume kubus dan balok serta 

menjelaskan apa yang disebut volume. 

b. 1) guru memberi apresiasi berupa pujian. 

2) guru membimbing siswa bahwa volume 

air tetap sama. 

Siswa membentuk kelompok yang 

beranggotakan 2 siswa (berpasangan) dengan 

cara berhitung 1-17 dari bangku belakang dan 

siswa berpasangan antara siswa yang 

mendapat nomor 1 dengan siswa lain yang 

mendapat nomor 1 juga dan seterusnya. 

(Tahap Pair) 

5 menit 

Setelah siswa membentuk kelompok, masing-

masing siswa menerima LKS pertemuan 3 

yaitu tentang volume kubus dan balok.   

Siswa menentukan siapa yang berperan 

sebagai problem solver dan siapa yang 

berperan sebagai listener. Kemudian siswa 

menuliskan peran masing-masing pada LKS. 

Siswa mendengarkan penegasan guru bahwa 

permasalahan I pada LKS pertemuan 3 

dikerjakan oleh siswa yang menjadi problem 

solver pertama. Dan permasalahan II pada 

LKS pertemuan 3 dikerjakan oleh siswa yang 
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menjadi problem solver kedua (listener 

pertama). 

Siswa mengerjakan LKS pertemuan 3 sesuai 

dengan peran masing-masing. Yaitu siswa 

diminta untuk mengisi titik-titik pada LKS 

untuk menemukan rumus volume kubus atau 

balok. Siswa diingatkan untuk mengerjakan 

soal pada LKS dengan berdiskusi bersama 

pasangannya. (Tahap Problem Solving). 

Hipotesis :  

1. Siswa kesulitan dalam mengisi titik-titik 

untuk menemukan rumus volume kubus 

atau balok serta masih kesulitan dalam 

mendiskusikan soal volume kubus dan 

balok. 

2. Siswa mampu mengisi titik-titik untuk 

menemukan rumus volume kubus atau 

balok serta mampu mendiskusikan soal 

volume kubus dan balok. 

Tanggapan Hipotesis : 

1. Guru memberikan arahan dan motivasi 

kepada siswa agar dapat mengisi titik-titik 

untuk menemukan rumus volume kubus 

atau balok serta dapat mengerjakan soal 

volume kubus dan balok. 

2. Guru mengingatkan siswa untuk meneliti 

kembali hasil pengerjaannya serta 

mengingatkan untuk menuliskan 

kesimpulan pada LKS. 

15 

menit 

Setelah semua siswa selesai mengerjakan 20 
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LKS pertemuan 3, siswa mulai menjalankan 

perannya masing-masing sebagai problem 

solver atau listener. Siswa dibimbing dan 

diamati oleh guru dalam melakukan 

keterampilan model TAPPS. Serta guru 

diperkenankan memberi bantuan kepada 

siswa yang kurang terampil dalam melakukan 

perannya. (Tahap Problem Solving) 

Pada permasalahan I : 

 Tugas problem solver yaitu : membacakan 

soal, mengemukakan pendapat, dan 

menyampaikan penyelesaian soal kepada 

listener hingga selesai. 

 Tugas listener yaitu : menuntun problem 

solver terus berbicara, memastikan 

langkah problem solver tidak ada yang 

salah, membantu problem solver agar 

lebih teliti, dan memberikan isyarat jika 

problem solver melakukan kesalahan. 

Apabila permasalahan I telah selesai, maka 

siswa diminta untuk bertukar peran. Siswa 

yang berperan sebagai problem solver 

berganti menjadi listener dan siswa yang 

berperan sebagai listener berganti menjadi 

problem solver. 

Pada permasalahan II : 

Tugas pada permasalahan II tetap sama 

seperti permasalahan I, hanya perannya saja 

yang bergantian.  

Hipotesis :  

1. Suara dari Problem solver dalam 

menit 



264 
 

menyampaikan hasil penyelesaiannya 

masih pelan sehingga listener kurang 

memahami apa yang dikatakan oleh 

problem solver. 

2. Listener menanyakan bagaimana alurnya 

hasil penyelesaian yang diperoleh dari 

problem solver. 

3. Listener masih kesusahan dalam 

memahami penyelesaian dari problem 

solver. 

Tanggapan Hipotesis : 

1. Siswa dibimbing oleh guru untuk 

mengeraskan suara problem solver agar 

listener dapat memahami apa yang 

dikatakan oleh problem solver. 

2. Siswa yang berperan sebagai problem 

solver dibimbing oleh guru dalam 

menjawab pertanyaan listener. 

3. Siswa yang berperan sebagai problem 

solver diminta oleh guru untuk 

menjelaskan ulang kepada listener sampai 

listener benar-benar sudah memahami 

penyelesaian dari problem solver.  

Apabila kedua permasalahan telah selesai, 

salah satu kelompok diberi kesempatan untuk 

membacakan hasil diskusinya didepan kelas 

secara singkat. 

Hipotesis 

1. Siswa menyampaikan hasil diskusinya 

dengan benar. 

2. Siswa menyampaikan hasil diskusinya 

7 menit 



265 
 

masih ada yang salah. 

Tanggapan hipotesis 

1. Guru memberikan apresiasi dengan 

meminta siswa yang lain untuk bertepuk 

tangan kepada siswa yang sudah 

menyampaikan secara benar. 

2. Guru memberikan penjelasan kepada 

siswa mengenai jawaban yang benar. 

Siswa diberi kesempatan untuk bertanya 

apabila ada yang belum dipahami. “Guru 

bertanya kepada siswa, “Apakah ada yang 

ditanyakan mengenai volume kubus dan 

balok?” 

Hipotesis 

1. Siswa ada yang bertanya mengenai 

volume kubus atau balok. 

2. Siswa tidak ada yang bertanya. 

Tanggapan Hipotesis 

1. Guru memberikan jawaban mengenai 

pertanyaan siswa. 

2. Guru melanjutkan kesimpulan. 

5 menit 

Siswa mendengarkan penegasan/kesimpulan 

yang diberikan oleh guru yaitu: 

Volume dinyatakan sebagai benyaknya satuan 

isi yang dapat mengisi bangun tersebut. 

Volume kubus = rusuk × rusuk × rusuk 

                         = s × s  × s  

                         = s
3
. 

Jadi, Volume kubus adalah =  s
3
. 

Volume balok = panjang × lebar × tinggi 

10 

menit 
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             = p ×   × t 

Jadi, Volume balok adalah = p ×   × t 

 

Penutup  

Siswa diingatkan guru untuk tetap belajar dan 

berlatih mengerjakan soal kubus dan balok 

yang lebih bervariasi. 

3 menit 

 

Siswa menjawab salam penutup. 

H. SUMBER, MEDIA, DAN BAHAN PEMBELAJARAN 

Sumber : 

 J. Dris, Tasari. 2011. Matematika jilid 2 untuk SMP dan MTs kelas 

VIII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian 

Pendidikan Nasional. 

 Nugroho, Heru dan Lisda Meisaroh. 2009. Matematika 2: SMP dan 

MTs kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

 Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 

Aplikasinya: untuk SMP/MTs kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

Media : penggaris, whiteboard,  dan spidol. 

Bahan Ajar : LKS kubus dan balok. 

I. PENILAIAN 

Teknik Penilaian  : Tes. 

Bentuk Instrumen : Uraian. 

 

               Yogyakarta,    Mei 2017 
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LAMPIRAN 3.2     PEGANGAN SISWA 

  

                          

 

 

 

 

Kompetensi dasar 

5.1 Mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas serta bagian-bagiannya. 

Indikator pembelajaran 

5.1.1 Mengidentifikasi sifat-sifat kubus. 

5.1.2 Mengidentifikasi sifat-sifat balok. 

Nama Anggota : 1.  No.Presensi / Kelas : 

                           2.  No.Presensi / Kelas : 
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Perhatikan panduan dibawah ini ! 

1. Setiap siswa mengerjakan satu  permasalahan. 

2. Setiap kelompok terdiri dari problem solver dan listener. 

3. Problem solver pertama membacakan soal dan menyampaikan penyelesaian soal pada 

permasalahan I kepada listener hingga selesai.  

4. Setelah permasalahan I telah selesai, maka siswa bertukar peran. Siswa yang berperan 

sebagai problem solver bertukar peran sebagai listener dan siswa yang menjadi 

listener bertukar peran sebagai problem solver. 

5. Problem solver kedua membacakan soal dan menyampaikan penyelesaian soal pada 

permasalahan II kepada listener hingga selesai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMASALAHAN I 

Permasalahan I ini dikerjakan oleh problem solver pertama, kemudian dijelaskan kepada 

listener pertama. 

Nama problem solver : . . . . . . . . . . . . 

Nama listener : . . . . . . . . . . . .  

 

Tugas buat kamu yang menjadi 

problem solver : 

1. Bacakanlah permasalahan yang harus 

kamu selesaikan dengan suara yang 

jelas agar listener dapat mengetahui 

permasalahan yang ada. 

2. Setelah itu, tugas kamu adalah 

menyelesaikan permasalahan sesuai 

dengan langkah-langkah pada LAS 

ini. 

3. Kemudian, sampaikanlan hasil 

penyelesaianmu secara urut kepada 

listener. 

 

Tugas buat kamu yang menjadi 

listener : 

1. Dengarkanlah problem solver dengan 

baik agar kamu mengetahui 

permasalahan yang ada. 

2. Setelah itu, pahami secara detail 

setiap langkah dan hasil penyelesaian 

yang disampaikan oleh problem 

solver. 

3. Periksalah kembali penjelasan yang 

disampaikan problem solver dalam 

menyelesaikan masalah dan kamu 

dapat mengajukan pertanyaan. 

Tuliskanlah pertanyaanmu tersebut 

pada kolom yang tersedia dibawah. 
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Perhatikan permasalahan 1 berikut! 

Riko akan membuat sebuah bangun ruang yang berbentuk kubus 

dari kertas karton. Sebelum membuat bangun ruang kubus dari 

kertas karton, Riko perlu mengetahui sifat-sifat dari kubus terlebih 

dahulu agar Riko paham dengan bangun ruang yang akan dibuat 

tersebut. Sekarang bantu Riko dalam mengidentifikasi sifat-sifat 

kubus seperti langkah-langkah dibawah ini! 

1. Berbentuk apakah sisi kubus ? Apakah sisi kubus kongruen? 

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

2. Nah, sekarang ada berapakah sisi kubus?. Sebutkan semua sisi kubus! 

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

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

3. Ada berapakah rusuk kubus ?. Sebutkan semua rusuk kubus! 

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

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

4. Bandingkan panjang semua rusuk pada kubus. Apakah ukuran rusuknya sama ? 

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

5. Ada berapakah titik sudut kubus ?. Sebutkan semua titik sudut kubus! 

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

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

 

Untuk mengidentifikasi sifat-sifat kubus, perhatikan kubus dibawah ini dan isilah titik-

titik dibawah ini! 

Sisi kubus: suatu suatu bidang persegi (permukaan kubus) yang membatasi 

bangun ruang kubus 

Rusuk kubus: ruas garis yang merupakan perpotongan dua bidang sisi pada 

sebuah kubus 

Titik Sudut kubus: titik pertemuan dari tiga rusuk kubus yang tidak berdekatan  

Diagonal Bidang: ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak 

berdekatan dan berada pada satu bidang sisi kubus. 

Diagonal Ruang: ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak 

berdekatan  

Bidang diagonal: bidang di dalam kubus yang dibuat melalui dua buah rusuk 

yang saling sejajar tetapi tidak teletak pada satu sisi. 
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6. Ada berapakah diagonal sisi kubus ?. Sebutkan semua diagonal sisi kubus! 

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

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

7. Lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk menghitung panjang diagonal sisi 

kubus. 

      

8. Ada berapakah diagonal ruang kubus ?. Sebutkan semua diagonal ruang kubus! 

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

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

9. Lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk menghitung panjang diagonal ruang 

kubus. 

  

10. Ada berapakah bidang diagonal kubus ?. Sebutkan semua bidang diagonal kubus! 

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

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

11. Lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk menghitung luas bidang diagonal kubus.

       

Kita misalkan panjang AB = a cm, maka BG = a √   cm sehingga kita peroleh: 

Luas persegi panjang ABGH =    AB  ×   BG 

           = . . . . . ×  . . . . . 

           = a² √    

Jadi, luas ABGH / bidang diagonal kubus = . . . . . . . 

 

EB
2
  =   AE

2      
+    AB

2
 

= . . . . . .
2 

+ . . . . . .
2
 
  

 

= 2 . . . . 

EB = √        = s √  

Jadi, panjang diagonal sisi kubus = . . . . . . 

SY
2
  =        US

2            
+     UY

2
 

= ( RS
2  

+ RU
2
 ) +     UY

2
 

 
= (   s

2
   + . . . 

2
 ) +   . . . .

2
  

SY = √        = 𝑠 √  

Jadi, panjang diagonal ruang kubus = . . . . . . 

Keterangan:   AB = rusuk kubus 

BG = diagonal sisi kubus 

Jadi, bidang diagonal kubus berbentuk 

persegi  panjang 
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KOLOM LISTENER  

Jika ada pertanyaan tuliskan pertanyaanmu di bawah ini! 

 

 

 

Sekarang bantu Riko mengidentifikasi sifat-sifat kubus. Tuliskan sifat-sifat kubus 

dibawah ini! 
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PERMASALAHAN  2 

Permasalahan 2 ini, dikerjakan oleh problem solver yang pada saat permasalahan 1 tadi 

menjadi listener. Kemudian dijelaskan kepada listener yang pada saat permasalahan 1 

menjadi problem solver (bertukar peran). 

Nama problem solver : . . . . . . . . . . . . 

Nama listener : . . . . . . . . . . . .  

   

 

 

 

Perhatikan unsur-unsur balok dibawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mengidentifikasi sifat-sifat balok, perhatikan balok dibawah ini dan isilah titik-

titik dibawah ini! 

Perhatikan permasalahan 2 berikut! 

Tika akan membuat sebuah bangun ruang yang berbentuk balok 

dari kertas karton. Sebelum membuat bangun ruang balok dari 

kertas karton, Tika perlu mengetahui sifat-sifat dari balok terlebih 

dahulu agar Tika paham dengan bangun ruang yang akan dibuat 

tersebut. Sekarang bantu Tika dalam mengidentifikasi sifat-sifat 

balok seperti langkah-langkah dibawah ini! 

 

 

 

Sisi balok: suatu bidang persegipanjang yang membatasi bangun 

ruang balok 

Rusuk balok: ruas garis yang merupakan perpotongan dua bidang 

sisi pada sebuah balok 

Titik Sudut balok: titik pertemuan dari tiga rusuk balok yang tidak 

berdekatan  

Diagonal Bidang: ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut 

yang tidak berdekatan dan berada pada satu bidang sisi balok. 

Diagonal Ruang: ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut 

yang tidak berdekatan  

Bidang diagonal: bidang di dalam balok yang dibuat melalui dua 

buah rusuk yang saling sejajar tetapi tidak teletak pada satu sisi. 

 

 



273 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Berbentuk apakah sisi balok ? Apakah sisi balok kongruen? 

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

2. Nah, sekarang ada berapakah sisi balok?. Sebutkan semua sisi balok! 

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

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

3. Ada berapakah rusuk balok ?. Sebutkan semua rusuk balok! 

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

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

4. Bandingkan panjang semua rusuk pada balok. Apakah ukurannya sama ? 

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

5. Ada berapakah titik sudut balok ?. Sebutkan semua titik sudut balok! 

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

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

6. Ada berapakah diagonal sisi balok ?. Sebutkan semua diagonal sisi balok! 

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

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

7. Lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk menghitung panjang diagonal sisi balok. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ada berapakah diagonal ruang balok ?. Sebutkan semua diagonal ruang balok! 

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

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

 

TQ
2
  =   PQ

2       
+    TP

2
 

 = . . . . . .
2  

+ . . . . . .
2   

 

TQ = √𝑝                 

Panjang diagonal sisi pada bidang PQUT = . . . . . . 

Jadi, untuk mencari panjang diagonal sisi balok, menggunakan teorema 

pythagoras. 
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9. Lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk menghitung panjang diagonal ruang 

balok. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Ada berapakah bidang diagonal balok ?. Sebutkan semua bidang diagonal balok! 

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

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

11. Lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk menghitung luas bidang diagonal balok.       

      

Bidang diagonal balok berbentuk persegi  panjang. Sehingga diperoleh:  

Luas persegi panjang ACGE =          AC        ×   AE 

          = √ 𝑝          ×  . . . . . (karena AC = diagonal sisi) 

          = t √              

Jadi, luas ABGH / bidang diagonal balok ABGH = . . . . . . . 

 

PV
2
  =          PR

2            
+     RV

2
 

 = ( PQ
2  

+ QR
2
 ) +     RV

2     
 

 = (   p
2
   + . . . 

2
 ) +   . . . .

2
  

PV = √              𝑡²  

Jadi, panjang diagonal ruang balok = . . . . . .  
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_Jangan lupa tersenyum_ 

KOLOM LISTENER  

Jika ada pertanyaan tuliskan pertanyaanmu di bawah ini! 

 

Sekarang bantu Tika mengidentifikasi sifat-sifat balok. Tuliskan sifat-sifat balok 

dibawah ini! 
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PEKERJAAN RUMAH (PR)  

Kerjakan diselembar kertas. Dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. 

1. Diberikan sebuah kubus ABCD.DFGH tanpa tutup. Gambarkan dan sebutkan titik 

sudut dari bangun tersebut! 

2. Diberikan sebuah balok PQRS.TUVW tanpa alas.  Gambarkan dan sebutkan bidang 

diagonal dari bangun tersebut! 

3. Sebuah kubus mempunyai panjang rusuk 16 cm. Hitunglah panjang diagonal sisi dan 

panjang diagonal ruang kubus tersebut! 

4. Perhatikan gambar balok ABCD.EFGH dibawah ini! 

 

Diketahui AB = 12 cm, BC = 8 cm, dan CG = 6 cm. Tentukanlah panjang diagonal 

sisi AC, AF, dan AH. 

5. Diketahui sebuah balok ABCD.EFGH dengan ukuran AB = 16 cm, BC = 12 cm, dan 

CG = 9 cm. Tentukanlah luas bidang diagonal balok ABGH. 
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Kompetensi dasar 

5.2 Membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma, dan limas. 

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

Indikator pembelajaran 

5.2.1 Membuat jaring-jaring kubus.                        

5.2.2 Menggambar bentuk jaring-jaring kubus. 

5.2.3 Membuat jaring-jaring balok. 

5.2.4 Menggambar bentuk jaring-jaring balok 

5.3.1 Menghitung Luas Permukaan kubus. 

5.3.2 Menghitung Luas Permukaan balok. 

5.3.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan kubus. 

5.3.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan balok. 

Nama Anggota : 1.  No.Presensi / Kelas : 

                           2.  No.Presensi / Kelas : 
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Perhatikan panduan dibawah ini ! 

1. Setiap siswa mengerjakan satu  permasalahan. 

2. Setiap kelompok terdiri dari problem solver dan listener. 

3. Problem solver pertama membacakan soal dan menyampaikan penyelesaian soal pada 

permasalahan I kepada listener hingga selesai.  

4. Setelah permasalahan I telah selesai, maka siswa bertukar peran. Siswa yang berperan 

sebagai problem solver bertukar peran sebagai listener dan siswa yang menjadi 

listener bertukar peran sebagai problem solver. 

5. Problem solver kedua membacakan soal dan menyampaikan penyelesaian soal pada 

permasalahan II kepada listener hingga selesai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMASALAHAN I 

Permasalahan I ini dikerjakan oleh problem solver pertama, kemudian dijelaskan kepada 

listener pertama. 

Nama problem solver : . . . . . . . . . . . . 

Nama listener : . . . . . . . . . . . .  

 

Tugas buat kamu yang menjadi 

problem solver : 

1. Bacakanlah permasalahan yang harus 

kamu selesaikan dengan suara yang 

jelas agar listener dapat mengetahui 

permasalahan yang ada. 

2. Setelah itu, tugas kamu adalah 

menyelesaikan permasalahan sesuai 

dengan langkah-langkah pada LAS 

ini. 

3. Kemudian, sampaikanlan hasil 

penyelesaianmu secara urut kepada 

listener. 

 

Tugas buat kamu yang menjadi 

listener : 

1. Dengarkanlah problem solver dengan 

baik agar kamu mengetahui 

permasalahan yang ada. 

2. Setelah itu, pahami secara detail 

setiap langkah dan hasil penyelesaian 

yang disampaikan oleh problem 

solver. 

3. Periksalah kembali penjelasan yang 

disampaikan problem solver dalam 

menyelesaikan masalah dan kamu 

dapat mengajukan pertanyaan. 

Tuliskanlah pertanyaanmu tersebut 

pada kolom yang tersedia dibawah. 
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Permasalahan I 

Bu Reza akan berkunjung ke rumah sahabatnya. Bu Reza akan membawakan 

hadiah untuk anak sahabatnya. Bungkus hadiah direncanakan akan berbentuk kubus 

dan dibuat dengan menggunakan kertas karton. Bantulah Bu Reza untuk mensketsa 

rancangan bungkus hadiah yang akan berbentuk kubus pada kertas karton agar 

rancangan tersebut dapat dibuat menjadi kubus tertutup. Kemudian, Bu Reza juga 

berniat akan membawa kue saat berkunjung. Kue tersebut direncanakan berbentuk 

kubus dengan panjang rusuk 5 cm. Bu Reza akan memasukkan kue tersebut ke 

dalam kardus. Bu Reza akan membuat kardus sendiri menggunakan kertas karton. 

Apa yang harus dilakukan oleh Bu Reza ? 

Untuk menyelesaikan permasalahan 1 

diatas, perlu mengetahui jaring-jaring 

kubus untuk mensketsa rancangan agar 

menjadi kubus tertutup dan menghitung 

luas permukaan kue. Bagaimana cara 

mengetahui jaring-jaring kubus dan 

mencari luas permukaan kue? Perhatikan 

langkah-langkah dibawah ini. 

 

Bantu Bu Reza untuk mensketsa rancangan bungkus hadiah yang akan berbentuk kubus 

pada kertas karton agar rancangan tersebut dapat dibuat menjadi kubus tertutup dengan 

langkah berikut. Pertama Bu Reza mencari kotak makanan yang berbentuk kubus. 

Kemudian Bu Reza akan mengiris kotak makanan tersebut sesuai rusuk-rusuknya dan 

merentangkannya seperti gambar di bawah ini. 

    

     (gambar 1)                            (gambar 2) 
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Kemudian untuk mengetahui yang harus dilakukan oleh Bu Reza, maka harus 

mengetahui rumus permukaan kubus terlebih dahulu. Isilah titik-titik dibawah ini 

untuk menemukan rumus luas permukaan kubus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian perhatikan gambar kubus diatas dan isilah titik dibawah ini: 

1. Bentuk bangun ruang:  ................................................................................................  

2. Bentuk sisi                   :  ..............................................................................................  

3. Banyak sisi                   :  .............................................................................................  

4. Nah, sekarang apakah ukuran sisi-sisi tersebut sama?  ...............................................  

5. Rumus luas sisi:  ..........................................................................................................  

6. Jadi, luas permukaan bangun tersebut adalah: 

= jumlah luas keenam persegi 

=  6 × luas persegi 

= 6 × ( . . . . × . . . . ) 

= . . . . . cm
2
 

 

 

Perhatikan gambar disamping! 

Kubus terdiri dari 6 persegi yang merupakan sisi-sisi 

kubus itu. Seperti pada gambar dibawah ini! 

   

Bentuk bangun:  .......................................................................................................................  

Panjang sisi      : .......................................................................................................................  

Luas                     :  ......................................................................................................................  

Gambarkan jaring-jaring kubus sesuai dengan gambar 2 di bawah ini. Sehingga, jadilah  

rancangan bungkus hadiah yang akan berbentuk kubus. 
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KOLOM LISTENER  

Jika ada pertanyaan tuliskan pertanyaanmu di bawah ini! 

 

Setelah kalian menemukan luas permukaan kubus, bantulah Bu Reza untuk menemukan 

penyelesaian dari Permasalahan I yaitu mencari luas permukaan kue. Tuliskan 

penyelesianmu dengan mengisis titik dibawah ini! 

Luas Permukaan kue  = ....... × s
2
 

   = ........ × ........ 

   = ......... × ........ 

   = .......... cm
2
 

Karena Luas permukaan kue adalah ...... cm
2
. Maka kertas karton yang dibutuhkan Bu 

Reza harus lebih dari ....... cm
2
 (untuk bagian dilem). 

Jadi, yang harus dilakukan oleh Bu Reza adalah............................................................... 

 

Jadi, kesimpulan yang kalian dapat adalah: 

Luas Permukaan Kubus (L) = . . . . . .  

Dengan s = . . . . . 
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PERMASALAHAN  2 

Permasalahan 2 ini, dikerjakan oleh problem solver yang pada saat permasalahan 1 tadi 

menjadi listener. Kemudian dijelaskan kepada listener yang pada saat permasalahan 1 

menjadi problem solver (bertukar peran). 

Nama problem solver : . . . . . . . . . . . . 

Nama listener  : . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

Permasalahan II 

Bu Retno akan berkunjung ke rumah sahabatnya. Bu Retno akan membawakan 

hadiah untuk anak sahabatnya. Bungkus hadiah direncanakan akan berbentuk balok 

dan dibuat dengan menggunakan kertas karton. Bantulah Bu Retno untuk 

mensketsa rancangan bungkus hadiah yang akan berbentuk balok pada kertas 

karton agar rancangan tersebut dapat dibuat menjadi balok tertutup. Kemudian, Bu 

Retno juga berniat akan membawa kue saat berkunjung. Kue tersebut direncanakan 

berbentuk balok dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 6 cm. Bu 

Retno akan memasukkan kue tersebut ke dalam kardus. Bu Retno akan membuat 

kardus sendiri menggunakan kertas karton. Apa yang harus dilakukan oleh Bu 

Retno ? 

 

Untuk menyelesaikan permasalahan 1 

diatas, perlu mengetahui jaring-jaring 

balok untuk mensketsa rancangan agar 

menjadi balok tertutup dan menghitung 

luas permukaan kue. Bagaimana cara 

mengetahui jaring-jaring balok dan 

mencari luas permukaan kue? Perhatikan 

langkah-langkah dibawah ini. 
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Kemudian untuk mengetahui yang harus dilakukan oleh Bu Retno, maka harus 

mengetahui rumus permukaan balok terlebih dahulu. Isilah titik-titik dibawah ini 

untuk menemukan rumus luas permukaan balok! 

 

 

 

 

 

 

Balok terdiri dari 6 persegi panjang. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 

 

Panjang            :  .......................................................................................................................  

Lebar                :  ......................................................................................................................  

Bentuk bangun :  .......................................................................................................................  

Luas                 :  .......................................................................................................................  

 

Bantu Bu Retno untuk mensketsa rancangan bungkus hadiah yang akan berbentuk kubus 

pada kertas karton agar rancangan tersebut dapat dibuat menjadi balok tertutup dengan 

langkah berikut. Pertama Bu Retno mencari kotak makanan yang berbentuk balok. 

Kemudian Bu Retno akan mengiris kotak makanan tersebut sesuai rusuk-rusuknya dan 

merentangkannya seperti gambar di bawah ini. 

    

          (gambar 1)                (gambar 2) 

Gambarkan jaring-jaring balok sesuai dengan gambar 2 di bawah ini. Sehingga, jadilah  

rancangan bungkus hadiah yang akan berbentuk balok. 
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Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

1. Bentuk bangun ruang:  .................................................................................................  

2. Bentuk sisi                 : .................................................................................................  

3. Banyak sisi                :  .................................................................................................  

4. Nah, sekarang apakah ukuran sisi-sisi tersebut sama? ................................................  

5. Luas ABCD              : ..................................................................................................  

Luas EFGH               :  .................................................................................................  

Luas ABFE               :  .................................................................................................  

Luas DCGH              :  .................................................................................................  

Luas ADHE              : ..................................................................................................  

Luas BCGF               :  .................................................................................................  

Dengan demikian luas ABFE = Luas . . . . . 

                             Luas BCGF = Luas . . . . . 

                             Luas EFGH = Luas . . . . . 

6. Jadi, luas permukaan bangun tersebut adalah: 

= jumlah luas keenam persegi panjang 

=  luas . . . . . . + luas . . . . . + luas . . . . . + luas . . . . . . + luas . . . . . + luas . . . . 

= . . . . . + . . . . .+ . . . . .+ . . . . .+ . . . . . + . . . . . 

= (. . . . . + . . . . .) + (. . . . . + . . . . .) + (. . . . . + . . . . .) 

= . . . . . + . . . . .+ . . . . .  

= . . . . (. . . . . + . . . . . + . . . . . ) 

Dengan p = . . . . . .  

              l = . . . . . .  

              t = . . . . . . 
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_Jangan lupa tersenyum_ 

KOLOM LISTENER  

Jika ada pertanyaan tuliskan pertanyaanmu di bawah ini! 

        

Jadi, kesimpulan yang kalian dapat adalah: 

Luas Permukaan Balok (L) = . . . . . .  

Dengan p = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , l = . . . . . . . . . . . . . . . . ., dan 

              t = . . . . . 

Setelah kalian menemukan luas permukaan balok, bantulah Bu Retno untuk menemukan 

penyelesaian dari Permasalahan I yaitu mencari luas permukaan kue. Tuliskan 

penyelesianmu dengan mengisis titik dibawah ini! 

Luas Permukaan kue  = 2 {(…  … ) + ( …  …  ) + ( … … )} 

= 2 {(…  … ) + ( ...  … ) + ( …  … )} 

= 2 ( ...... + .......  + .......) 

= 2 (...........)  

= ................ cm
2
 

Karena Luas permukaan kue adalah ...... cm
2
. Maka kertas karton yang dibutuhkan Bu 

Retno harus lebih dari ....... cm
2
 (untuk bagian dilem). Jadi, yang harus dilakukan oleh 

Bu Retno adalah............................................................... 
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Pekerjaan Rumah (PR) 

Petunjuk! 

1. Kerjakan soal di bawah ini secara lengkap.  

2. Soal akan dibahas dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya.  

3. Soal dikerjakan pada lembar kertas masing-masing. 

Soal. 

1. Perhatikanlah gambar kubus dan jaring-jaring kubus ABCD.EFGH dibawah ini! 

 

Jika ABCD adalah alas kubus, maka tentukanlah huruf-huruf yang ditunjukkan pada 

nomor-nomor pada gambar di atas. 

2. Perhatikan gambar kubus di bawah ini! 

 

Lengkapilah jaring-jaring di bawah ini sesuai gambar kubus di atas. 

  

3. Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

Pada gambar di atas, ABCD adalah alas sebuah balok. nomor 1 dan 2 adalah huru-

huruf..... 

4. Tentukan panjang rusuk kubus jika luas permukaan kubus 600 cm
2
. 

5. Sebuah balok mempunyai ukuran panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 2 cm. Hitunglah 

luas permukaan balok tersebut. 
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Kompetensi dasar 

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

Indikator pembelajaran 

5.3.5 Menghitung volume kubus. 

5.3.6 Menghitung volume balok. 

5.3.7 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume kubus. 

5.3.8 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume balok. 

Nama Anggota : 1.  No.Presensi / Kelas : 

                           2.  No.Presensi / Kelas : 
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Perhatikan panduan dibawah ini ! 

1. Setiap siswa mengerjakan satu  permasalahan. 

2. Setiap kelompok terdiri dari problem solver dan listener. 

3. Problem solver pertama membacakan soal dan menyampaikan penyelesaian soal pada 

permasalahan I kepada listener hingga selesai.  

4. Setelah permasalahan I telah selesai, maka siswa bertukar peran. Siswa yang berperan 

sebagai problem solver bertukar peran sebagai listener dan siswa yang menjadi 

listener bertukar peran sebagai problem solver. 

5. Problem solver kedua membacakan soal dan menyampaikan penyelesaian soal pada 

permasalahan II kepada listener hingga selesai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMASALAHAN I 

Permasalahan I ini dikerjakan oleh problem solver pertama, kemudian dijelaskan kepada 

listener pertama. 

Nama problem solver : . . . . . . . . . . . . 

Nama listener : . . . . . . . . . . . .  

 

Tugas buat kamu yang menjadi 

problem solver : 

1. Bacakanlah permasalahan yang harus 

kamu selesaikan dengan suara yang 

jelas agar listener dapat mengetahui 

permasalahan yang ada. 

2. Setelah itu, tugas kamu adalah 

menyelesaikan permasalahan sesuai 

dengan langkah-langkah pada LAS 

ini. 

3. Kemudian, sampaikanlan hasil 

penyelesaianmu secara urut kepada 

listener. 

 

Tugas buat kamu yang menjadi 

listener : 

1. Dengarkanlah problem solver dengan 

baik agar kamu mengetahui 

permasalahan yang ada. 

2. Setelah itu, pahami secara detail 

setiap langkah dan hasil penyelesaian 

yang disampaikan oleh problem 

solver. 

3. Periksalah kembali penjelasan yang 

disampaikan problem solver dalam 

menyelesaikan masalah dan kamu 

dapat mengajukan pertanyaan. 

Tuliskanlah pertanyaanmu tersebut 

pada kolom yang tersedia dibawah. 
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 Perhatikan gambar dibawah ini! gambar tersebut menunjukkan sebuah kubus 

satuan dengan panjang rusuk 2 satuan panjang. 

 

Volume kubus tersebut   = panjang kubus satuan × lebar kubus satuan × tinggi kubus 

satuan 

       = ( 2 × . . . . × . . . .) satuan volume 

       = . . . . satuan volume 

       = . . .  satuan volume 

Jadi, diperoleh rumus volume kubus (V) dengan panjang rusuk s sebagai berikut. 

V = rusuk × rusuk × rusuk 

   = s × . . .  × . . .  

    = . . . . . . . 

Jadi, Volume kubus adalah =  . . . . .  

Permasalahan I 

Bak mandi Arman berbentuk kubus. Bak tersebut berisi air sampai penuh. Air yang 

dimasukkan 216 liter. Berapakah panjang sisi bak mandi Arman ? 

Untuk menyelesaikan 

permasalahan 1 diatas, perlu 

mengetahui rumus volume 

kubus terlebih dahulu. Untuk 

menemukan rumus volume 

kubus isilah titik-titik dibawah 

ini. 
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PERMASALAHAN  2 

Permasalahan 2 ini, dikerjakan oleh problem solver yang pada saat permasalahan 1 tadi 

menjadi listener. Kemudian dijelaskan kepada listener yang pada saat permasalahan 1 

menjadi problem solver (bertukar peran). 

Nama problem solver  : . . . . . . . . . . . . 

Nama listener : . . . . . . . . . . . .  

KOLOM LISTENER  

Jika ada pertanyaan tuliskan pertanyaanmu di bawah ini! 

 

Setelah kalian menemukan rumus volume kubus, bantulah Arman untuk menentukan 

panjang bak mandinya.. Tuliskan penyelesianmu dibawah ini! 
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Gambar dibawah ini menunjukkan sebuah balok satuan dengan ukuran panjang = 

4 satuan panjang, lebar = 2 satuan panjang, dan tinggi = 2 satuan panjang. 

     

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

  = ( 4 × . . . . × . . . .) satuan volume 

  = . . . . satuan volume 

Jadi, volume balok (V) dngan ukuran (p × 𝑙 × t) dirumuskan sebagai berikut: 

Volume = . . . . × lebar × . . . . 

  = . . . . × 𝑙 × . . . .  

Jadi, Volume balok adalah = . . . . 

 

Permasalahan II 

Akuarium dirumah Siska berbentuk balok. Panjang 60 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 50 

cm. Siska ingin mengetahui kapasitas dari akuarium tersebut. Berapakah kapasitas 

akuarium tersebut? 

Untuk menyelesaikan 

permasalahan 1 diatas, perlu 

mengetahui rumus volume balok 

terlebih dahulu. Untuk 

menemukan rumus volume balok 

isilah titik-titik dibawah ini. 
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_Jangan lupa tersenyum_ 

Sekarang kerjakan dan diskusikan dengan pasanganmu soal dibawah ini! 

1. Suatu kubus volumenya 125 cm
3
. Hitunglah panjang rusuknya. 

2. Sebuah balok mempunyai ukuran panjang = 15 cm, lebar = 10 cm, dan tinggi 5 cm. 

Hitunglah volume balok tersebut. 

KOLOM LISTENER  

Jika ada pertanyaan tuliskan pertanyaanmu di bawah ini! 

 

Setelah kalian menemukan rumus volume balok, bantulah Siska untuk menentukan 

kapasitas akuariumnya. Tuliskan penyelesianmu dibawah ini! 
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LAMPIRAN 3.3   PEGANGAN GURU 

 

                            

 

 

 

 

Kompetensi dasar 

5.1 Mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas serta bagian-bagiannya. 

Indikator pembelajaran 

5.1.1 Mengidentifikasi sifat-sifat kubus. 

5.1.2 Mengidentifikasi sifat-sifat balok. 

Nama Anggota : 1.  No.Presensi / Kelas : 

                           2.  No.Presensi / Kelas : 
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Perhatikan panduan dibawah ini ! 

1. Setiap siswa mengerjakan satu  permasalahan. 

2. Setiap kelompok terdiri dari problem solver dan listener. 

3. Problem solver pertama membacakan soal dan menyampaikan penyelesaian soal pada 

permasalahan I kepada listener hingga selesai.  

4. Setelah permasalahan I telah selesai, maka siswa bertukar peran. Siswa yang berperan 

sebagai problem solver bertukar peran sebagai listener dan siswa yang menjadi 

listener bertukar peran sebagai problem solver. 

5. Problem solver kedua membacakan soal dan menyampaikan penyelesaian soal pada 

permasalahan II kepada listener hingga selesai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMASALAHAN I 

Permasalahan I ini dikerjakan oleh problem solver pertama, kemudian dijelaskan kepada 

listener pertama. 

Nama problem solver : . . . . . . . . . . . . 

Nama listener : . . . . . . . . . . . .  

 

Tugas buat kamu yang menjadi 

problem solver : 

1. Bacakanlah permasalahan yang harus 

kamu selesaikan dengan suara yang 

jelas agar listener dapat mengetahui 

permasalahan yang ada. 

2. Setelah itu, tugas kamu adalah 

menyelesaikan permasalahan sesuai 

dengan langkah-langkah pada LAS 

ini. 

3. Kemudian, sampaikanlan hasil 

penyelesaianmu secara urut kepada 

listener. 

 

Tugas buat kamu yang menjadi 

listener : 

1. Dengarkanlah problem solver dengan 

baik agar kamu mengetahui 

permasalahan yang ada. 

2. Setelah itu, pahami secara detail 

setiap langkah dan hasil penyelesaian 

yang disampaikan oleh problem 

solver. 

3. Periksalah kembali penjelasan yang 

disampaikan problem solver dalam 

menyelesaikan masalah dan kamu 

dapat mengajukan pertanyaan. 

Tuliskanlah pertanyaanmu tersebut 

pada kolom yang tersedia dibawah. 
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Perhatikan unsur-unsur kubus dibawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan permasalahan 1 berikut! 

Riko akan membuat sebuah bangun ruang yang berbentuk kubus 

dari kertas karton. Sebelum membuat bangun ruang kubus dari 

kertas karton, Riko perlu mengetahui sifat-sifat dari kubus terlebih 

dahulu agar Riko paham dengan bangun ruang yang akan dibuat 

tersebut. Sekarang bantu Riko dalam mengidentifikasi sifat-sifat 

kubus seperti langkah-langkah dibawah ini! 

1. Berbentuk apakah sisi kubus ? Apakah sisi kubus kongruen? 

Berbentuk persegi, ya, sisi tersebut kongruen. 

2. Nah, sekarang ada berapakah sisi kubus?. Sebutkan semua sisi kubus! 

Ada 6, yaitu: ABCD, ABFE, CDHG, ADHE, EFGH, dan BCGF. 

3. Ada berapakah rusuk kubus ?. Sebutkan semua rusuk kubus! 

Ada 12, yaitu:  𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ , 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ , 𝐴𝐷̅̅ ̅̅ , 𝐸𝐹̅̅ ̅̅ , 𝐹𝐺̅̅ ̅̅ , 𝐺𝐻̅̅ ̅̅ , 𝐸𝐻̅̅ ̅̅ , 𝐴𝐸̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐹̅̅ ̅̅ , 𝐶𝐺̅̅ ̅̅ , dan  𝐷𝐻̅̅ ̅̅ . 

4. Bandingkan panjang semua rusuk pada kubus. Apakah ukuran rusuknya sama ? 

Ya, ukuran rusuk kubus adalah sama. 

5. Ada berapakah titik sudut kubus ?. Sebutkan semua titik sudut kubus! 

Ada 8, yaitu: A, B, D, E, F, G, C, dan H. 

 

Untuk mengidentifikasi sifat-sifat kubus, perhatikan kubus dibawah ini dan isilah titik-

titik dibawah ini! 

 

 

 

Sisi kubus: suatu suatu bidang persegi (permukaan kubus) yang membatasi 

bangun ruang kubus 

Rusuk kubus: ruas garis yang merupakan perpotongan dua bidang sisi pada 

sebuah kubus 

Titik Sudut kubus: titik pertemuan dari tiga rusuk kubus yang tidak 

berdekatan  

Diagonal Bidang: ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang 

tidak berdekatan dan berada pada satu bidang sisi kubus. 

Diagonal Ruang: ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak 

berdekatan  

Bidang diagonal: bidang di dalam kubus yang dibuat melalui dua buah 

rusuk yang saling sejajar tetapi tidak teletak pada satu sisi. 
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6. Ada berapakah diagonal sisi kubus ?. Sebutkan semua diagonal sisi kubus! 

Ada 12, yaitu: 𝐴𝐹̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐺̅̅ ̅̅ , 𝐶𝐹̅̅ ̅̅ , 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐷̅̅ ̅̅ , 𝐷𝐺̅̅ ̅̅ , 𝐶𝐻̅̅ ̅̅ , 𝐴𝐻̅̅ ̅̅ , 𝐷𝐸̅̅ ̅̅ , 𝐸𝐺̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐸̅̅ ̅̅ , dan  𝐹𝐻̅̅ ̅̅ . 

7. Lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk menghitung panjang diagonal sisi 

kubus. 

      

8. Ada berapakah diagonal ruang kubus ?. Sebutkan semua diagonal ruang kubus! 

Ada 4, yaitu: 𝐴𝐺̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐻̅̅ ̅̅ , 𝐶𝐸̅̅ ̅̅   , dan 𝐷𝐹̅̅ ̅̅  

9. Lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk menghitung panjang diagonal ruang 

kubus. 

  

10. Ada berapakah bidang diagonal kubus ?. Sebutkan semua bidang diagonal kubus! 

Ada 6, yaitu: CFED, BEHC, AFGD, AEGC, ABGH, dan BGHA. 

11. Lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk menghitung luas bidang diagonal kubus.

       

Kita misalkan panjang AB = a cm, maka BG = a √   cm sehingga kita peroleh: 

Luas persegi panjang ABGH =    AB  ×   BG 

           = a ×  a √  

           = a² √    

Jadi, luas ABGH / bidang diagonal kubus = a² √    

 

EB
2
  =   AE

2      
+    AB

2
 

= s
2 

+ s
2  

 

= 2 s
2
 

EB = √ 𝑠  = s √  

Jadi, panjang diagonal sisi kubus = s √  

SY
2
  =        US

2            
+     UY

2
 

= ( RS
2  

+ RU
2
 ) +     UY

2
 

 
= (   s

2
   + s

2 
) +   s

2
 

SY = √ 𝑠   = 𝑠 √  

Jadi, panjang diagonal ruang kubus = 𝑠 √  

Keterangan:   AB = rusuk kubus 

BG = diagonal sisi kubus 

Jadi, bidang diagonal kubus berbentuk 

persegi  panjang 
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KOLOM LISTENER  

Jika ada pertanyaan tuliskan pertanyaanmu di bawah ini! 

 

            

Sekarang bantu Riko mengidentifikasi sifat-sifat kubus. Tuliskan sifat-sifat kubus 

dibawah ini 

Jawaban! 

Sifat-sifat kubus ABCD.EFGH sebagai berikut: 

1) Memiliki 6 sisi (bidang) berbentuk persegi yang saling kongruen. Sisi (bidang) 

tersebut adalah bidang ABCD, ABFE, BCGF, CDHG, ADHE, dan EFGH. 

2) Memiliki 12 rusuk yang sama panjang yaitu 

𝐴𝐵 ̅̅ ̅̅ ̅  𝐵𝐶 ̅̅ ̅̅ ̅  𝐶𝐷 ̅̅ ̅̅ ̅  𝐴𝐷 ̅̅ ̅̅ ̅  𝐸𝐹 ̅̅ ̅̅ ̅ 𝐹𝐺 ̅̅ ̅̅ ̅ 𝐺𝐻 ̅̅ ̅̅ ̅ 𝐸𝐻 ̅̅ ̅̅ ̅ 𝐴𝐸 ̅̅ ̅̅ ̅  𝐵𝐹 ̅̅ ̅̅ ̅ 𝐶𝐺  ̅̅ ̅̅ ̅ dan 𝐷𝐻 ̅̅ ̅̅ ̅. Rusuk-rusuk 

𝐴𝐵 ̅̅ ̅̅ ̅  𝐵𝐶 ̅̅ ̅̅ ̅  𝐶𝐷 ̅̅ ̅̅ ̅ dan 𝐴𝐷̅̅ ̅̅  disebut rusuk alas, dan 𝐴𝐸 ̅̅ ̅̅ ̅  𝐵𝐹 ̅̅ ̅̅ ̅ 𝐶𝐺  ̅̅ ̅̅ ̅ dan  𝐷𝐻 ̅̅ ̅̅ ̅ disebut rusuk 

tegak. Rusuk-rusuk yang sejajar diantaranya 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  // 𝐷𝐶̅̅ ̅̅  // 𝐸𝐹̅̅ ̅̅  // 𝐻𝐺̅̅ ̅̅ . Rusuk-rusuk 

yang saling berpotongan diantaranya diantaranya dengan 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  dengan 𝐴𝐸̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  

dengan 𝐶𝐺̅̅ ̅̅ , dan 𝐸𝐻̅̅ ̅̅  dengan 𝐻𝐷̅̅ ̅̅ . Rusuk-rusuk yang saling bersilangan diantaranya 

𝐴𝐵̅̅ ̅̅  dengan 𝐶𝐺̅̅ ̅̅ , 𝐴𝐷̅̅ ̅̅  dengan 𝐵𝐹̅̅ ̅̅ . 

3) Memiliki 8 titik sudut yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. 

4) Memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang, diantaranya 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐷̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐺̅̅ ̅̅ , dan 

𝐶𝐹̅̅ ̅̅ . 

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

𝐴𝐺̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐻̅̅ ̅̅ , 𝐶𝐸̅̅ ̅̅ , dan 𝐷𝐹̅̅ ̅̅ . 

6) Memiliki 6 bidang diagonal berbentuk persegi panjang yang saling kongruen, 

diantaranya bidang ACGE, BGHA, AFGD, dan BEHC. 



298 
 

PERMASALAHAN  2 

Permasalahan 2 ini, dikerjakan oleh problem solver yang pada saat permasalahan 1 tadi 

menjadi listener. Kemudian dijelaskan kepada listener yang pada saat permasalahan 1 

menjadi problem solver (bertukar peran). 

Nama problem solver : . . . . . . . . . . . . 

Nama listener : . . . . . . . . . . . .  

   

 

 

 

Perhatikan unsur-unsur balok dibawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mengidentifikasi sifat-sifat balok, perhatikan unsur-unsur balok dibawah ini dan 

isilah titik-titik dibawah ini! 

Perhatikan permasalahan 2 berikut! 

Tika akan membuat sebuah bangun ruang yang berbentuk balok 

dari kertas karton. Sebelum membuat bangun ruang balok dari 

kertas karton, Tika perlu mengetahui sifat-sifat dari balok terlebih 

dahulu agar Tika paham dengan bangun ruang yang akan dibuat 

tersebut. Sekarang bantu Tika dalam mengidentifikasi sifat-sifat 

balok seperti langkah-langkah dibawah ini! 

 

 

 

Sisi balok: suatu bidang persegipanjang yang membatasi bangun 

ruang balok 

Rusuk balok: ruas garis yang merupakan perpotongan dua 

bidang sisi pada sebuah balok 

Titik Sudut balok: titik pertemuan dari tiga rusuk balok yang 

tidak berdekatan  

Diagonal Bidang: ruas garis yang menghubungkan dua titik 

sudut yang tidak berdekatan dan berada pada satu bidang sisi 

balok. 

Diagonal Ruang: ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut 

yang tidak berdekatan  

Bidang diagonal: bidang di dalam balok yang dibuat melalui dua 

buah rusuk yang saling sejajar tetapi tidak teletak pada satu sisi. 
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1. Berbentuk apakah sisi balok ? Apakah sisi balok kongruen? 

Berbentuk persegi panjang, ya sisi tersebut kongruen. 

2. Nah, sekarang ada berapakah sisi balok?. Sebutkan semua sisi balok! 

Ada 6, yaitu: ABCD, ABFE, CDHG, ADHE, BCGF, dan EFGH. 

3. Ada berapakah rusuk balok ?. Sebutkan semua rusuk balok! 

Ada 12, yaitu: 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ , 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ , 𝐴𝐷̅̅ ̅̅ , 𝐸𝐹̅̅ ̅̅ , 𝐹𝐺̅̅ ̅̅ , 𝐺𝐻̅̅ ̅̅ , 𝐸𝐻̅̅ ̅̅ , 𝐴𝐸̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐹̅̅ ̅̅ , 𝐶𝐺̅̅ ̅̅ , dan  𝐷𝐻̅̅ ̅̅ . 

4. Bandingkan panjang semua rusuk pada balok. Apakah ukurannya sama ? 

Tidak, panjang rusuk balok tidak sama 

5. Ada berapakah titik sudut balok ?. Sebutkan semua titik sudut balok! 

Ada 8, yaitu: A, B, D, E, F, G, C, dan H. 

6. Ada berapakah diagonal sisi balok ?. Sebutkan semua diagonal sisi balok! 

Ada 12, yaitu: 𝐴𝐹̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐺̅̅ ̅̅ , 𝐶𝐹̅̅ ̅̅ , 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐷̅̅ ̅̅ , 𝐷𝐺̅̅ ̅̅ , 𝐶𝐻̅̅ ̅̅ , 𝐴𝐻̅̅ ̅̅ , 𝐷𝐸̅̅ ̅̅ , 𝐸𝐺̅̅ ̅̅ , 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ , dan  𝐹𝐻̅̅ ̅̅ . 

7. Lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk menghitung panjang diagonal sisi balok. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ada berapakah diagonal ruang balok ?. Sebutkan semua diagonal ruang balok! 

Ada 4, yaitu: 𝐴𝐺̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐻̅̅ ̅̅ , 𝐸𝐶̅̅ ̅̅ , dan 𝐷𝐹̅̅ ̅̅ . 

 

TQ
2
  =   PQ

2       
+    TP

2
 

 = p
2  

+ 𝑙    
 

TQ = √ 𝑝   𝑙  

Panjang diagonal sisi pada bidang PQUT = √ 𝑝   𝑙  

Jadi, untuk mencari panjang diagonal sisi balok, menggunakan teorema 

pythagoras. 
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9. Lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk menghitung panjang diagonal ruang 

balok. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Ada berapakah bidang diagonal balok ?. Sebutkan semua bidang diagonal balok! 

Ada 6, yaitu: CFED, BEHC, AFGD, AEGC, ACGE, dan BGHa. 

11. Lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk menghitung luas bidang diagonal balok.       

      

Bidang diagonal balok berbentuk persegi  panjang. Sehingga diperoleh:  

Luas persegi panjang ACGE =          AC        ×   AE 

          = √ 𝑝   𝑙   ×  t (karena AC = diagonal sisi) 

          = t √ 𝑝   𝑙    

Jadi, luas ABGH / bidang diagonal balok ABGH = 𝑡 √ 𝑝   𝑙    

 

PV
2
  =          PR

2            
+     RV

2
 

 = ( PQ
2  

+ QR
2
 ) +     RV

2     
 

 = (   p
2
   + 𝑙 ) +  t

2
  

PV = √𝑝   𝑙    𝑡²  

Jadi, panjang diagonal ruang balok = √𝑝   𝑙    𝑡² 



301 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

_Jangan lupa tersenyum_ 

KOLOM LISTENER  

Jika ada pertanyaan tuliskan pertanyaanmu di bawah ini! 

 

Sekarang bantu Tika mengidentifikasi sifat-sifat balok. Tuliskan sifat-sifat balok 

dibawah ini! 

Jawab! 

Sifat-sifat balok PQRS.TUVW sebagai berikut: 

1) Memiliki 6 sisi (bidang berbentuk persegi panjang yang saling kongruen. Sisi 

(bidang) tersebut adalah bidang PQRS, TUVW, QRVU, PSWT, PQUT, dan 

SRVW. 

2) Memiliki 12 rusuk, dengan kelompok rusuk yang sama panjang sebagai berikut: 

Rusuk 𝑃𝑄̅̅ ̅̅    𝑆𝑅̅̅̅̅    𝑇𝑈̅̅ ̅̅    𝑊𝑉̅̅ ̅̅ ̅ 

Rusuk 𝑄𝑅̅̅ ̅̅    𝑈𝑉̅̅ ̅̅    𝑃𝑆̅̅̅̅    𝑇𝑊̅̅ ̅̅ ̅ 

Rusuk 𝑃𝑇̅̅ ̅̅    𝑄𝑈̅̅ ̅̅    𝑅𝑉̅̅ ̅̅    𝑆𝑊̅̅ ̅̅ ̅ 

3) Memiliki 8 titik sudut, yaitu P, Q, R, S, T, U, V, dan W. 

4) Memiliki 12 diagonal bidang, diantaranya 𝑃𝑈̅̅ ̅̅ , 𝑄𝑉̅̅ ̅̅ , 𝑅𝑊̅̅ ̅̅ ̅, 𝑆𝑉̅̅̅̅ , dan 𝑇𝑉̅̅ ̅̅ . 

5) Memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik, yaitu 

diagonal 𝑃𝑉̅̅ ̅̅ , 𝑄𝑊̅̅ ̅̅ ̅, 𝑅𝑇̅̅ ̅̅ , dan 𝑆𝑈̅̅ ̅̅ . 

6) Memiliki 6 bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang dan tiap pasangnya 

kongruen. Keenam bidang diagonal tersebut adalah PUVS, QTRW, PWVQ, RUTS, 

PRVT, dan QSWU. 
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PEKERJAAN RUMAH (PR)  

Kerjakan diselembar kertas. Dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. 

1. Diberikan sebuah kubus ABCD.DFGH tanpa tutup. Gambarkan dan sebutkan titik 

sudut dari bangun tersebut! 

2. Diberikan sebuah balok PQRS.TUVW tanpa alas.  Gambarkan dan sebutkan bidang 

diagonal dari bangun tersebut! 

3. Sebuah kubus mempunyai panjang rusuk 16 cm. Hitunglah panjang diagonal sisi dan 

panjang diagonal ruang kubus tersebut! 

4. Perhatikan gambar balok ABCD.EFGH dibawah ini! 

 

Diketahui AB = 12 cm, BC = 8 cm, dan CG = 6 cm. Tentukanlah panjang diagonal 

sisi AC, AF, dan AH. 

5. Diketahui sebuah balok ABCD.EFGH dengan ukuran AB = 16 cm, BC = 12 cm, dan 

CG = 9 cm. Tentukanlah luas bidang diagonal balok ABGH. 

Alternatif Jawaban PR. 

1. Gambar sebuah kubus ABCD.EFGH tanpa tutup yaitu: 

 

Titik sudut = A, B, C, D, E, F, G, dan H. 

2. Gambar sebuah balok PQRS.TUVW tanpa alas yaitu: 
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Bidang diagonal = PUVS, QTWR, PWVQ, RUTS, PRVT, dan QSWU 

3. Diketahui: Rusuk = s = 16 cm 

Ditanyakan : panjang diagonal sisi dan panjang diagonal ruang kubus 

Dijawab : Panjang diagonal sisi = s√  = 16 √  cm 

Panjang diagonal ruang = s√  = 16 √  cm 

4. Diketahui : AB = 12 cm, BC = 8 cm, dan CG = 6 cm 

Ditanyakan : diagonal sisi AC, AF, dan AH 

Dijawab : Diagonal sisi AC  = √        

= √               

= √                

= √        

Diagonal sisi AF = √        

= √               

= √               

= √        

Diagonal sisi AH = √        

= √              

= √              

= √        

  = 10 cm 

5. Diketahui : AB = 16 cm, BC = 12 cm, dan CG = 9 cm 

Ditanyakan : luas bidang diagonal balok ABGH 

Dijawab :        

Cara I. 

luas bidang diagonal balok ABGH  =   √          

     =       √              

     =       √                 

     = 16 cm √         
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     = 16 cm × 15 cm 

     = 240 cm
2 

Cara II. 

Karena bidang diagonal balok berbentuk persegi panjang, maka luas bidang diagonal 

balok ABGH  = p × l 

Mencari lebar balok:  

BG = √            

BG = √                  

BG = √                

BG = √         

BG = 15 cm 

Jadi, panjang BG adalah 15 cm. 

Luas bidang diagonal balok ABGH  = p × l 

     = AB × BG 

     = 16 cm × 15 cm 

     = 240 cm
2
 

Norma penilaian PR 

Skor maksimal soal nomor 1 : 20 

Skor maksimal soal nomor 2 : 20 

Skor maksimal soal nomor 3 : 10 

Skor maksimal soal nomor 4 : 30 

Skor maksimal soal nomor 5 : 20 

Jumlah soal  : 5 

Hasil penilaian maksimal : skor total keseluruhan soal = 100 

Hasil penilaian siswa  : jumlah perolehan skor siswa  

 

Pedoman penskoran 

Soal nomor 1 dan 2 

No. Respon siswa terhadap soal skor 

1.  Tidak ada jawaban 0 

2.  Menuliskan jawaban tetapi salah semua 1 
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3.  Menggambar tetapi kurang tepat dan menjawab unsur-unsur tetapi kurang 

tepat 

5 

3.  Menggambar kurang tepat dan menjawab unsur-unsur dengan tepat 10 

4.  Menggambar dengan tepat dan menjawab unsur-unsur kurang tepat 15 

5.  Menggambar dengan tepat dan menjawab unsur-unsur dengan tepat 20 

 

Pedoman penskoran 

Soal nomor 3  

No. Respon siswa terhadap soal skor 

1.  Tidak ada jawaban 0 

2.  Menuliskan jawaban tetapi salah 1 

3.  Menjawab tepat dan tidak lengkap 5 

4.  Menjawab dengan tepat dan lengkap 10 

 

Pedoman penskoran 

Soal nomor 4  

No. Respon siswa terhadap soal skor 

1.  Tidak ada jawaban 0 

2.  Menuliskan jawaban tetapi salah 1 

3.  Menjawab tidak tepat dan hanya satu diagonal sisi 5 

4. Menjawab tidak tepat dan hanya dua diagonal sisi 10 

5. Menjawab tidak tepat dan lengkap 3 diagonal sisi 15 

6. Menjawab tepat tetapi hanya satu diagonal sisi 20 

7. Menjawab tepat tetapi hanya dua diagonal sisi 25 

8. Menjawab tepat tiga diagonal sisi 30 

 

Pedoman penskoran 

Soal nomor 5 

No. Respon siswa terhadap soal skor 

1.  Tidak ada jawaban 0 

2.  Menuliskan jawaban tetapi salah 1 

3.  Menjawab tetapi tidak tepat dan tidak lengkap 10 

4.  Menjawab dengan tepat dan lengkap 20 
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Kompetensi dasar 

5.2 Membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma, dan limas. 

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

Indikator pembelajaran 

5.2.1 Membuat jaring-jaring kubus.                        

5.2.2 Menggambar bentuk jaring-jaring kubus. 

5.2.3 Membuat jaring-jaring balok. 

5.2.4 Menggambar bentuk jaring-jaring balok 

5.3.1 Menghitung Luas Permukaan kubus. 

5.3.2 Menghitung Luas Permukaan balok. 

5.3.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan kubus. 

5.3.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan balok. 

Nama Anggota : 1.  No.Presensi / Kelas : 

                           2.  No.Presensi / Kelas : 
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Perhatikan panduan dibawah ini ! 

1. Setiap siswa mengerjakan satu  permasalahan. 

2. Setiap kelompok terdiri dari problem solver dan listener. 

3. Problem solver pertama membacakan soal dan menyampaikan penyelesaian soal pada 

permasalahan I kepada listener hingga selesai.  

4. Setelah permasalahan I telah selesai, maka siswa bertukar peran. Siswa yang berperan 

sebagai problem solver bertukar peran sebagai listener dan siswa yang menjadi 

listener bertukar peran sebagai problem solver. 

5. Problem solver kedua membacakan soal dan menyampaikan penyelesaian soal pada 

permasalahan II kepada listener hingga selesai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMASALAHAN I 

Permasalahan I ini dikerjakan oleh problem solver pertama, kemudian dijelaskan kepada 

listener pertama. 

Nama problem solver : . . . . . . . . . . . . 

Nama listener : . . . . . . . . . . . .  

 

Tugas buat kamu yang menjadi 

problem solver : 

1. Bacakanlah permasalahan yang harus 

kamu selesaikan dengan suara yang 

jelas agar listener dapat mengetahui 

permasalahan yang ada. 

2. Setelah itu, tugas kamu adalah 

menyelesaikan permasalahan sesuai 

dengan langkah-langkah pada LAS 

ini. 

3. Kemudian, sampaikanlan hasil 

penyelesaianmu secara urut kepada 

listener. 

 

Tugas buat kamu yang menjadi 

listener : 

1. Dengarkanlah problem solver dengan 

baik agar kamu mengetahui 

permasalahan yang ada. 

2. Setelah itu, pahami secara detail 

setiap langkah dan hasil penyelesaian 

yang disampaikan oleh problem 

solver. 

3. Periksalah kembali penjelasan yang 

disampaikan problem solver dalam 

menyelesaikan masalah dan kamu 

dapat mengajukan pertanyaan. 

Tuliskanlah pertanyaanmu tersebut 

pada kolom yang tersedia dibawah. 
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Permasalahan I 

Bu Reza akan berkunjung ke rumah sahabatnya. Bu Reza akan membawakan 

hadiah untuk anak sahabatnya. Bungkus hadiah direncanakan akan berbentuk kubus 

dan dibuat dengan menggunakan kertas karton. Bantulah Bu Reza untuk mensketsa 

rancangan bungkus hadiah yang akan berbentuk kubus pada kertas karton agar 

rancangan tersebut dapat dibuat menjadi kubus tertutup. Kemudian, Bu Reza juga 

berniat akan membawa kue saat berkunjung. Kue tersebut direncanakan berbentuk 

kubus dengan panjang rusuk 5 cm. Bu Reza akan memasukkan kue tersebut ke 

dalam kardus. Bu Reza akan membuat kardus sendiri menggunakan kertas karton. 

Apa yang harus dilakukan oleh Bu Reza ? 

Untuk menyelesaikan permasalahan 1 

diatas, perlu mengetahui jaring-jaring 

kubus untuk mensketsa rancangan agar 

menjadi kubus tertutup dan menghitung 

luas permukaan kue. Bagaimana cara 

mengetahui jaring-jaring kubus dan 

mencari luas permukaan kue? Perhatikan 

langkah-langkah dibawah ini. 

 

Bantu Bu Reza untuk mensketsa rancangan bungkus hadiah yang akan berbentuk kubus 

pada kertas karton agar rancangan tersebut dapat dibuat menjadi kubus tertutup dengan 

langkah berikut. Pertama Bu Reza mencari kotak makanan yang berbentuk kubus. 

Kemudian Bu Reza akan mengiris kotak makanan tersebut sesuai rusuk-rusuknya dan 

merentangkannya seperti gambar di bawah ini. 

    
     (gambar 1)                   (gambar 2) 
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Kemudian untuk mengetahui yang harus dilakukan oleh Bu Reza, maka harus 

mengetahui rumus permukaan kubus terlebih dahulu. Isilah titik-titik dibawah ini 

untuk menemukan rumus luas permukaan kubus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian perhatikan gambar kubus diatas dan isilah titik dibawah ini: 

1. Bentuk bangun ruang  : kubus 

2. Bentuk sisi                   : persegi 

3. Banyak sisi                   : enam (6) 

4. Nah, sekarang apakah ukuran sisi-sisi tersebut sama? Ya, ukurannya sama 

5. Rumus luas sisi: s × s = s
2
 

6. Jadi, luas permukaan bangun tersebut adalah: 

= jumlah luas keenam persegi 

=  6 × luas persegi 

= 6 × (s × s) 

= 6 s
2
 cm

2
 

 

Perhatikan gambar disamping! 

Kubus terdiri dari 6 persegi yang merupakan sisi-sisi 

kubus itu. Seperti pada gambar dibawah ini! 

   

Bentuk bangun: persegi 

Panjang sisi      : s 

Luas                     : s × s = s
2
 

Gambarkan jaring-jaring kubus sesuai dengan gambar 2 di bawah ini. Sehingga, jadilah  

rancangan bungkus hadiah yang akan berbentuk kubus. 
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KOLOM LISTENER  

Jika ada pertanyaan tuliskan pertanyaanmu di bawah ini! 

 

Jadi, kesimpulan yang kalian dapat adalah: 

Luas Permukaan Kubus (L) = 6 s
2
  

Dengan s = sisi kubus 

Setelah kalian menemukan luas permukaan kubus, bantulah Bu Reza untuk menemukan 

penyelesaian dari Permasalahan I yaitu mencari luas permukaan kue. Tuliskan 

penyelesianmu dengan mengisis titik dibawah ini! 

Luas Permukaan kue  = 6 × s
2
 

   =  6 × 5
2 

cm 

   =  6 × 25 cm 

   = 150 cm
2
 

Karena Luas permukaan kue adalah 150 cm
2
. Maka kertas karton yang dibutuhkan Bu 

Reza harus lebih dari 150 cm
2
 (untuk bagian dilem). 

Jadi, yang harus dilakukan oleh Bu Reza adalah menyiapkan kertas karton lebih dari 150 

cm
2
. 
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PERMASALAHAN  2 

Permasalahan 2 ini, dikerjakan oleh problem solver yang pada saat permasalahan 1 tadi 

menjadi listener. Kemudian dijelaskan kepada listener yang pada saat permasalahan 1 

menjadi problem solver (bertukar peran). 

Nama problem solver   : . . . . . . . . . . . . 

Nama listener  : . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

Permasalahan II 

Bu Retno akan berkunjung ke rumah sahabatnya. Bu Retno akan membawakan 

hadiah untuk anak sahabatnya. Bungkus hadiah direncanakan akan berbentuk balok 

dan dibuat dengan menggunakan kertas karton. Bantulah Bu Retno untuk 

mensketsa rancangan bungkus hadiah yang akan berbentuk balok pada kertas 

karton agar rancangan tersebut dapat dibuat menjadi balok tertutup. Kemudian, Bu 

Retno juga berniat akan membawa kue saat berkunjung. Kue tersebut direncanakan 

berbentuk balok dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 6 cm. Bu 

Retno akan memasukkan kue tersebut ke dalam kardus. Bu Retno akan membuat 

kardus sendiri menggunakan kertas karton. Apa yang harus dilakukan oleh Bu 

Retno ? 

 

Untuk menyelesaikan permasalahan 1 

diatas, perlu mengetahui jaring-jaring 

balok untuk mensketsa rancangan agar 

menjadi balok tertutup dan menghitung 

luas permukaan kue. Bagaimana cara 

mengetahui jaring-jaring balok dan 

mencari luas permukaan kue? Perhatikan 

langkah-langkah dibawah ini. 
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Kemudian untuk mengetahui yang harus dilakukan oleh Bu Retno, maka harus 

mengetahui rumus permukaan balok terlebih dahulu. Isilah titik-titik dibawah ini 

untuk menemukan rumus luas permukaan balok! 

 

 

 

 

 

Balok terdiri dari 6 persegi panjang. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 

 

Panjang            : p 

Lebar                : 𝑙 

Bentuk bangun : persegi panjang 

Luas                 : p × 𝑙 × t 

 

Bantu Bu Retno untuk mensketsa rancangan bungkus hadiah yang akan berbentuk kubus 

pada kertas karton agar rancangan tersebut dapat dibuat menjadi balok tertutup dengan 

langkah berikut. Pertama Bu Retno mencari kotak makanan yang berbentuk balok. 

Kemudian Bu Retno akan mengiris kotak makanan tersebut sesuai rusuk-rusuknya dan 

merentangkannya seperti gambar di bawah ini. 

    
          (gambar 1)                (gambar 2) 

Gambarkan jaring-jaring balok sesuai dengan gambar 2 di bawah ini. Sehingga, jadilah  

rancangan bungkus hadiah yang akan berbentuk balok. 
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Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

1. Bentuk bangun ruang: balok 

2. Bentuk sisi                 : persegi panjang 

3. Banyak sisi                : 6 (enam) 

4. Nah, sekarang apakah ukuran sisi-sisi tersebut sama? Tidak sama 

5. Luas ABCD              : 𝑝  𝑙  

Luas EFGH               : 𝑝  𝑙 

Luas ABFE               : 𝑝  𝑡 

Luas DCGH              : 𝑝  𝑡 

Luas ADHE              : 𝑙  𝑡 

Luas BCGF               : 𝑙  𝑡 

Dengan demikian luas ABFE = Luas DCGH 

                             Luas BCGF = Luas ADHE 

                             Luas EFGH = Luas ABCD 

6. Jadi, luas permukaan bangun tersebut adalah: 

= jumlah luas keenam persegi panjang 

=  luas ABCD + luas EFGH + luas ABFE + luas DCGH + luas ADHE + luas 

BCGF 

= 𝑝  𝑙 + 𝑝  𝑙 +  𝑝  𝑡 + 𝑝  𝑡 + 𝑙  𝑡 + 𝑙  𝑡 

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

= 2 𝑝  𝑙 +  2 𝑝  𝑡  + 2  𝑙  𝑡 

= 2 (𝑝  𝑙 + 𝑝  𝑡  + 𝑙  𝑡) 

Dengan p = panjang balok 

              l = lebar balok  

              t = tinggi balok 
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_Jangan lupa tersenyum_ 

KOLOM LISTENER  

Jika ada pertanyaan tuliskan pertanyaanmu di bawah ini! 

           

Jadi, kesimpulan yang kalian dapat adalah: 

Luas Permukaan Balok (L) = 2 (𝑝  𝑙 + 𝑝  𝑡  + 𝑙  𝑡) 

Dengan p = panjang balok , l = lebar balok, dan 

              t = tinggi balok 

Setelah kalian menemukan luas permukaan balok, bantulah Bu Retno untuk menemukan 

penyelesaian dari Permasalahan I yaitu mencari luas permukaan kue. Tuliskan 

penyelesianmu dengan mengisis titik dibawah ini! 

Luas Permukaan kue  = 2 {( 𝑝  𝑙 ) + ( 𝑝  𝑡  ) + ( 𝑙  𝑡 )} 

= 2 {(    𝑐𝑚    𝑐𝑚 ) + ( 10 𝑐𝑚    𝑐𝑚 ) + (    𝑐𝑚    𝑐𝑚 )} 

= 2 ( 180 cm + 60 cm  + 48 cm ) 

= 2 ( 288 cm )  

= 576 cm
2
 

Karena Luas permukaan kue adalah 576 cm
2
. Maka kertas karton yang dibutuhkan Bu 

Retno harus lebih dari 576 cm
2
 (untuk bagian dilem). Jadi, yang harus dilakukan oleh Bu 

Retno adalah menyiapkan kertas karton lebih dari 576 cm
2
. 
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Pekerjaan Rumah (PR) 

Petunjuk! 

1. Kerjakan soal di bawah ini secara lengkap.  

2. Soal akan dibahas dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya.  

3. Soal dikerjakan pada lembar kertas masing-masing. 

Soal. 

1. Perhatikanlah gambar kubus dan jaring-jaring kubus ABCD.EFGH dibawah ini! 

 

Jika ABCD adalah alas kubus, maka tentukanlah huruf-huruf yang ditunjukkan pada 

nomor-nomor pada gambar di atas. 

Penyelesaian: 

Huruf yang ditunjukkan oleh nomor 1 adalah A, nomor 2 adalah E, nomor 3 adalah H, 

dan nomor 4 adalah H. 

2. Perhatikan gambar kubus di bawah ini! 

 

Lengkapilah jaring-jaring di bawah ini sesuai gambar kubus di atas. 

Penyelesaian: 

  

3. Perhatikan gambar di bawah ini. 
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Pada gambar di atas, ABCD adalah alas sebuah balok. nomor 1 dan 2 adalah huru-

huruf..... 

Penyelesaian: 

Huruf yang ditunjukkan oleh nomor 1 adalah E dan nomor 2 adalah F. 

4. Tentukan panjang rusuk kubus jika luas permukaan kubus 600 cm
2
. 

Penyelesaian: 

Diketahui: luas permukaan kubus 600 cm
2
. 

Ditanya: rusuk kubus? 

Dijawab: 

Luas permukaan kubus  = 6 s
2
. 

  600 cm
2
   = 6 s

2
. 

   
      

 
 cm

2  
= 
     

 
  

   100 cm
2   

=    

  √     cm = s 

   cm = s 

Jadi, rusuk kubus adalah 10 cm. 

5. Sebuah balok mempunyai ukuran panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 2 cm. Hitunglah 

luas permukaan balok tersebut. 

Penyelesaian:  

Diketahui: panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 2 cm. 

Ditanya: luas permukaan balok? 

Luas permukaan balok = = 2 {(      ) + (       ) + (     )} 

= 2 {(            ) + ( 10       cm) + (            )} 

= 2 ( 50 cm + 20 cm  + 10 cm ) 

= 2 (80 cm)  

= 160 cm
2
. 

Jadi, luas permukaan balok tersebut adalah 160 cm
2
. 
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Norma penilaian 

Skor maksimal soal nomor 1-5: 10 

Jumlah soal  : 5 

Hasil penilaian maksimal : skor total keseluruhan soal × 2 = 100 

Hasil penilaian siswa  : jumlah perolehan skor siswa × 2 

Pedoman penskoran 

Soal nomor 1 sampai 5 

No. Respon siswa terhadap soal skor 

1.  Tidak ada jawaban 0 

2.  Menuliskan jawaban tetapi salah 1 

3.  Menjawab tetapi tidak tepat dan tidak lengkap 5 

4.  Menjawab dengan tepat dan lengkap 10 
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Kompetensi dasar 

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

Indikator pembelajaran 

5.3.5 Menghitung volume kubus. 

5.3.6 Menghitung volume balok. 

5.3.7 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume kubus. 

5.3.8 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume balok. 

Nama Anggota : 1.  No.Presensi / Kelas : 

                           2.  No.Presensi / Kelas : 
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Perhatikan panduan dibawah ini ! 

1. Setiap siswa mengerjakan satu  permasalahan. 

2. Setiap kelompok terdiri dari problem solver dan listener. 

3. Problem solver pertama membacakan soal dan menyampaikan penyelesaian soal pada 

permasalahan I kepada listener hingga selesai.  

4. Setelah permasalahan I telah selesai, maka siswa bertukar peran. Siswa yang berperan 

sebagai problem solver bertukar peran sebagai listener dan siswa yang menjadi 

listener bertukar peran sebagai problem solver. 

5. Problem solver kedua membacakan soal dan menyampaikan penyelesaian soal pada 

permasalahan II kepada listener hingga selesai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMASALAHAN I 

Permasalahan I ini dikerjakan oleh problem solver pertama, kemudian dijelaskan kepada 

listener pertama. 

Nama problem solver : . . . . . . . . . . . . 

Nama listener : . . . . . . . . . . . .  

 

Tugas buat kamu yang menjadi 

problem solver : 

1. Bacakanlah permasalahan yang harus 

kamu selesaikan dengan suara yang 

jelas agar listener dapat mengetahui 

permasalahan yang ada. 

2. Setelah itu, tugas kamu adalah 

menyelesaikan permasalahan sesuai 

dengan langkah-langkah pada LAS 

ini. 

3. Kemudian, sampaikanlan hasil 

penyelesaianmu secara urut kepada 

listener. 

 

Tugas buat kamu yang menjadi 

listener : 

1. Dengarkanlah problem solver dengan 

baik agar kamu mengetahui 

permasalahan yang ada. 

2. Setelah itu, pahami secara detail 

setiap langkah dan hasil penyelesaian 

yang disampaikan oleh problem 

solver. 

3. Periksalah kembali penjelasan yang 

disampaikan problem solver dalam 

menyelesaikan masalah dan kamu 

dapat mengajukan pertanyaan. 

Tuliskanlah pertanyaanmu tersebut 

pada kolom yang tersedia dibawah. 
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 Perhatikan gambar dibawah ini! gambar tersebut menunjukkan sebuah kubus 

satuan dengan panjang rusuk 2 satuan panjang. 

 

Volume kubus tersebut   = panjang kubus satuan × lebar kubus satuan × tinggi kubus 

satuan 

       = (2 × 2 × 2) satuan volume 

       = 2
3
  satuan volume 

       = 8  satuan volume 

Jadi, diperoleh rumus volume kubus (V) dengan panjang rusuk s sebagai berikut. 

V = rusuk × rusuk × rusuk 

   = s × s  × s  

    = s
3
 . 

Jadi, Volume kubus adalah =  s
3
. 

 

Permasalahan I 

Bak mandi Arman berbentuk kubus. Bak tersebut berisi air sampai penuh. Air yang 

dimasukkan 216 liter. Berapakah panjang sisi bak mandi Arman ? 

Untuk menyelesaikan 

permasalahan 1 diatas, perlu 

mengetahui rumus volume 

kubus terlebih dahulu. Untuk 

menemukan rumus volume 

kubus isilah titik-titik dibawah 

ini. 
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PERMASALAHAN  2 

Permasalahan 2 ini, dikerjakan oleh problem solver yang pada saat permasalahan 1 tadi 

menjadi listener. Kemudian dijelaskan kepada listener yang pada saat permasalahan 1 

menjadi problem solver (bertukar peran). 

Nama problem solver : . . . . . . . . . . . . 

Nama listener  : . . . . . . . . . . . .  

KOLOM LISTENER  

Jika ada pertanyaan tuliskan pertanyaanmu di bawah ini! 

 

Setelah kalian menemukan rumus volume kubus, bantulah Arman untuk menentukan 

panjang bak mandinya.. Tuliskan penyelesianmu dibawah ini! 

PENYELESAIAN : 

Diketahui = V = 216 

Ditanyakan = panjang sisi bak mandi ? 

Dijawab =  

Volume kubus    = s × s  × s  

 216  = s
3
 

√   
3

 = s 

6    = s 

Jadi, panjang sisi bak mandi Arman adalah 6 dm
3
. 
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Gambar dibawah ini menunjukkan sebuah balok satuan dengan ukuran panjang = 

4 satuan panjang, lebar = 2 satuan panjang, dan tinggi = 2 satuan panjang. 

     

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

  = ( 4 × 2 × 2 ) satuan volume 

  = 16 satuan volume 

Jadi, volume balok (V) dngan ukuran (p × 𝑙 × t) dirumuskan sebagai berikut: 

Volume = panjang × lebar × tinggi 

  = p × 𝑙 × t 

Jadi, Volume balok adalah = p × 𝑙 × t 

 

Permasalahan II 

Akuarium dirumah Siska berbentuk balok. Panjang 60 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 50 

cm. Siska ingin mengetahui kapasitas dari akuarium tersebut. Berapakah kapasitas 

akuarium tersebut? 

Untuk menyelesaikan 

permasalahan 1 diatas, perlu 

mengetahui rumus volume balok 

terlebih dahulu. Untuk 

menemukan rumus volume balok 

isilah titik-titik dibawah ini. 
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_Jangan lupa tersenyum_ 

Sekarang kerjakan dan diskusikan dengan pasanganmu soal dibawah ini! 

1. Suatu kubus volumenya 125 cm
3
. Hitunglah panjang rusuknya. 

2. Sebuah balok mempunyai ukuran panjang = 15 cm, lebar = 10 cm, dan tinggi 5 cm. 

Hitunglah volume balok tersebut. 

1. Diketahui: V = 125 cm
3
.                          2. Diketahui: p = 15 cm, l = 10 cm, t = 5 cm 

Ditanya: panjang rusuk?                              Ditanya : volume balok? 

Dijawab: Volume kubus = s
3
                       Dijawab : volume balok = p ×   × t 

                                 125 = s
3
                                                             = 15 × 10 × 5 

                       s   = √   
3

 = 5 cm                                                         = 750 cm
3
 

Jadi,  panjang rusuk kubus = 5 cm.             Jadi, volume balok = 750 cm
3
.

KOLOM LISTENER  

Jika ada pertanyaan tuliskan pertanyaanmu di bawah ini! 

                     

Setelah kalian menemukan rumus volume balok, bantulah Siska untuk menentukan 

kapasitas akuariumnya. Tuliskan penyelesianmu dibawah ini! 

PENYELESAIAN: 

Diketahui : panjang = 60 cm, lebar = 40 cm, dan tinggi = 50 cm 

Ditanyakan = kapasitas/ volume akuarium ? 

Dijawab =  

V = p × 𝑙 × t 

    = 60 ×    × 50 

    = 120.000 cm
3
.  

Jadi,kapasitas akuarium Siska adalah 120.000 cm
3
. 
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LAMPIRAN 3.4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

 

Nama Sekolah  : SMP N 2 Banguntapan 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi   : Kubus dan Balok 

Kelas/Semester  : VIII/ Genap  

Alokasi Waktu  : 7 × 40 menit (3 kali pertemuan) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

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

bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

B. KOMPETENSI DASAR 

5.1 Mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas serta bagian-

bagiannya. 

5.2 Membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma, dan limas. 

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

limas. 

C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 

5.1.1 Mengidentifikasi sifat-sifat kubus. 

5.1.2 Mengidentifikasi sifat-sifat balok. 

5.2.1 Membuat jaring-jaring kubus. 

5.2.2 Menggambar bentuk jaring-jaring kubus 

5.2.3 Membuat jaring-jaring balok. 

5.2.4 Menggambar bentuk jaring-jaring balok. 

5.3.1 Menghitung luas permukaan kubus. 

5.3.2 Menghitung luas permukaan balok. 

5.3.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan 

kubus. 
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5.3.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan 

balok. 

5.3.5 Menghitung volume kubus. 

5.3.6 Menghitung volume balok. 

5.3.7 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume kubus. 

5.3.8 Menyelsaikan masalah yang berkaitan dengan volume balok. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan Pertama: 

Melalui proses pembelajaran, siswa dapat: 

1. Menyebutkan unsur-unsur kubus. 

2. Menyebutkan unsur-unsur balok. 

3. Mengaplikasikan sifat-sifat kubus untuk menyelesaiakan masalah, 

4. Mengaplikasikan sifat-sifat balok untuk menyelesaikan masalah. 

Pertemuan Kedua: 

Melalui proses pembelajaran, siswa dapat: 

1. Menggambarkan jaring-jaring kubus. 

2. Menggambarkan jaring-jaring balok. 

3. Menemukan rumus luas permukaan kubus. 

4. Menghitung luas permukaan kubus. 

5. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan 

kubus. 

6. Menemukan rumus luas permukaan balok. 

7. Menghitung luas permukaan balok. 

8. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan 

balok. 

Pertemuan Ketiga:  

Melalui proses pembelajaran, siswa dapat: 

1. Menemukan rumus volume kubus. 

2. Menghitung volume kubus. 

3. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan volume balok. 

4. Menemukan rumus volume balok. 
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5. Menghitung volume balok. 

6. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan volume balok. 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Materi pembelajaran : kubus dan balok 

1. Pengertian Kubus dan Balok 

Kubus adalah benda ruang yang memiliki enam bidang 

persegiempat (bujursangkar) yang sama dan sebangun (Adjie dan 

Maulana). Menurut Sukino (2006: 303), kubus merupakan sebuah 

bangun ruang beraturan yang dibentuk oleh enam buah persegi yang 

bentuk dan ukurannya sama. Dan menurut Suwaji (2008: 6), kubus 

merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh enam buah persegi yang 

kongruen. Sedangkan Balok merupakan bangun ruang beraturan yang 

dibentuk oleh tiga pasang persegi panjang yang masing-masing 

memiliki bentuk dan ukuran yang sama (Sukino, 2006: 308). Menurut 

Suwaji (2008: 6), balok dibatasi oleh tiga pasang persegipanjang yang 

kongruen dan masing-masing pasangan yang kongruen ini terletak 

sejajar. 

2. Unsur-unsur Kubus 

Kubus mempunyai beberapa unsur utama. Unsur-unsur utama 

itu adalah sisi, rusuk, dan titik sudut. 

a. Sisi kubus adalah suatu bidang persegi (permukaan kubus) yang 

membatasi bangun ruang kubus. Kubus terdiri dari enam sisi yang 

bentuk dan ukurannya sama (Suwaji, 2008: 6). 

b. Rusuk kubus adalah ruas garis yang merupakan perpotongan dua 

bidang sisi pada sebuah kubus (Suwaji, 2008: 6). 

c. Titik sudut kubus adalah titik pertemuan dari tiga rusuk kubus yang 

tidak berdekatan (Suwaji, 2008: 6). 

Diagonal merupakan garis yang menghubungkan dua titik sudut 

yang tidak berdekatan (suwaji, 2008: 10). Kubus memiliki diagonal 

sisi (diagonal bidang), bidang diagonal, dan diagonal ruang. 
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d. Diagonal sisi kubus adalah ruas garis yang menghubungkan dua 

titik sudut yang tidak berdekatan dan berada pada satu bidang sisi 

kubus. 

e. Bidang diagonal merupakan bidang di dalam kubus yang dibuat 

melalui dua buah rusuk yang saling sejajar tetapi tidak teletak pada 

satu sisi. 

f. Diagonal ruang merupakan ruas garis yang menghubungkan dua 

titik sudut yang tidak berdekatan (tidak terletak pada satu bidang 

sisi) (suwaji, 2008: 10). 

Perhatikan gambar kubus ABCD.EFGH dibawah ini! 

 

Sifat-sifat kubus ABCD.EFGH sebagai berikut: 

a. Memiliki 6 sisi (bidang) berbentuk persegi yang saling kongruen. 

Sisi (bidang) tersebut adalah bidang ABCD, ABFE, BCGF, 

CDHG, ADHE, dan EFGH. 

b. Memiliki 12 rusuk yang sama panjang yaitu 

   ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅̅    ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅̅     ̅̅ ̅̅̅    ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅̅     ̅̅ ̅̅ ̅     ̅̅ ̅̅ ̅ dan    ̅̅ ̅̅ ̅. 

Rusuk-rusuk    ̅̅ ̅̅ ̅     ̅̅ ̅̅̅    ̅̅ ̅̅ ̅ dan   ̅̅ ̅̅  disebut rusuk alas, dan 

   ̅̅ ̅̅̅     ̅̅ ̅̅ ̅     ̅̅ ̅̅ ̅ dan     ̅̅ ̅̅ ̅ disebut rusuk tegak. Rusuk-rusuk yang 

sejajar diantaranya   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅ . Rusuk-rusuk yang 

saling berpotongan diantaranya diantaranya dengan   ̅̅ ̅̅  dengan 

  ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅  dengan   ̅̅ ̅̅ , dan   ̅̅ ̅̅  dengan   ̅̅ ̅̅ . Rusuk-rusuk yang 

saling bersilangan diantaranya   ̅̅ ̅̅  dengan   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅  dengan   ̅̅ ̅̅ . 

c. Memiliki 8 titik sudut yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. 

d. Memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang, diantaranya   ̅̅ ̅̅ , 

  ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ , dan   ̅̅̅̅ . 

e. Memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan 

di satu titik yaitu   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ , dan   ̅̅ ̅̅ . 
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f. Memiliki 6 bidang diagonal berbentuk persegi panjang yang 

saling kongruen, diantaranya bidang ACGE, BGHA, AFGD, dan 

BEHC. 

3. Unsur-unsur Balok 

Balok memiliki tiga unsur utama yang merupakan pembentuk 

balok tersebut. Unsur-unsur utama itu adalah sisi balok, rusuk balok, 

dan titik sudut balok. 

a. Sisi balok adalah suatu bidang persegipanjang yang membatasi 

bangun ruang balok. Balok tediri dari tiga pasang sisi, yang 

masing-masing pasang berbentuk persegi panjang yang sama 

bentuk dan ukurannya. 

b. Rusuk balok adalah ruas garis yang merupakan perpotongan dua 

bidang sisi pada sebuah balok 

c. Titik sudut balok adalah titik pertemuan dari tiga rusuk balok 

yang tidak berdekatan. 

d. Diagonal sisi balok adalah ruas garis yang menghubungkan dua 

titik sudut yang tidak berdekatan dan berada pada satu bidang sisi 

balok. 

e. Bidang diagonal merupakan bidang di dalam balok yang dibuat 

melalui dua buah rusuk yang saling sejajar tetapi tidak teletak 

pada satu sisi. 

f. Diagonal ruang merupakan ruas garis yang menghubungkan dua 

titik sudut yang tidak berdekatan (tidak terletak pada satu bidang 

sisi). 

Perhatikan gambar balok ABCD.EFGH dibawah ini! 

 

Sifat-sifat balok PQRS.TUVW sebagai berikut: 

a. Memiliki 6 sisi (bidang berbentuk persegi panjang yang saling 

kongruen. Sisi (bidang) tersebut adalah bidang PQRS, TUVW, 

QRVU, PSWT, PQUT, dan SRVW. 
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b. Memiliki 12 rusuk, dengan kelompok rusuk yang sama panjang 

sebagai berikut: 

Rusuk   ̅̅ ̅̅      ̅̅̅̅      ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅ ̅ 

Rusuk   ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅      ̅̅̅̅      ̅̅ ̅̅ ̅ 

Rusuk   ̅̅̅̅      ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅      ̅̅̅̅̅ 

c. Memiliki 8 titik sudut, yaitu P, Q, R, S, T, U, V, dan W. 

d. Memiliki 12 diagonal bidang, diantaranya   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ̅,   ̅̅̅̅ , dan 

  ̅̅ ̅̅ . 

e. Memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan 

di satu titik, yaitu diagonal   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ̅,   ̅̅ ̅̅ , dan   ̅̅ ̅̅ . 

f. Memiliki 6 bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang dan 

tiap pasangnya kongruen. Keenam bidang diagonal tersebut 

adalah PUVS, QTRW, PWVQ, RUTS, PRVT, dan QSWU. 

4. Jaring-jaring Kubus dan Balok 

Menurut suwaji (2008: 7), jika sebuah bangun ruang dipotong 

pada beberapa rusuknya dan dapat dibuka untuk diletakkan pada suatu 

bidang datar sehingga membentuk susunan yang saling terhubung, 

maka susunan tersebut disebut sebagai jaring-jaring. Sementara 

menurut Adinawan dan Sugiono (2010: 139), jika suatu bangun ruang 

diiris pada beberapa rusuknya, kemudian direbahkan sehingga terjadi 

bangun datar, maka bangun tersebut disebut jaring-jaring. Gambar 

berikut menunjukkan contoh bentuk jaring-jaring kubus dan balok. 

Gambar contoh jaring-jaring kubus. 

 

Gambar contoh jaring-jaring balok 
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5. Luas Permukaan Kubus  

Luas permukaan merupakan total jumlah dari luas seluruh sisi 

yang menyelimuti suatu bangun ruang tertentu. Permukaan kubus 

terdiri dari enam buah persegi dengan ukuran yang sama. Perhatikan 

gambar di bawah ini: 

 

Karena panjang setiap rusuk kubus s, maka luas setiap sisi kubus =   , 

maka luas permukaan kubus adalah 6   luas persegi =       

L = 6 s
2
 , dengan L = luas permukaan kubus 

s   = panjang rusuk kubus 

6. Luas Permukaan Balok 

Sebuah balok memiliki tiga pasang sisi berupa persegi panjang. 

Setiap sisi dan pasangannya saling berhadapan, sejajar, dan kongruen 

(sama bentuk dan ukurannya). Perhatikan gambar di bawah ini: 

 

Luas permukaan ABCD = luas permukaan EFGH =     

Luas permukaan ADHE = luas permukaan BCGF =      

Luas permukaan ABFE = luas permukaan DCGH =     

Maka, luas permukaan balok sama dengan jumlah ketiga pasang sisi 

yang saling kongruen pada balok tersebut. Luas permukaan balok 

adalah  

L  = 2 (   ) + 2 (   ) + 2 (   ) 

 = 2 {(   ) + (   ) + (   )} 

Dengan     L = luas permukaan 

   p = panjang balok 
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   l = lebar balok 

   t = tinggi balok 

7. Volume Kubus 

Volume dinyatakan sebagai benyaknya satuan isi yang dapat 

mengisi bangun tersebut (Suwaji, 2008 : 9). Perhatikan gambar di 

bawah ini: 

 

Volume kubus  = panjang kubus satuan × lebar kubus satuan × 

tinggi kubus satuan. 

= (2 × 2 × 2) satuan volume 

= 2
3
 satuan volume 

= 8 satuan volume 

Jadi, diperoleh rumus volume kubus (V) dengan panjang rusuk s 

adalah: 

V  = rusuk × rusuk × rusuk 

= s × s × s 

= s
3
 

8. Volume Balok 

Perhatikan gambar di bawah ini: 

 

Gambar di atas menunjukkan sebuah balok satuan dengan ukuran 

panjang = 4 satuan panjang, lebar = 2 satuan panjang, dan tinggi = 2 

satuan panjang. 

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

kubus satuan. 

 = (4 × 2 × 2) satuan volume 

  = 16 satuan volume 
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Jadi, volume balok (V) dengan ukuran (      ) dirumuskan 

sebagai berikut. 

V = panjang   lebar   tinggi 

 =        

F. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran : Model Konvensional 

Metode Pembelajaran  : Diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan Pertama (2 JP × 40 menit) 

Tahap 

Kegiatan 

Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

 

 

 

 

 

 

Pendahuluan  

Siswa menjawab salam dari guru. 2 menit  

Pengkondisian kelas: 

Siswa menyiapkan mental, fisik, sarana 

belajar, dan guru mengecek kehadiran siswa. 

2 menit 

Siswa mendengarkan penjelasan dari guru 

tentang tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

2 menit 

Siswa mendengarkan apersepsi yang 

diberikan guru, yaitu:  

Pada saat kalian masih SD sudah pernah 

mempelajari mengenai kubus dan balok ya ? 

kemudian juga dikelas VII kalian sudah 

mempelajari bangun datar persegi dan 

persegi panjang. Nah, persegi dan persegi 

panjang ini nanti ada kaitannya dengan 

materi kubus dan balok. Guru memberikan 

pertanyaan kepada siswa, yaitu: “Kalian 

masih ingatkah bagaimana bentuk kubus dan 

balok?”. 

5 menit 
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Hipotesis: 

1. Siswa masih ingat bentuk kubus dan 

balok. 

2. Siswa sudah lupa bagaimana bentuk 

kubus dan balok. 

Tanggapan Hipotesis: 

1. Guru memberikan apresiasi berupa 

pujian kepada siswa yang masih ingat 

bentuk kubus dan balok, yaitu: “ya, 

bagus sekali kalian masih ingat dengan 

bentuk kubus dan balok”. 

2. Guru menggambarkan bentuk kubus dan 

balok dipapan tulis. 

Kegiatan Inti Siswa mendengarkan materi yang dijelaskan 

oleh guru mengenai materi unsur-unsur 

kubus dan balok. 

Guru menggambarkan gambar kubus dan 

balok di papan tulis. 

 

Unsur-unsur kubus ABCD.EFGH 

sebagai berikut: 

a. Sisi kubus adalah suatu bidang persegi 

(permukaan kubus) yang membatasi 

bangun ruang kubus. Kubus terdiri dari 

enam sisi yang bentuk dan ukurannya 

sama (Suwaji, 2008: 6). 

b. Rusuk kubus adalah ruas garis yang 

merupakan perpotongan dua bidang sisi 

 20 

menit 
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pada sebuah kubus (Suwaji, 2008: 6). 

c. Titik sudut kubus adalah titik pertemuan 

dari tiga rusuk kubus yang tidak 

berdekatan (Suwaji, 2008: 6). 

Diagonal merupakan garis yang 

menghubungkan dua titik sudut yang 

tidak berdekatan (suwaji, 2008: 10). 

Kubus memiliki diagonal sisi (diagonal 

bidang), bidang diagonal, dan diagonal 

ruang. 

d. Diagonal sisi kubus adalah ruas garis 

yang menghubungkan dua titik sudut 

yang tidak berdekatan dan berada pada 

satu bidang sisi kubus. 

e. Bidang diagonal merupakan bidang di 

dalam kubus yang dibuat melalui dua 

buah rusuk yang saling sejajar tetapi 

tidak teletak pada satu sisi. 

f. Diagonal ruang merupakan ruas garis 

yang menghubungkan dua titik sudut 

yang tidak berdekatan (tidak terletak 

pada satu bidang sisi) (suwaji, 2008: 10). 

Berikut sifat-sifat kubus ABCD.EFGH: 

1. Memiliki 6 sisi (bidang) berbentuk 

persegi yang saling kongruen. Sisi 

(bidang) tersebut adalah bidang ABCD, 

ABFE, BCGF, CDHG, ADHE, dan 

EFGH. 

2. Memiliki 12 rusuk yang sama panjang 

yaitu 

   ̅̅ ̅̅ ̅     ̅̅ ̅̅̅     ̅̅ ̅̅ ̅     ̅̅ ̅̅ ̅     ̅̅ ̅̅̅    ̅̅ ̅̅̅    ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅̅    ̅̅ ̅̅ ̅     ̅̅ ̅̅ ̅ 
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dan    ̅̅ ̅̅ ̅. Rusuk-rusuk    ̅̅ ̅̅ ̅     ̅̅ ̅̅̅    ̅̅ ̅̅ ̅ dan 

  ̅̅ ̅̅  disebut rusuk alas, dan 

   ̅̅ ̅̅̅     ̅̅ ̅̅ ̅     ̅̅ ̅̅ ̅ dan     ̅̅ ̅̅ ̅ disebut rusuk 

tegak. Rusuk-rusuk yang sejajar 

diantaranya   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅ . 

Rusuk-rusuk yang saling berpotongan 

diantaranya diantaranya dengan   ̅̅ ̅̅  

dengan   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅  dengan   ̅̅ ̅̅ , dan   ̅̅ ̅̅  

dengan   ̅̅ ̅̅ . Rusuk-rusuk yang saling 

bersilangan diantaranya   ̅̅ ̅̅  dengan   ̅̅ ̅̅ , 

  ̅̅ ̅̅  dengan   ̅̅ ̅̅ . 

3. Memiliki 8 titik sudut yaitu A, B, C, D, 

E, F, G, dan H. 

4. Memiliki 12 diagonal bidang yang sama 

panjang, diantaranya   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ , dan 

  ̅̅̅̅ . 

5. Memiliki 4 diagonal ruang yang sama 

panjang dan berpotongan di satu titik 

yaitu   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ , dan   ̅̅ ̅̅ . 

6. Memiliki 6 bidang diagonal berbentuk 

persegi panjang yang saling kongruen, 

diantaranya bidang ACGE, BGHA, 

AFGD, dan BEHC. 

 

Unsur-unsur balok PQRS.TUVW 

sebagai berikut: 

a. Sisi balok adalah suatu bidang 

persegipanjang yang membatasi bangun 
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ruang balok. Balok tediri dari tiga pasang 

sisi, yang masing-masing pasang 

berbentuk persegi panjang yang sama 

bentuk dan ukurannya. 

b. Rusuk balok adalah ruas garis yang 

merupakan perpotongan dua bidang sisi 

pada sebuah balok 

c. Titik sudut balok adalah titik pertemuan 

dari tiga rusuk balok yang tidak 

berdekatan. 

d. Diagonal sisi balok adalah ruas garis 

yang menghubungkan dua titik sudut 

yang tidak berdekatan dan berada pada 

satu bidang sisi balok. 

e. Bidang diagonal merupakan bidang di 

dalam balok yang dibuat melalui dua 

buah rusuk yang saling sejajar tetapi 

tidak teletak pada satu sisi. 

f. Diagonal ruang merupakan dua titik 

sudut yang tidak berdekatan (tidak 

terletak pada satu bidang sisi). 

Sifat-sifat balok PQRS.TUVW: 

1. Memiliki 6 sisi (bidang berbentuk 

persegi panjang yang saling kongruen. 

Sisi (bidang) tersebut adalah bidang 

PQRS, TUVW, QRVU, PSWT, PQUT, 

dan SRVW. 

2. Memiliki 12 rusuk, dengan kelompok 

rusuk yang sama panjang sebagai 

berikut: 

Rusuk   ̅̅ ̅̅      ̅̅̅̅      ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅ ̅ 
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Rusuk   ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅      ̅̅̅̅      ̅̅ ̅̅ ̅ 

Rusuk   ̅̅̅̅      ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅      ̅̅̅̅̅ 

3. Memiliki 8 titik sudut, yaitu P, Q, R, S, 

T, U, V, dan W. 

4. Memiliki 12 diagonal bidang, 

diantaranya   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ̅,   ̅̅̅̅ , dan   ̅̅ ̅̅ . 

5. Memiliki 4 diagonal ruang yang sama 

panjang dan berpotongan di satu titik, 

yaitu diagonal   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ̅,   ̅̅ ̅̅ , dan   ̅̅ ̅̅ . 

6. Memiliki 6 bidang diagonal yang 

berbentuk persegi panjang dan tiap 

pasangnya kongruen. Keenam bidang 

diagonal tersebut adalah PUVS, QTRW, 

PWVQ, RUTS, PRVT, dan QSWU. 

Siswa diberikan latihan soal mengenai 

unsur-unsur kubus dan balok. Kemudian 

siswa mengerjakan latihan soal dengan 

diminta untuk menuliskan 1) sifat-sifat 

kubus dan balok serta rumus diagonal 

bidang, diagonal ruang, dan bidang 

diagonal. 2) sebutkan rusuk kubus dan balok 

yang sejajar. 3) gambarkan kubus dan balok 

ABCD.EFGH beralas ABCD disertai 

ukurannya, kemudian gambarkan gambar 

balok tersebut apabila dirubah alasnya 

menjadi BCGF. 

Hipotesis 

1) a.Siswa mampu menuliskan sifat-sifat 

kubus dan balok serta rumus diagonal 

bidang, diagonal ruang, dan bidang 

15  

menit 
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diagonal. b.Siswa belum mampu 

menuliskan sifat-sifat kubus dan balok 

serta rumus diagonal bidang, diagonal 

ruang, dan bidang diagonal. 

2) a.siswa mampu menyebutkan rusuk yang 

sejajar. b.siswa belum mampu 

menyebutkan rusuk yang sejajar. 

3) siswa mampu menggambarkan perintah 

guru. b.siswa belum mampu 

menggambarkan sesuai perintah guru. 

Tanggapan Hipotesis 

1) a.Guru memberikan apresiasi kepada 

siswa yang mampu menuliskan sifat-sifat 

kubus dan balok serta rumus diagonal 

bidang, diagonal ruang, dan bidang 

diagonal. b.Guru memberikan penjelasan 

dan bimbingan kepada siswa yang belum 

mampu menuliskan sifat-sifat kubus dan 

balok serta rumus diagonal bidang, 

diagonal ruang, dan bidang diagonal. 

2) a.guru memberikan apresiasi berupa 

pujian. b. guru membimbing siswa. 

3) a.guru memberikan apresiasi berupa 

pujian. b. guru membimbing siswa dalam 

menggambar. 

Siswa diberikan kesempatan untuk maju 

kedepan menyampaikan hasil jawabannya. 

7 menit 

Siswa mendengarkan guru mengenai 

klarifikasi jawaban yang diberikan guru. 

8 menit 

 Siswa mendengarkan kesimpulan 15 
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Penutup  pembelajaran yang telah berlangsung, yaitu: 

Sifat-sifat kubus dan balok yaitu: 

1. Kubus memiliki 6 sisi (bidang) 

berbentuk persegi yang saling kongruen. 

Dan balok memiliki 6 sisi (bidang) 

berbentuk persegi panjang yang tiap 

pasangnya kongruen. Sisi (bidang) 

tersebut adalah bidang ABCD, ABFE, 

BCGF, CDHG, ADHE, dan EFGH. 

2. Kubus memiliki 12 rusuk yang sama   ̅̅ ̅̅ , 

  ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ , dan seterusnya. 

Dan balok Memiliki 12 rusuk, dengan 

kelompok rusuk yang sama panjang 

sebagai berikut: 

Rusuk   ̅̅ ̅̅      ̅̅̅̅      ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅ ̅ 

Rusuk   ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅      ̅̅̅̅      ̅̅ ̅̅ ̅ 

Rusuk   ̅̅̅̅      ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅      ̅̅̅̅̅ 

3. Kubus dan balok memiliki 8 titik sudut 

yaitu A, B, C, dan seterusnya. 

4. Kubus dan balok memiliki 12 diagonal 

sisi yang sama panjang, diantaranya   ̅̅ ̅̅ , 

  ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ , dan seterusnya. 

5. Kubus dan balok memiliki 4 diagonal 

ruang yang sama panjang dan 

berpotongan di satu titik yaitu   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ , 

  ̅̅ ̅̅ , dan   ̅̅ ̅̅ . 

6. Kubus memiliki 6 bidang diagonal 

berbentuk persegi panjang yang saling 

kongruen. Dan balok memiliki 6 bidang 

diagonal yang berbentuk persegi panjang 

menit 
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dan tiap sisi pasangnya kongruen. 

Keenam bidang diagonal tersebut adalah 

diantaranya bidang ACGE, BGHA, 

AFGD, dan BEHC. 

Siswa menerima Pekerjaan Rumah (PR). 2 menit  

Siswa menjawab salam penutup guru. 2 menit 

Pertemuan Kedua ( 3 JP × 40 menit) 

Tahap 

Kegiatan 

Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

 

 

 

 

 

 

Pendahuluan  

Siswa menjawab salam dari guru. 2 menit  

Pengkondisian kelas: 

Siswa menyiapkan mental, fisik, sarana 

belajar, dan guru mengecek kehadiran siswa. 

2 menit 

Siswa mendengarkan penjelasan dari guru 

tentang tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

2 menit 

Siswa mendengarkan apersepsi yang 

diberikan guru, yaitu:  

Siswa diingatkan kembali mengenai materi 

sebelumnya yaitu mengenai unsur-unsur 

kubus dan balok. 

Hipotesis: 

1. Siswa masih ingat unsur-unsur kubus dan 

balok. 

2. Siswa sudah lupa dengan unsur-unsur 

kubus dan balok. 

Tanggapan Hipotesis: 

1. Guru memberikan apresiasi berupa 

pujian kepada siswa yang masih ingat 

unsur-unsur kubus dan balok, yaitu: “ya, 

5 menit 
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bagus sekali kalian masih ingat dengan 

unsur-unsur kubus dan balok”. 

2. Guru mengingatkan kembali unsur-unsur 

kubus dan balok dengan menyebutkan 

bersama-sama. 

Kegiatan Inti Siswa mengumpulkan PR yang telah 

diberikan pada pertemuan sebelumnya. 

Kemudian siswa dan guru bersama-sama 

membahas jawaban PR. Setelah itu siswa 

mendengarkan materi yang dijelaskan oleh 

guru mengenai materi jaring-jaring kubus 

dan balok serta luas permukaan kubus dan 

balok, yaitu: 

Jaring-jaring Kubus dan Balok 

Jika sebuah bangun ruang dipotong pada 

beberapa rusuknya dan dapat dibuka untuk 

diletakkan pada suatu bidang datar sehingga 

membentuk susunan yang saling terhubung, 

maka susunan tersebut disebut sebagai 

jaring-jaring. Gambar berikut menunjukkan 

contoh bentuk jaring-jaring kubus dan balok. 

Gambar contoh jaring-jaring kubus. 

 

Gambar contoh jaring-jaring balok 

 

Luas Permukaan Kubus  

Luas permukaan merupakan total 

 40 

menit 
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jumlah dari luas seluruh sisi yang 

menyelimuti suatu bangun ruang tertentu. 

Permukaan kubus terdiri dari enam buah 

persegi dengan ukuran yang sama. 

Perhatikan gambar di bawah ini: 

 

Karena panjang setiap rusuk kubus s, maka 

luas setiap sisi kubus =   , maka luas 

permukaan kubus adalah 6   luas persegi = 

      

L = 6 s
2
 , dengan L = luas permukaan kubus 

s   = panjang rusuk kubus 

Luas Permukaan Balok 

Sebuah balok memiliki tiga pasang sisi 

berupa persegi panjang. Setiap sisi dan 

pasangannya saling berhadapan, sejajar, dan 

kongruen (sama bentuk dan ukurannya). 

Perhatikan gambar di bawah ini: 

 

Luas permukaan ABCD = luas permukaan 

EFGH =     

Luas permukaan ADHE = luas permukaan 

BCGF =      

Luas permukaan ABFE = luas permukaan 

DCGH =     
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Maka, luas permukaan balok sama dengan 

jumlah ketiga pasang sisi yang saling 

kongruen pada balok tersebut. Luas 

permukaan balok adalah  

L  = 2 (   ) + 2 (   ) + 2 (   ) 

 = 2 {(   ) + (   ) + (   )} 

Dengan     L = luas permukaan 

                  p = panjang balok 

                   l = lebar balok 

                   t = tinggi balok 

Siswa diberikan latihan soal mengenai 

jaring-jaring kubus dan balok serta luas 

permukaan kubus dan balok, yaitu: 

1. Siswa diminta untuk menggambarkan 

bentuk jaring-jaring kubus dan balok 

minimal 2. 

2. Siswa diminta mengerjakan soal luas 

permukaan kubus dan balok. Yaitu:  

a. Sebuah kubus panjang setiap 

rusuknya 8 cm. Tentukan luas 

permukaan kubus tersebut. 

b. Sebuah balok berukuran (6 × 5 × 4) 

cm. Tentukan luas permukaan balok. 

c. Tentukanlah tinggi balok jika luas 

permukaan 240 cm
2
, panjang 10 cm, 

dan lebarnya 6 cm. 

Hipotesis 

1. a.Siswa mampu menggambarkan jaring-

jaring kubus dan balok sesuai dengan 

perintah. 

20  

menit 
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b.siswa belum mampu menggambarkan 

jaring-jaring kubus dan balok sesuai 

perintah. 

2. a.Siswa mampu mengerjakan soal luas 

permukaan kubus dan balok. 

b.siswa belum mampu mengerjakan soal 

luas permukaan kubus dan balok. 

Tanggapan Hipotesis 

1. a.Guru memberikan apresiasi kepada 

siswa yang mampu menggambarkan 

jaring-jaring kubus dan balok sesuai 

perintah. 

b.Guru memberikan penjelasan dan 

bimbingan kepada siswa yang belum 

mampu menggambarkan jaring-jaring 

kubus dan balok sesuai perintah. 

2. a.Guru memberikan apresiasi kepada 

siswa yang mampu mengerjakan soal 

luas permukaan kubus dan balok. 

b.Guru memberikan penjelasan dan 

bimbingan kepada siswa yang belum 

mampu mengerjakan soal luas 

permukaan kubus dan balok. 

Siswa diberikan kesempatan untuk maju 

kedepan menyampaikan hasil jawabannya. 

10 

menit 

Siswa mendengarkan guru mengenai 

klarifikasi jawaban yang diberikan siswa. 

15 

menit 

 

Penutup  

Siswa mendengarkan kesimpulan 

pembelajaran yang telah berlangsung. 

Jaring-jaring yaitu: jika sebuah bangun 

20 

menit 
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ruang dipotong pada beberapa rusuknya dan 

dapat dibuka untuk diletakkan pada suatu 

bidang datar sehingga membentuk susunan 

yang saling terhubung, maka susunan 

tersebut disebut sebagai jaring-jaring. 

Luas permukaan yaitu: luas permukaan 

merupakan total jumlah dari luas seluruh sisi 

yang menyelimuti suatu bangun ruang 

tertentu. 

Bentuk jaring-jaring kubus yaitu: 

 

Bentuk jaring-jaring balok yaitu: 

 

Rumus luas permukaan kubus yaitu: 

Luas Permukaan Kubus (L) = 6 s
2
  

dengan s = sisi kubus 

Rumus luas permukaan balok yaitu: 

Luas Permukaan Balok (L) = 2 (     + 

      +     ) 
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Dengan p = panjang balok , l = lebar balok, 

dan  t = tinggi balok 

Siswa menerima Pekerjaan Rumah (PR).  2 menit  

Siswa menjawab salam penutup guru. 2 menit 

Pertemuan Ketiga (2 JP × 40 menit) 

Tahap 

Kegiatan 

Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

 

 

 

 

 

 

Pendahuluan  

Siswa menjawab salam dari guru. 2 menit  

Pengkondisian kelas: 

Siswa menyiapkan mental, fisik, sarana 

belajar, dan guru mengecek kehadiran siswa. 

2 menit 

Siswa mendengarkan penjelasan dari guru 

tentang tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

2 menit 

Siswa mendengarkan apersepsi yang 

diberikan guru, yaitu:  

Siswa diingatkan kembali mengenai materi 

sebelumnya yaitu mengenai rumus luas 

permukaan kubus dan balok. 

Hipotesis: 

1. Siswa masih ingat rumus luas permukaan 

kubus dan balok. 

2. Siswa sudah lupa dengan rumus luas 

permukaan kubus dan balok. 

Tanggapan Hipotesis: 

1. Guru memberikan apresiasi berupa 

pujian kepada siswa yang masih ingat 

rumus luas permukaan kubus dan balok, 

yaitu: “ya, bagus sekali kalian masih 

ingat dengan rumus luas permukaan 

5 menit 



347 
 

kubus dan balok”. 

2. Guru mengingatkan kembali rumus luas 

permukaan kubus dan balok. 

Kegiatan Inti Siswa mengumpulkan PR yang telah 

diberikan pada pertemuan sebelumnya. 

Setelah itu siswa mendengarkan materi yang 

dijelaskan oleh guru mengenai materi 

volume kubus dan balok, yaitu: 

Volume dinyatakan sebagai benyaknya 

satuan isi yang dapat mengisi bangun 

tersebut.  

Volume Kubus 

Perhatikan gambar di bawah ini: 

 

Volume kubus = panjang kubus satuan × 

lebar kubus satuan × tinggi kubus satuan. 

= (2 × 2 × 2) satuan volume 

= 2
3
 satuan volume 

= 8 satuan volume 

Jadi, diperoleh rumus volume kubus (V) 

dengan panjang rusuk s adalah: 

V = rusuk × rusuk × rusuk 

    = s × s × s 

    = s
3
 

Volume Balok 

Perhatikan gambar di bawah ini: 

 

Gambar di atas menunjukkan sebuah balok 

 20 

menit 
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satuan dengan ukuran panjang = 4 satuan 

panjang, lebar = 2 satuan panjang, dan 

tinggi = 2 satuan panjang. 

Volume balok     = panjang kubus satuan × 

lebar kubus satuan × tinggi kubus satuan. 

 = (4 × 2 × 2) satuan volume 

 = 16 satuan volume 

Jadi, volume balok (V) dengan ukuran 

(      ) dirumuskan sebagai berikut. 

V = panjang   lebar   tinggi 

 =        

Siswa diberikan latihan soal mengenai 

volume kubus dan balok, yaitu:  

Siswa diminta mengerjakan soal volume 

kubus dan balok. Yaitu:  

a. Kalian mempunyai air didalam wadah 

yang berbentuk kubus, air tersebut 

setengah volume wadah. Apabila air 

tersebut dimiringkan, apakah volume 

air tetap sama ? 

b. Suatu kubus volumenya 125 cm
3
. 

Hitunglah panjang rusuknya. 

c. Sebuah balok mempunyai ukuran 

panjang = 15 cm, lebar = 10 cm, dan 

tinggi 5 cm. Hitunglah volume balok 

tersebut. 

d. Akuarium dirumah Siska berbentuk 

balok. Panjang 60 cm, lebar 40 cm, dan 

tinggi 50 cm. Siska ingin mengetahui 

kapasitas dari akuarium tersebut. 

15  

menit 
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Berapakah kapasitas akuarium tersebut? 

Hipotesis 

1. Siswa mampu mengerjakan soal volume 

kubus dan balok. 

2. Siswa belum mampu mengerjakan soal 

volume kubus dan balok. 

Tanggapan Hipotesis 

1. Guru memberikan apresiasi kepada siswa 

yang mampu mengerjakan soal volume 

kubus dan balok. 

2. Guru memberikan penjelasan dan 

bimbingan kepada siswa yang belum 

mampu mengerjakan soal volume kubus 

dan balok. 

Siswa diberikan kesempatan untuk maju 

kedepan menyampaikan hasil jawabannya. 

7 menit 

Siswa mendengarkan guru mengenai 

klarifikasi jawaban yang diberikan siswa. 

8 menit 

 

Penutup  

Siswa mendengarkan penegasan/kesimpulan 

yang diberikan oleh guru yaitu: 

Volume dinyatakan sebagai benyaknya 

satuan isi yang dapat mengisi bangun 

tersebut. 

Volume kubus = rusuk × rusuk × rusuk 

                         = s × s  × s  

                         = s
3
. 

Jadi, Volume kubus adalah =  s
3
. 

Volume balok = panjang × lebar × tinggi 

             = p ×   × t 

Jadi, Volume balok adalah = p ×   × t 

15 

menit 
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Siswa diingatkan untuk mempelajari materi 

yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya.  

2 menit  

Siswa menjawab salam penutup guru. 2 menit 

 

H. SUMBER, MEDIA, DAN BAHAN PEMBELAJARAN 

Sumber : 

 J. Dris, Tasari. 2011. Matematika jilid 2 untuk SMP dan MTs kelas 

VIII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian 

Pendidikan Nasional. 

 Nugroho, Heru dan Lisda Meisaroh. 2009. Matematika 2: SMP dan 

MTs kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

 Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 

Aplikasinya: untuk SMP/MTs kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

Media : penggaris, white board,  dan spidol. 

I. PENILAIAN 

Teknik Penilaian  : Tes 
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      Yogyakarta,    Mei 2017 
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PEKERJAAN RUMAH (PR)  

Pertemuan 1. 

Kerjakan diselembar kertas. Dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. 

1. Diberikan sebuah kubus ABCD.DFGH tanpa tutup. Gambarkan dan 

sebutkan titik sudut dari bangun tersebut! 

2. Diberikan sebuah balok PQRS.TUVW tanpa alas.  Gambarkan dan 

sebutkan bidang diagonal dari bangun tersebut! 

3. Sebuah kubus mempunyai panjang rusuk 16 cm. Hitunglah panjang 

diagonal sisi dan panjang diagonal ruang kubus tersebut! 

4. Perhatikan gambar balok ABCD.EFGH dibawah ini! 

 

Diketahui AB = 12 cm, BC = 8 cm, dan CG = 6 cm. Tentukanlah panjang 

diagonal sisi AC, AF, dan AH. 

5. Diketahui sebuah balok ABCD.EFGH dengan ukuran AB = 16 cm, BC = 

12 cm, dan CG = 9 cm. Tentukanlah luas bidang diagonal balok ABGH. 

Alternatif Jawaban PR. 

1. Gambar sebuah kubus ABCD.EFGH tanpa tutup yaitu: 

 

Titik sudut = A, B, C, D, E, F, G, dan H. 

2. Gambar sebuah balok PQRS.TUVW tanpa alas yaitu: 
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Bidang diagonal = PUVS, QTWR, PWVQ, RUTS, PRVT, dan QSWU 

3. Diketahui: Rusuk = s = 16 cm 

Ditanyakan : panjang diagonal sisi dan panjang diagonal ruang kubus 

Dijawab : Panjang diagonal sisi = s√  = 16 √  cm 

Panjang diagonal ruang = s√  = 16 √  cm 

4. Diketahui : AB = 12 cm, BC = 8 cm, dan CG = 6 cm 

Ditanyakan : diagonal sisi AC, AF, dan AH 

Dijawab : Diagonal sisi AC  = √        

= √         

= √          

= √     

Diagonal sisi AF = √        

= √         

= √          

= √     

Diagonal sisi AH = √        

= √        

= √         

= √     

  = 10 

5. Diketahui : AB = 16 cm, BC = 12 cm, dan CG = 9 cm 

Ditanyakan : luas bidang diagonal balok ABGH 

Dijawab :        

Cara I. 

luas bidang diagonal balok ABGH  =   √          

     =    √        

     =    √           

     = 16 √      

     = 16 × 15 
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     = 240 cm
2 

Cara II. 

Karena bidang diagonal balok berbentuk persegi panjang, maka luas 

bidang diagonal balok ABGH  = p × l 

Mencari lebar balok:  

BG = √            

BG = √           

BG = √          

BG = √      

BG = 15  

Jadi, panjang BG adalah 15 cm. 

Luas bidang diagonal balok ABGH  = p × l 

     = AB × BG 

     = 16 cm × 15 cm 

     = 240 cm
2
 

Norma penilaian PR 

Skor maksimal soal nomor 1 : 20 

Skor maksimal soal nomor 2 : 20 

Skor maksimal soal nomor 3 : 10 

Skor maksimal soal nomor 4 : 30 

Skor maksimal soal nomor 5 : 20 

Jumlah soal  : 5  

Hasil penilaian maksimal : skor total keseluruhan soal = 100 

Hasil penilaian siswa  : jumlah perolehan skor siswa  

Pedoman penskoran 

Soal nomor 1 dan 2 

No. Respon siswa terhadap soal skor 

1.  Tidak ada jawaban 0 

2.  Menuliskan jawaban tetapi salah semua 1 

3.  Menggambar tetapi kurang tepat dan menjawab unsur-unsur tetapi 

kurang tepat 

5 

3.  Menggambar kurang tepat dan menjawab unsur-unsur dengan 10 
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tepat 

4.  Menggambar dengan tepat dan menjawab unsur-unsur kurang 

tepat 

15 

5.  Menggambar dengan tepat dan menjawab unsur-unsur dengan 

tepat 

20 

 

Pedoman penskoran 

Soal nomor 3  

No. Respon siswa terhadap soal skor 

1.  Tidak ada jawaban 0 

2.  Menuliskan jawaban tetapi salah 1 

3.  Menjawab tepat dan tidak lengkap 5 

4.  Menjawab dengan tepat dan lengkap 10 

 

Pedoman penskoran 

Soal nomor 4  

No. Respon siswa terhadap soal skor 

1.  Tidak ada jawaban 0 

2.  Menuliskan jawaban tetapi salah 1 

3.  Menjawab tidak tepat dan hanya satu diagonal sisi 5 

4. Menjawab tidak tepat dan hanya dua diagonal sisi 10 

5. Menjawab tidak tepat dan lengkap 3 diagonal sisi 15 

6. Menjawab tepat tetapi hanya satu diagonal sisi 20 

7. Menjawab tepat tetapi hanya dua diagonal sisi 25 

8. Menjawab tepat tiga diagonal sisi 30 

 

Pedoman penskoran 

Soal nomor 5 

No. Respon siswa terhadap soal skor 

1.  Tidak ada jawaban 0 

2.  Menuliskan jawaban tetapi salah 1 

3.  Menjawab tetapi tidak tepat dan tidak lengkap 10 

4.  Menjawab dengan tepat dan lengkap 20 

 

 

 

 

 

 

 



355 
 

pertemuan 2. 

Petunjuk! 

1. Kerjakan soal di bawah ini secara lengkap.  

2. Soal akan dibahas dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya.  

3. Soal dikerjakan pada lembar kertas masing-masing. 

Soal. 

1. Perhatikanlah gambar kubus dan jaring-jaring kubus ABCD.EFGH dibawah 

ini! 

 

Jika ABCD adalah alas kubus, maka tentukanlah huruf-huruf yang 

ditunjukkan pada nomor-nomor pada gambar di atas. 

Penyelesaian: 

Huruf yang ditunjukkan oleh nomor 1 adalah A, nomor 2 adalah E, nomor 3 

adalah H, dan nomor 4 adalah H. 

2. Perhatikan gambar kubus di bawah ini! 

 

Lengkapilah jaring-jaring di bawah ini sesuai gambar kubus di atas. 

Penyelesaian: 

  

3. Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

Pada gambar di atas, ABCD adalah alas sebuah balok. nomor 1 dan 2 adalah 

huru-huruf..... 

Penyelesaian: 
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Huruf yang ditunjukkan oleh nomor 1 adalah E dan nomor 2 adalah F. 

4. Tentukan panjang rusuk kubus jika luas permukaan kubus 600 cm
2
. 

Penyelesaian: 

Diketahui: luas permukaan kubus 600 cm
2
. 

Ditanya: rusuk kubus? 

Dijawab: 

Luas permukaan kubus  = 6 s
2
. 

600   = 6 s
2
. 

      

 
  = 

     

 
  

100 =    

√    = s 

    = s 

Jadi, rusuk kubus adalah 10 cm. 

5. Sebuah balok mempunyai ukuran panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 2 cm. 

Hitunglah luas permukaan balok tersebut. 

Penyelesaian:  

Diketahui: panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 2 cm. 

Ditanya: luas permukaan balok? 

Luas permukaan balok = = 2 {(      ) + (       ) + (     )} 

= 2 {(       ) + ( 10    ) + (       )} 

= 2 ( 50 + 20  + 10 ) 

= 2 ( 80 )  

= 160 cm
2
. 

Jadi, luas permukaan balok tersebut adalah 160 cm
2
. 

 

Norma penilaian 

Skor maksimal soal nomor 1-5: 10 

Jumlah soal : 5 

Hasil penilaian maksimal : skor total keseluruhan soal × 2 = 100 

Hasil penilaian siswa : jumlah perolehan skor siswa × 2 

 

Pedoman penskoran 

Soal nomor 1 sampai 5 

No. Respon siswa terhadap soal skor 

1.  Tidak ada jawaban 0 

2.  Menuliskan jawaban tetapi salah 1 

3.  Menjawab tetapi tidak tepat dan tidak lengkap 5 

4.  Menjawab dengan tepat dan lengkap 10 
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LAMPIRAN 4 

DATA DAN OUTPUT HASIL PENELITIAN 

Lampiran 4.1 Skor Pretest, Posttest, dan N-Gain Kemampuan Spasial Siswa 

pada Kelas Eksperimen 

Lampiran 4.2 Skor Pretest, Posttest, dan N-Gain Kemampuan Spasial Siswa 

pada Kelas Kontrol 

Lampiran 4.3 Deskripsi Statistika Skor Pretest, Posttest, dan N-Gain 

Kemampuan  Spasial 

Lampiran 4.4  Uji Normalitas, Homogenitas, dan Uji Kesamaan Rata-rata 

(Uji-t) Skor Pretest Kemampuan Spasial 

Lampiran 4.5  Uji Normalitas, Homogenitas, dan Uji Kesamaan Rata-rata 

(Uji-t) Skor N-Gain Kemampuan Spasial 

Lampiran 4.6 Daftar Skor Pretest dan Posttest Self Awareness Kelas 

Eksperimen 

Lampiran 4.7 Daftar Skor Pretest dan Posttest Self Awareness Kelas Kontrol 

Lampiran 4.8   Penskalaan dengan Succesive Interval Method (SIM) 

Lampiran 4.9 Deskripsi Statistika Skor Pretest dan Posttest Self Awareness 

Lampiran 4.10 Uji Normalitas, Homogenitas, dan Uji Kesamaan Rata-rata 

(Uji-t) Skor Pretest Self Awareness 

Lampiran 4.11 Uji Normalitas, Homogenitas, dan Uji Kesamaan Rata-rata 

(Uji-t) Skor Posttest Self Awareness 
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LAMPIRAN 4.1  

DAFTAR SKOR PRETEST, POSTEST, DAN N-GAIN KEMAMPUAN 

SPASIAL SISWA PADA KELAS EKSPERIMEN 

Nama Pretest Postest Keterangan 

C1 12 20 

 C2 8 26 

 C3 18 27 

 C4 13 17 

 C5 7 20 

 C6 11 21 

 C7 12 0 Tidak diikutkan 

C8 7 25 

 C9 15 26 

 C10 14 27 

 C11 11 26 

 C12 5 27 

 C13 6 26 

 C14 8 30 

 C15 13 28 

 C16 11 23 

 C17 11 25 

 C18 11 24 

 C19 11 25 

 C20 15 29 

 C21 8 19 

 C22 13 24 

 C23 10 23 

 C24 16 22 

 C25 12 27 

 C26 10 21 

 C27 9 28 

 C28 15 29 

 C29 6 27 

 C30 6 21 

 C31 8 29 

 C32 13 27 

  

C7 tidak diikutsertakan dalam perhitungan uji-t. Hal ini 

dikarenakan C7 tidak mengikuti posttest, sehingga peneliti tidak 

mempunyai data kemampuan akhir yang diperoleh siswa tersebut setelah 

perlakuan. Berikut adalah data skor pretest, posttest, dan n-gain 
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kemampuan spasial pada kelas eksperimen yang selanjutnya digunakan 

dalam perhitungan uji-t. 

Responden  Skor Pretest Skor Posttest Skor N-gain 

C-1 12 20 0,44 

C-2 8 26 0,82 

C-3 18 27 0,75 

C-4 13 17 0,24 

C-5 7 20 0,57 

C-6 11 21 0,53 

C-7 7 25 0,78 

C-8 15 26 0,73 

C-9 14 27 0,81 

C-10 11 26 0,79 

C-11 5 27 0,88 

C-12 6 26 0,83 

C-13 8 30 1 

C-14 13 28 0,88 

C-15 11 23 0,63 

C-16 11 25 0,74 

C-17 11 24 0,68 

C-18 11 25 0,74 

C-19 15 29 0,93 

C-20 8 19 0,5 

C-21 13 24 0,65 

C-22 10 23 0,65 

C-23 16 22 0,43 

C-24 12 27 0,83 

C-25 10 21 0,55 

C-26 9 28 0,9 

C-27 15 29 0,93 

C-28 6 27 0,88 

C-29 6 21 0,63 

C-30 8 29 0,95 

C-31 13 27 0,82 

Jumlah 333 769 22,5 

Rata-rata 10,74 24,81 0,73 

Skor Tertinggi 18 30 1 

Skor Terendah 5 17 0,24 

St.Dev 3,33 3,34 0,18 
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LAMPIRAN 4.2  

DAFTAR SKOR PRETEST, POSTTEST, DAN N-GAIN KEMAMPUAN 

SPASIAL PADA KELAS KONTROL 

Nama Pretest Postest Keterangan 

E1 14 20 

 E2 13 20 

 E3 15 25 

 E4 15 20 

 E5 17 24 

 E6 13 14 

 E7 13 22 

 E8 12 23 

 E9 12 24 

 E10 18 25 

 E11 15 26 

 E12 17 21 

 E13 12 22 

 E14 13 23 

 E15 9 19 

 E16 12 24 

 E17 8 20 

 E18 9 10 

 E19 10 18 

 E20 14 29 

 E21 13 21 

 E22 13 0 Tidak diikutkan 

E23 10 17 

 E24 13 27 

 E25 6 8 

 E26 7 11 

 E27 15 26 

 E28 11 27 

 E29 13 24 

 E30 14 23 

 E31 18 19 

 E32 10 17 

 E33 6 16 

  

E22 tidak diikutsertakan dalam perhitungan uji-t. Hal ini dikarenakan 

E22 tidak mengikuti posttest, sehingga peneliti tidak mempunyai data 

kemampuan akhir yang diperoleh siswa tersebut setelah perlakuan. Berikut 
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adalah data skor pretest, posttest, dan n-gain kemampuan spasial pada 

kelas kontrol yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan uji-t: 

Responden  Skor Pretest Skor Posttest Skor N-gain 

E-1 14 20 0,38 

E-2 13 20 0,41 

E-3 15 25 0,67 

E-4 15 20 0,33 

E-5 17 24 0,54 

E-6 13 14 0,06 

E-7 13 22 0,53 

E-8 12 23 0,61 

E-9 12 24 0,67 

E-10 18 25 0,58 

E-11 15 26 0,73 

E-12 17 21 0,31 

E-13 12 22 0,56 

E-14 13 23 0,59 

E-15 9 19 0,48 

E-16 12 24 0,67 

E-17 8 20 0,55 

E-18 9 10 0,05 

E-19 10 18 0,4 

E-20 14 29 0,94 

E-21 13 21 0,47 

E-22 10 17 0,35 

E-23 13 27 0,82 

E-24 6 8 0,08 

E-25 7 11 0,17 

E-26 15 26 0,73 

E-27 11 27 0,84 

E-28 13 24 0,65 

E-29 14 23 0,56 

E-30 18 19 0,08 

E-31 10 17 0,35 

E-32 6 16 0,42 

Jumlah 397 665 15,6 

Rata-rata 12,41 20,78 0,49 

Skor Tertinggi 18 29 0,94 

Skor Terendah 6 8 0,05 

St.Dev 3,20 5,03 0,23 
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LAMPIRAN 4.3 

DESKRIPSI STATISTIKA SKOR PRETEST, POSTTEST,  

DAN N-GAIN KEMAMPUAN SPASIAL 

a. Skor Pretest Kemampuan Spasial Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol  

 

b. Skor Posttest Kemampuan Spasial Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
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c. Skor N-gain Kemampuan Spasial Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
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LAMPIRAN 4.4  

UJI NORMALITAS, HOMOGENITAS, DAN UJI KESAMAAN RATA-

RATA (UJI-T) SKOR PRETEST KAMAMPUAN SPASIAL  

a. Uji Normalitas Skor Pretest Kemampuan Spasial Kelas Eksperimen 

dan Kelas Kontrol 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah skor pretest 

kemampuan spasial kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal 

atau tidak. Uji normalitas ini menggunakan bantuan software SPSS.16. 

Hipotesis: 

H0 : skor berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : skor berasal dari populasi tidak berdistribusi normal 

Pengambilan keputusan: 

Dengan dasar taraf signifikansi sebesar 5% yaitu: 

Jika nilai sig   0,05 (sig    ), maka H0 diterima 

Jika nilai sig   0,05 (sig  ), maka H0 ditolak 

 

Intrepetasi Output: 

Tabel diatas menginformasikan bahwa, nilai signifikansi pada kelas 

eksperimen berdasarkan uji Shapiro-Wilk   0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa H0 diterima, maka skor pretest kelas eksperimen berdistribusi 

normal. Selain itu, diketahui bahwa nilai signifikansi pada kelas kontrol 

berdasarkan uji Shapiro-Wilk   0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 

diterima, maka skor pretest kelas kontrol berdistribusi normal. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa skor pretest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol berdistribusi normal. 
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b. Uji Homogenitas Skor Pretest Kemampuan Spasial Kelas Eksperimen 

dan Kelas Kontrol 

Uji homogenitas ini untuk menyelidiki apakah skor pretest memiliki 

variansi yang homogen atau tidak. Skor yang diuji homogenitas adalah skor 

yang berdistribusi normal pada uji normalitas sebelumnya. Pengujian ini 

menggunakan uji Levene,s Test dengan bantuan software SPSS.16.  

Hipotesis: 

H0 : kedua kelas mempunyai variansi populasi homogen 

H1 : kedua kelas mempunyai variansi populasi tidak homogen 

Pengambilan Keputusan: 

Dengan dasar taraf signifikansi sebesar 5% yaitu: 

Jika nilai sig   0,05 (sig    ), maka H0 diterima 

Jika nilai sig   0,05 (sig  ), maka H0 ditolak 

 

Interpretasi output: 

Tabel di atas menginformasikan bahwa, nilai signifikansi   0,05. Hal 

ini menunjukkan bahwa H0 diterima, maka skor pretest kedua kelas 

mempunyai variansi yang sama. 

c. Uji Kesamaan Rata-rata Skor Pretest Kemampuan Spasial Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Berdasarkan uji normalitas diperoleh kesimpulan bahwa, skor pretest 

kemampuan spasial kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi 

normal. Serta berdasarkan uji homogenitas diperoleh kesimpulan bahwa, 

skor pretest kemampuan spasial kelas eksperimen dan kelas kontrol 

memiliki variansi yang homogen. Jadi, untuk uji kesamaan rata-rata 

menggunakan uji parametrik yaitu uji t dengan bantuan software SPSS.16. 

Skor akhir yang akan digunakan yaitu skor posttest jika skor pretest 
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memiliki rata-rata yang sama. Sedangkan jika skor pretest memiliki rata-

rata yang berbeda maka menggunakan skor N-gain.  

Hipotesis: 

H0 :    =    

H1 :         

Ket:   = rata-rata skor pretest kemampuan spasial kelas eksperimen 

   =  rata-rata skor pretest kemampuan spasial kelas kontrol 

Pengambilan Keputusan: 

Dengan dasar taraf signifikansi sebesar 5% yaitu: 

Jika nilai sig   0,05 (sig    ), maka H0 diterima 

Jika nilai sig   0,05 (sig  ), maka H0 ditolak 

 

Interpretasi output: 

Tabel diatas menginformasikan bahwa, nilai signifikansi   0,05. Hal 

ini menunjukkan bahwa H0 ditolak. Artinya rata-rata kemampuan spasial 

siswa dari hasil pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah berbeda. 

Karena skor pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki rata-rata 

yang berbeda, maka untuk mengetahui perbedaan rata-rata kemampuan 

spasial siswa data yang digunakan adalah data skor N-gain.  
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LAMPIRAN 4.5 

UJI NORMALITAS, HOMOGENITAS, DAN UJI KESAMAAN RATA-

RATA (UJI-T) SKOR N-GAIN  KAMAMPUAN SPASIAL  

a. Uji Normalitas Skor N-gain Kemampuan Spasial Kelas Eksperimen 

dan Kelas Kontrol 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah skor N-gain 

kemampuan spasial kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal 

atau tidak. Uji normalitas ini menggunakan bantuan software SPSS.16. 

Hipotesis: 

H0 : skor berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : skor berasal dari populasi tidak berdistribusi normal 

Pengambilan keputusan: 

Dengan dasar taraf signifikansi sebesar 5% yaitu: 

Jika nilai sig   0,05 (sig    ), maka H0 diterima 

Jika nilai sig   0,05 (sig  ), maka H0 ditolak 

 

Intrepetasi Output: 

Tabel di atas menginformasikan bahwa, nilai signifikansi pada kelas 

eksperimen berdasarkan uji Shapiro-Wilk   0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa H0 diterima, maka skor N-gain kelas eksperimen berdistribusi 

normal. Selain itu, diketahui bahwa nilai signifikansi pada kelas kontrol 

berdasarkan uji Shapiro-Wilk   0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 

diterima, maka skor N-gain kelas kontrol berdistribusi normal. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa skor N-gain kelas eksperimen dan kelas 

kontrol berdistribusi normal. 
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b. Uji Homogenitas Skor N-gain Kemampuan Spasial Kelas Eksperimen 

dan Kelas Kontrol 

Uji homogenitas ini untuk menyelidiki apakah skor n-gain memiliki 

variansi yang homogen atau tidak. Skor yang diuji homogenitas adalah skor 

yang berdistribusi normal pada uji normalitas sebelumnya. Pengujian ini 

menggunakan uji Levene,s Test dengan bantuan software SPSS.16.  

Hipotesis: 

H0 : kedua kelas mempunyai variansi populasi homogen 

H1 : kedua kelas mempunyai variansi populasi tidak homogen 

Pengambilan Keputusan: 

Dengan dasar taraf signifikansi sebesar 5% yaitu: 

Jika nilai sig   0,05 (sig    ), maka H0 diterima 

Jika nilai sig   0,05 (sig  ), maka H0 ditolak 

 

Interpretasi output: 

Tabel di atas menginformasikan bahwa bahwa nilai signifikansi   

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 diterima, maka skor N-gain kedua 

kelas mempunyai variansi yang sama. 

c. Uji Kesamaan Rata-rata Skor N-gain Kemampuan Spasial Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Berdasarkan uji normalitas diperoleh kesimpulan bahwa, skor n-gain 

kemampuan spasial kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi 

normal. Serta berdasarkan uji homogenitas diperoleh kesimpulan bahwa, 

skor n-gain kemampuan spasial kelas eksperimen dan kelas kontrol 

memiliki variansi yang homogen. Jadi, untuk uji kesamaan rata-rata 

menggunakan uji parametrik yaitu uji t dengan bantuan software SPSS 16. 

Karena skor pretest memiliki rata-rata yang berbeda, maka data yang 

digunakan adalah data skor N-gain.  
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Hipotesis: 

H0 :    =    

H1 :         

Ket:   = rata-rata skor n-gain kemampuan spasial kelas eksperimen 

   =  rata-rata skor n-gain kemampuan spasial kelas kontrol 

Pengambilan Keputusan: 

Dengan dasar taraf signifikansi sebesar 5% yaitu: 

Jika nilai sig   0,05 (sig    ), maka H0 diterima 

Jika nilai sig   0,05 (sig  ), maka H0 ditolak 

 

Interpretasi output: 

Tabel di atas menginformasikan bahwa, nilai signifikansi   0,05. Pada 

pengujian hipotesis menggunakan uji-t diperoleh nilai Sig. (2-tailed), artinya 

uji yang digunakan yaitu uji 2 pihak. Apabila menginginkan hasil untuk uji 

1 pihak, maka nilai sig. pada uji-t harus dibagi 2. Sehingga diperoleh nilai 

sig. = 
     

 
 = 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak. Artinya, rata-

rata N-gain pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata N-gain 

pada kelas kontrol. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

TAPPS lebih efektif dibandingkan dengan model pembelajaran 

konvensional terhadap kemampuan spasial siswa. 

  

 

 

 

 



370 
 

LAMPIRAN 4.6 

DAFTAR SKOR PRETEST DAN POSTEST SELF AWARENESS  

KELAS EKSPERIMEN 

Responden Skor Pretest Skor Posttest 

C1 75,7 88,7 

C2 66,1 67,7 

C3 68,5 81,3 

C4 75,4 107,2 

C5 63 76,6 

C6 65,3 76,2 

C7 66,7 72,1 

C8 68 78,3 

C9 81,5 93,6 

C10 66,9 74,2 

C11 66,5 77,5 

C12 58,2 85,9 

C13 59,2 70,7 

C14 77,5 80,7 

C15 66,2 69,7 

C16 75,7 84,9 

C17 82,3 84,9 

C18 76,4 82,3 

C19 62,9 73,5 

C20 83,3 87,3 

C21 65,5 79,6 

C22 69,3 74,4 

C23 82,5 85,3 

C24 74,7 79 

C25 57 60,8 

C26 61,6 68,5 

C27 62,7 65,5 

C28 53 75,1 

C29 69,3 73,9 

C30 68,5 73,5 

C31 60,9 62,9 

Jumlah  2130,3 2411,8 

Rata-rata  68,719 68,603 

Skor Tertinggi 83,3 87,7 

Skor Terendah 53 53,9 

St. Dev 7,9863 9,1161 
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LAMPIRAN 4.7 

DAFTAR SKOR PRETEST DAN POSTEST SELF AWARENESS  

KELAS KONTROL 

Responden Skor Pretest Skor Posttest 

E1 68,7 71,2 

E2 62,2 63,3 

E3 87,7 91,9 

E4 64,3 68,3 

E5 80 87,9 

E6 68,1 69,1 

E7 58,8 61,9 

E8 75,6 77,7 

E9 68,1 78,7 

E10 78,7 81,3 

E11 63,8 71,3 

E12 87,2 92,2 

E13 69,6 71,2 

E14 74,9 75,3 

E15 54,6 67,9 

E16 56,6 60,5 

E17 70,9 74,1 

E18 69,5 74,5 

E19 63,4 69,3 

E20 82,1 90 

E21 64,7 68,1 

E22 61 62,9 

E23 63,8 68,1 

E24 55,8 58 

E25 64,2 68,7 

E26 69,1 77,6 

E27 74,7 75,4 

E28 69,8 76 

E29 53,9 55,1 

E30 71,1 78,4 

E31 82,5 84,4 

E32 59,9 62,9 

Jumlah  2195,3 2333,2 

Rata-rata  77,800 72,912 

Skor Tertinggi 107,2 92,2 

Skor Terendah 60,8 55,1 

St. Dev 9,4498 9,5710 
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LAMPIRAN 4.8 

PENSKALAAN DENGAN SUCCESIVE INTERVAL METHOD (SIM) 

Setalah dilakukan uji coba, respon siswa terhadap skala sikap kemudian 

diubah dari data kualitataif menjadi kuantitatif menggunakan Succesive Interval 

Method (SIM). Skor SS, S, TS, dan STS pada setiap aitem butir pernyataan 

berbeda tergantung pada respon yang diberikan siswa saat uji coba. Penskalaan 

dengan SIM pada penelitian ini menggunakan bantuan program Ms. Excel pada 

toolbar Add ins kemudian klik Analize dan Succesive Interval. Sebelum 

melakukan SIM, terlebih dahulu diberikan kategori angka terhadap respon 

pernyataan sebagai berikut. 

Respon Kategori 

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

SS 4 1 

S 3 2 

TS 2 3 

STS 1 4 

 

Setelah memberikan simbol, dilakukanlah SIM dengan hasil penskalaan setiap 

aitem sebagai berikut. 

1) Aitem Nomor 1 

Category Freg Prop Cum Density Z Scale 

2 16 0,122137 0,122137 0,202541 -1,16437 1 

3 93 0,709924 0,832061 0,251079 0,962342 2,58993 

4 22 0,167939 1 0  
4,15335

9 

 

2) Aitem Nomor 2 

Category Freg Prop Cum Density Z Scale 

1 2 0,015267 0,015267 0,038449 -2,16309 1 

2 73 0,557252 0,572519 0,392333 0,182791 2,883377 

3 51 0,389313 0,961832 0,082947 1,772354 4,313126 

4 5 0,038168 1 0  5,691632 
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3) Aitem Nomor 3 

Category Freg Prop Cum Density Z Scale 

2 29 0,221374 0,221374 0,297151 -0,76756 1 

3 92 0,70229 0,923664 0,143472 1,430158 2,561131 

4 10 0,076336 1 0  4,22179 

 

4) Aitem Nomor 4 

Category Freg Prop Cum Density Z Scale 

1 3 0,022901 0,022901 0,054292 -1,99722 1 

2 36 0,274809 0,29771 0,346484 -0,531 2,307497 

3 73 0,557252 0,854962 0,227963 1,057954 3,58344 

4 19 0,145038 1 0  4,942496 

 

5) Aitem Nomor 5 

Category Freg Prop Cum Density Z Scale 

1 7 0,053435 0,053435 0,10873 -1,61242 1 

2 50 0,381679 0,435115 0,393654 -0,16337 2,288297 

3 70 0,534351 0,969466 0,069045 1,872998 3,642282 

4 4 0,030534 1 0  5,296018 

 

6) Aitem Nomor 6 

Category Freg Prop Cum Density Z Scale 

1 4 0,030534 0,030534 0,069045 -1,873 1 

2 40 0,305344 0,335878 0,364687 -0,42374 2,292992 

3 78 0,59542 0,931298 0,132346 1,485526 3,651432 

4 9 0,068702 1 0  5,187596 

 

7) Aitem Nomor 7 

Category Freg Prop Cum Density Z Scale 

1 2 0,015267 0,015267 0,038449 -2,16309 1 

2 16 0,122137 0,137405 0,219758 -1,09205 2,033966 

3 80 0,610687 0,748092 0,319058 0,668496 3,355824 

4 33 0,251908 1 0  4,784992 

 

 

 



374 
 

8) Aitem Nomor 8 

Category Freg Prop Cum Density Z Scale 

1 8 0,061069 0,061069 0,12078 -1,54586 1 

2 31 0,236641 0,29771 0,346484 -0,531 2,023986 

3 78 0,59542 0,89313 0,184171 1,243346 3,250372 

4 14 0,10687 1 0  4,701079 

 

9) Aitem Nomor 9 

Category Freg Prop Cum Density Z Scale 

1 2 0,015267 0,015267 0,038449 -2,16309 1 

2 55 0,419847 0,435115 0,393654 -0,16337 2,672395 

3 61 0,465649 0,900763 0,174518 1,285913 3,989031 

4 13 0,099237 1 0  5,277037 

 

10) Aitem Nomor 10 

Category Freg Prop Cum Density Z Scale 

1 3 0,022901 0,022901 0,054292 -1,99722 1 

2 49 0,374046 0,396947 0,385557 -0,26126 2,485125 

3 71 0,541985 0,938931 0,12078 1,545864 3,859284 

4 8 0,061069 1 0  5,34852 

 

11) Aitem Nomor 11 

Category Freg Prop Cum Density Z Scale 

1 2 0,015267 0,015267 0,038449 -2,16309 1 

2 13 0,099237 0,114504 0,193506 -1,20292 1,955932 

3 59 0,450382 0,564885 0,393654 0,163368 3,074033 

4 57 0,435115 1 0  4,423142 

 

12) Aitem Nomor 12 

Category Freg Prop Cum Density Z Scale 

2 18 0,137405 0,137405 0,219758 -1,09205 1 

3 96 0,732824 0,870229 0,211287 1,127474 2,610906 

4 17 0,129771 1 0  4,2275 
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13) Aitem Nomor 13 

Category Freg Prop Cum Density Z Scale 

1 6 0,045802 0,045802 0,096142 -1,687 1 

2 11 0,083969 0,129771 0,211287 -1,12747 1,727839 

3 74 0,564885 0,694656 0,350454 0,509093 2,852745 

4 40 0,305344 1 0  4,246844 

 

14) Aitem Nomor 14 

Category Freg Prop Cum Density Z Scale 

1 9 0,068702 0,068702 0,132346 -1,48553 1 

2 35 0,267176 0,335878 0,364687 -0,42374 2,056759 

3 72 0,549618 0,885496 0,193506 1,202919 3,23783 

4 15 0,114504 1 0  4,616331 

 

15) Aitem Nomor 15 

Category Freg Prop Cum Density Z Scale 

1 3 0,022901 0,022901 0,054292 -1,99722 1 

2 13 0,099237 0,122137 0,202541 -1,16437 1,876863 

3 48 0,366412 0,48855 0,398778 -0,02871 2,835187 

4 67 0,51145 1 0  4,150452 

 

16) Aitem Nomor 16 

Category Freg Prop Cum Density Z Scale 

1 10 0,076336 0,076336 0,143472 -1,43016 1 

2 65 0,496183 0,572519 0,392333 0,182791 2,377936 

3 47 0,358779 0,931298 0,132346 1,485526 3,604128 

4 9 0,068702 1 0  4,805862 

 

17) Aitem Nomor 17 

Category Freg Prop Cum Density Z Scale 

1 7 0,053435 0,053435 0,10873 -1,61242 1 

2 38 0,290076 0,343511 0,367842 -0,4029 2,141544 

3 70 0,534351 0,877863 0,202541 1,164368 3,344148 

4 16 0,122137 1 0  4,693099 
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18) Aitem Nomor 18 

Category Freg Prop Cum Density Z Scale 

1 6 0,045802 0,045802 0,096142 -1,687 1 

2 29 0,221374 0,267176 0,328903 -0,62138 2,047673 

3 71 0,541985 0,80916 0,272101 0,874806 3,20391 

4 25 0,19084 1 0  4,524917 

 

19) Aitem Nomor 19 

Category Freg Prop Cum Density Z Scale 

1 10 0,076336 0,076336 0,143472 -1,43016 1 

2 71 0,541985 0,618321 0,381265 0,301073 2,440741 

3 43 0,328244 0,946565 0,10873 1,612422 3,709767 

4 7 0,053435 1 0  4,914284 

 

20) Aitem Nomor 20 

Category Freg Prop Cum Density Z Scale 

1 5 0,038168 0,038168 0,082947 -1,77235 1 

2 58 0,442748 0,480916 0,398486 -0,04785 2,46052 

3 60 0,458015 0,938931 0,12078 1,545864 3,779528 

4 8 0,061069 1 0  5,150972 

 

21) Aitem Nomor 21 

Category Freg Prop Cum Density Z Scale 

1 8 0,061069 0,061069 0,12078 -1,54586 1 

2 50 0,381679 0,442748 0,394827 -0,14401 2,259765 

3 56 0,427481 0,870229 0,211287 1,127474 3,407122 

4 17 0,129771 1 0  4,605922 

  

22) Aitem Nomor 22 

Category Freg Prop Cum Density Z Scale 

1 5 0,038168 0,038168 0,082947 -1,77235 1 

2 42 0,320611 0,358779 0,373678 -0,36173 2,266399 

3 73 0,557252 0,916031 0,154191 1,378857 3,567076 

4 11 0,083969 1 0  5,009481 
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23) Aitem Nomor 23 

Category Freg Prop Cum Density Z Scale 

1 6 0,045802 0,045802 0,096142 -1,687 1 

2 45 0,343511 0,389313 0,383487 -0,28111 2,262616 

3 75 0,572519 0,961832 0,082947 1,772354 3,624051 

4 5 0,038168 1 0  5,272311 

 

24) Aitem Nomor 24 

Category Freg Prop Cum Density Z Scale 

1 8 0,061069 0,061069 0,12078 -1,54586 1 

2 34 0,259542 0,320611 0,357896 -0,46599 2,064174 

3 76 0,580153 0,900763 0,174518 1,285913 3,293854 

4 13 0,099237 1 0  4,736377 

 

25) Aitem Nomor 25 

Category Freg Prop Cum Density Z Scale 

1 1 0,007634 0,007634 0,021034 -2,42598 1 

2 17 0,129771 0,137405 0,219758 -1,09205 2,224086 

3 90 0,687023 0,824427 0,25831 0,932371 3,699314 

4 23 0,175573 1 0  5,226671 
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LAMPIRAN 4.9   

DESKRIPSI STATISTIKA SKOR PRETEST DAN POSTTEST 

SELF AWARENESS 

a. Skor Pretest Self Awareness Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol  

 

b. Skor Posttest Self Awareness Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
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LAMPIRAN 4.10 

UJI NORMALITAS, HOMOGENITAS, DAN UJI KESAMAAN RATA-

RATA (UJI-T) SKOR PRETEST SELF AWARENESS  

a. Uji Normalitas Skor Pretest Self Awareness Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah skor pretest self 

awareness kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas ini menggunakan bantuan software SPSS.16. 

Hipotesis: 

H0 : skor berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : skor berasal dari populasi tidak berdistribusi normal 

Pengambilan keputusan: 

Dengan dasar taraf signifikansi sebesar 5% yaitu: 

Jika nilai sig   0,05 (sig    ), maka H0 diterima 

Jika nilai sig   0,05 (sig  ), maka H0 ditolak 

 

Intrepetasi Output: 

Tabel diatas menginformasikan bahwa, nilai signifikansi pada kelas 

eksperimen berdasarkan uji Shapiro-Wilk   0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa H0 diterima, maka skor pretest kelas eksperimen berdistribusi 

normal. Selain itu, diketahui bahwa nilai signifikansi pada kelas kontrol 

berdasarkan uji Shapiro-Wilk   0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 

diterima, maka skor pretest kelas kontrol berdistribusi normal. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa skor pretest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol berdistribusi normal. 
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b. Uji Homogenitas Skor Pretest Self awareness Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

Uji homogenitas ini untuk menyelidiki apakah skor pretest memiliki 

variansi yang homogen atau tidak. Skor yang diuji homogenitas adalah skor 

yang berdistribusi normal pada uji normalitas sebelumnya. Pengujian ini 

menggunakan uji Levene,s Test dengan bantuan software SPSS 16.  

Hipotesis: 

H0 : kedua kelas mempunyai variansi populasi homogen 

H1 : kedua kelas mempunyai variansi populasi tidak homogen 

Pengambilan Keputusan: 

Dengan dasar taraf signifikansi sebesar 5% yaitu: 

Jika nilai sig   0,05 (sig    ), maka H0 diterima 

Jika nilai sig   0,05 (sig  ), maka H0 ditolak 

 

Interpretasi output: 

Tabel di atas menginformasikan bahwa, nilai signifikansi   0,05. Hal 

ini menunjukkan bahwa H0 diterima, maka skor pretest kedua kelas 

mempunyai variansi yang sama. 

c. Uji Kesamaan Rata-rata Skor Pretest Self Awareness Kelas Eksperimen 

dan Kelas Kontrol 

Berdasarkan uji normalitas diperoleh kesimpulan bahwa, skor pretest 

self awareness kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. 

Serta berdasarkan uji homogenitas diperoleh kesimpulan bahwa, skor 

pretest self awareness kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki variansi 

yang homogen. Jadi, untuk uji kesamaan rata-rata menggunakan uji 

parametrik yaitu uji t dengan bantuan software SPSS 16. Skor akhir yang 

akan digunakan yaitu skor posttest jika skor pretest memiliki rata-rata yang 
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sama, sedangkan jika skor pretest memiliki rata-rata yang berbeda maka 

menggunakan skor gain.  

Hipotesis: 

H0 :    =    

H1 :         

Ket:   = rata-rata skor pretest self awareness kelas eksperimen 

   =  rata-rata skor pretest self awareness kelas kontrol 

Pengambilan Keputusan: 

Dengan dasar taraf signifikansi sebesar 5% yaitu: 

Jika nilai sig   0,05 (sig    ), maka H0 diterima 

Jika nilai sig   0,05 (sig  ), maka H0 ditolak 

 

Interpretasi output: 

Tabel diatas menginformasikan bahwa, nilai signifikansi   0,05. Hal 

ini menunjukkan bahwa H0 diterima. Artinya rata-rata self awareness siswa 

dari hasil pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah sama. Karena 

skor pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki rata-rata yang 

sama, maka untuk mengetahui perbedaan rata-rata kemampuan spasial siswa 

data yang digunakan adalah data skor posttest.  
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LAMPIRAN 4.11 

UJI NORMALITAS, HOMOGENITAS, DAN UJI KESAMAAN RATA-

RATA (UJI-T) SKOR POSTTEST SELF AWARENESS  

a. Uji Normalitas Skor Posttest Self Awareness Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah skor posttest self 

awareness kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas ini menggunakan bantuan software SPSS.16. 

Hipotesis: 

H0 : skor berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : skor berasal dari populasi tidak berdistribusi normal 

Pengambilan keputusan: 

Dengan dasar taraf signifikansi sebesar 5% yaitu: 

Jika nilai sig   0,05 (sig    ), maka H0 diterima 

Jika nilai sig   0,05 (sig  ), maka H0 ditolak 

 

Intrepetasi Output: 

Tabel di atas menginformasikan bahwa, nilai signifikansi pada kelas 

eksperimen berdasarkan uji Shapiro-Wilk   0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa H0 diterima, maka skor posttest kelas eksperimen berdistribusi 

normal. Selain itu, diketahui bahwa nilai signifikansi pada kelas kontrol 

berdasarkan uji Shapiro-Wilk   0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 

diterima, maka skor posttest kelas kontrol berdistribusi normal. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa skor posttest kelas eksperimen dan 

kelas kontrol berdistribusi normal. 
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b. Uji Homogenitas Skor Posttest Self Awareness Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

Uji homogenitas ini untuk menyelidiki apakah skor posttest memiliki 

variansi yang homogen atau tidak. Skor yang diuji homogenitas adalah skor 

yang berdistribusi normal pada uji normalitas sebelumnya. Pengujian ini 

menggunakan uji Levene,s Test dengan bantuan software SPSS.16.  

Hipotesis: 

H0 : kedua kelas mempunyai variansi populasi homogen 

H1 : kedua kelas mempunyai variansi populasi tidak homogen 

Pengambilan Keputusan: 

Dengan dasar taraf signifikansi sebesar 5% yaitu: 

Jika nilai sig   0,05 (sig    ), maka H0 diterima 

Jika nilai sig   0,05 (sig  ), maka H0 ditolak 

 

Interpretasi output: 

Tabel di atas menginformasikan bahwa bahwa nilai signifikansi   

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 diterima, maka skor posttest kedua 

kelas mempunyai variansi yang sama. 

c. Uji Kesamaan Rata-rata Skor Posttest Self Awareness Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Berdasarkan uji normalitas diperoleh kesimpulan bahwa, skor posttest 

self awareness kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. 

Serta berdasarkan uji homogenitas diperoleh kesimpulan bahwa, skor 

posttest self awareness kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki 

variansi yang homogen. Jadi, untuk uji kesamaan rata-rata menggunakan uji 

parametrik yaitu uji t dengan bantuan software SPSS.16. Karena skor pretest 

memiliki rata-rata yang sama, maka data yang digunakan adalah data skor 

posttest.  
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Hipotesis: 

H0 :    =    

H1 :         

Ket:   = rata-rata skor posttest self awareness kelas eksperimen 

   =  rata-rata skor posttest self awareness kelas kontrol 

Pengambilan Keputusan: 

Dengan dasar taraf signifikansi sebesar 5% yaitu: 

Jika nilai sig   0,05 (sig    ), maka H0 diterima 

Jika nilai sig   0,05 (sig  ), maka H0 ditolak 

 

Interpretasi output: 

Tabel di atas menginformasikan bahwa, nilai signifikansi   0,05. Pada 

pengujian hipotesis menggunakan uji-t diperoleh nilai Sig. (2-tailed), artinya 

uji yang digunakan yaitu uji 2 pihak. Apabila menginginkan hasil untuk uji 

1 pihak, maka nilai sig. pada uji-t harus dibagi 2. Sehingga diperoleh nilai 

sig. = 
     

 
 = 0,023. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak. Artinya, rata-

rata posttest pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata N-gain 

pada kelas kontrol. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

TAPPS lebih efektif dibandingkan dengan model pembelajaran 

konvensional terhadap self awareness siswa. 
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