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PENERAPAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI 

PENDEKATAN OPEN-ENDED DENGAN METODE THINK-PAIR-

SQUARE (TPSq) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN MOTIVASI 

BELAJAR DAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

SISWA 

Oleh: Eva Luvitasari 

NIM. 14600025 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembelajaran 

matematika melalui pendekatan open-ended dengan metode Think-Pair-

Square (TPSq) yang dapat meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan 

komunikasi matematis siswa. Komunikasi merupakan salah satu dari lima 

standar proses yang dikemukakan oleh National Council of Teachers of 

Mathematics (NCTM). Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan 

seseorang bertingkah laku. 

Penelitian ini dilakukan di MTs Negeri Yogyakarta 1. Penelitian ini 

merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian penelitian ini yaitu 

siswa kelas VII-G MTsN Yogyakarta 1 semester genap tahun ajaran 

2017/2018 yang berjumlah 31 siswa. Obyek dalam penelitian ini adalah 

pelaksanaan pembelajaran matematika melalui pendekatan open-ended 

dengan metode Think-Pair-Square (TPSq) untuk meningkatkan motivasi 

belajar dan komunikasi matematis siswa. penelitian ini dilakukan dua siklus 

dengan siklus I sebanyak satu pertemuan dan siklus II terdiri dari dua 

pertemuan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik skala, 

observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu 

data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), kemudian 

conclusion drawing (penarikan kesimpulan). 

 Hasil penelitian ini yaitu penerapan pembelajaran matematika melalui 

pendekatan open-ended dengan metode Think-Pair-Square (TPSq) dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa dan kemampuan komunikasi matematis 

siswa. Tahapan pembelajaran tersebut yaitu kegiatan awal: mengingatkan 

siswa tentang materi; kegiatan inti: diskusi klasikal, think, pair , square, 

presentasi kelas; kegiatan penutup: menyimpulkan materi. Peningkatan 

tersebut dapat dilihat dari persentase rata-rata kelas dalam motivasi belajar 

siswa siklus I yaitu 73,15% menjadi 76,98% di siklus II dan persentase rata-

rata nilai kelas pada tes kemampuan komunikasi matematis siswa siklus I 

yaitu 53,81% menjadi 58,83% di siklus II. 

Kata Kunci: Pendekatan open-ended, metode think-pair-square, motivasi 

belajar siswa, komunikasi matematis siswa
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hakikat pendidikan menurut Supriadie dan Darmawan (2013)  yaitu 

proses membangun peradaban bangsa. Pendidikan harus berarah pada konsep 

perubahan, penumbuhkembangan anak-anak bangsa menjadi pribadi yang 

baik (beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, memiliki nilai moral), 

mampu berkomunikasi, bergaul dengan baik, saling menghargai, dan 

memiliki kematangan emosional, terampil/memiliki kecakapan hidup, dan 

berbudaya. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan 

pendidikan  adalah usaha sadar untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Guru Besar matematika Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. rer. nat. 

Widodo, M.S., menyampaikan matematika merupakan mata pelajaran yang 

dianggap sulit oleh siswa. Berdasarkan hasil survei terhadap 1000 lebih siswa 

menunjukkan penyebab utama matematika dianggap sulit yaitu dari buku 

matematika, guru matematika, dan siswa yang belajar matematika. Buku 

matematika di toko-toko tidak memuat konteks. Buku tersebut hanya memuat 

pengertian dan rumus. Selain itu, ada sedikit guru yang mahir kompetensi 

dan keterampilan dalam mata pelajaran. Sebagai tambahan siswa enggan 

untuk mengikuti pembelajaran matematika (Paramitha dan Permatasari, 

2016). Keengganan siswa ini berdampak pada siswa yang menolak 

pembelajaran yang diberikan, akhirnya siswa tidak dapat menguasai 

matematika.
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Begitu juga yang terjadi di MTs Negeri 1 Yogyakarta, terdapat 

permasalahan terkait pembelajaran matematika yaitu pada siswa kelas VII-G. 

Permasalahan tersebut diketahui berdasarkan observasi dan wawancara 

kepada guru mata pelajaran. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di 

antaranya: siswa kurang memiliki keinginan mengikuti pembelajaran. Hal ini 

terlihat dari siswa yang tidak mendengarkan ketika guru berbicara sehingga 

guru kesusahan mengkondisikan kelas. Siswa lebih tertarik dengan kejadian 

di luar kelas dan membahas hal lain yang tidak berhubungan dengan 

pembelajaran. Siswa tidak konsentrasi belajar karena beberapa siswa 

meminta untuk melaksanakan sholat dhuha padahal jadwal sholat dhuha 

belum dimulai, beberapa siswa membuat kegaduhan sehingga siswa lain 

terganggu dan tidak dapat mendengarkan penjelasan guru dan akhirnya 

memilih tidak mendengarkan. 

Permasalahan lain yaitu siswa kurang memiliki kesadaran untuk 

mengerjakan tugas dari guru. Hal ini terlihat dari siswa yang mengumpulkan 

tugas tidak tepat waktu. Permasalahan lain seperti siswa lupa terhadap materi 

pertemuan sebelumnya,  siswa masih kurang percaya diri untuk mengerjakan 

soal secara individu yang akhirnya siswa menjadi tidak mengerjakan atau 

memilih menyontek pekerjaan teman. Siswa tidak mengerjakan tugas 

menjadikan siswa kurang terbiasa menyampaikan ide jawaban yang dimiliki, 

keraguan siswa juga menghalangi siswa menyampaikan gagasan yang ia 

miliki. Hal ini dapat menjadikan siswa kesulitan ketika siswa harus 

menyampaikan atau menjelaskan jawaban secara lisan atau tulisan, 

keengganan siswa mengerjakan atau memilih menyontek pekerjaan teman 

juga akan mempengaruhi penguasaan siswa pada materi. Akhirnya hasil 

belajar siswa juga dapat menjadi tidak sesuai yang diharapkan. Selain itu, 

berdasarkan tanya jawab dengan siswa diketahui bahwa siswa merasa 

kesulitan menerima pembelajaran dengan cara mengajar yang digunakan oleh 



3 
 

 
 

guru. Guru memberikan pelajaran dengan mendiktekan materi pembelajaran, 

guru meminta siswa belajar secara mandiri dengan memberikan kata kunci 

untuk materi yang akan diajarkan dan guru menuliskan materi di papan tulis 

kemudian menjelaskan. Metode ini juga menjadikan siswa hanya menerima 

pembelajaran dan sedikit memahami secara mandiri materi pembelajaran. 

Hal ini juga berdampak pada penguasaan materi yang diharapkan dapat 

dikuasai siswa dan kebermanfaatan belajar matematika pada siswa.    

Saat ini, pembelajaran matematika telah menggunakan kurikulum 

2013. Karakteristik kurikulum 2013 ini salah satunya menempatkan sekolah 

sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar 

siswa mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan 

memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar (Kemendikbud, 2017: 3). 

Tujuan pembelajaran matematika bagi siswa bukan hanya mampu menguasai 

materi, lebih dari itu siswa mampu menerapkan apa yang dipelajari dalam 

hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, siswa juga perlu berlatih 

berkomunikasi dimulai di sekolah. Akhirnya, dilakukan tes kemampuan 

komunikasi matematis siswa untuk meyakinkan bahwa komunikasi 

matematis siswa memang perlu diperbaiki dan hasil skor kemampuan 

komunikasi matematis menunjukkan masih kurang. Sebagian besar siswa 

mendapatkan skor dalam kategori di bawah tinggi. 

Berdasarkan permasalahan-permasalah yang terjadi tersebut, 

permasalahan di kelas yang perlu ditangani yaitu motivasi belajar siswa dan 

kemampuan komunikasi matematis siswa. Motivasi belajar matematika 

merupakan hal yang penting bagi siswa. Motivasi akan menjadikan siswa 

memiliki keinginan untuk mengikuti pembelajaran, sehingga kesempatan 

untuk memahami materi yang diajarkan akan besar. Kemampuan komunikasi 

matematis juga merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh siswa. Hal 

ini sesuai yang tertuang dalam standar isi dalam kurikulum 2013. 
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Kemampuan komunikasi akan berguna untuk kehidupan sehari-hari. Forrest 

(dalam Nastahwih dkk, 2016) menyatakan untuk mengembangkan 

kemampuan berkomunikasi, orang dapat menyampaikan dengan berbagai 

bahasa termasuk bahasa matematis, sehingga dapat dimengerti orang lain. 

Nastahwih dkk (2016) menyampaikan komunikasi menjadi bagian esensial 

dari matematika dan pendidikan matematika. 

Penanganan untuk masalah tersebut, peneliti mencoba menerapkan 

pembelajaran matematika melalui pendekatan open-ended. Pembelajaran 

dengan pendekatan open-ended memberikan kesempatan pada siswa untuk 

menggunakan caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang diberikan, 

sehingga siswa memiliki keinginan untuk mengerjakan soal yang diberikan 

oleh guru. Menurut Munroe (2015: 97), dalam pendekatan open-ended, siswa 

dapat belajar secara individu atau kelompok. Selain itu, permasalahan yang 

didesain dengan banyak cara atau banyak jawaban dapat menantang siswa 

berbagai level perkembangan kognitif untuk menyelesaikan masalah. Cara 

yang terbuka maupun jawaban yang terbuka dapat menjadikan siswa tidak 

tertekan dalam mengerjakan soal, sehingga siswa dapat berlatih 

mengomunikasikan gagasan yang dimiliki melalui tulisan. 

Pembelajaran melalui pendekatan open-ended ini dipadu dengan 

metode Think-Pair-Square. Metode Think-Pair-Square yaitu metode 

pembelajaran yang menjadikan setiap siswa untuk mengomunikasikan 

jawaban pertanyaan kepada siswa lain. Metode ini juga menjadikan siswa 

berlatih kemampuan komunikasi matematis,  siswa menemukan jawaban 

masalah bermula dari ide masing-masing, dan pembelajaran terlaksana 

dengan suasana santai karena siswa berdiskusi dan mengomunikasikan 

jawaban dengan teman kelompok masing-masing. Suasana santai ini juga 

dapat membuat siswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. 
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Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Yuliani (2013) 

menunjukkan pembelajaran dengan pendekatan Open-ended dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa secara signifikan, hasil ini diperoleh 

dari perhitungan perbedaan rata-rata data angket awal dan data angket akhir 

dan siswa memberikan respon positif pada LKS dengan masalah terbuka 

yang dikerjakan secara berkelompok. Penelitian lain oleh Istiqomah (2012) 

menunjukkan kemampuan komunikasi matematis siswa dengan pembelajaran 

dengan pendekatan Open-Ended Problem lebih baik dari siswa dengan 

pembelajaran konvensional,  hal ini terlihat dari nilai thitung dari uji-t skor 

posttest kemampuan komunikasi matematis lebih dari ttabel, Kemudian 

Penelitian Setiadi (2009) yang berhasil meningkatkan kemampuan 

komunikasi dengan pembelajaran kooperatif dengan teknik Think-Pair-

Square. Terdapat juga penelitian Triwahyu (2009), penelitian tersebut 

menyatakan bahwa langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Think-

Pair-Square  dapat meningkatkan motivasi belajar matematika siswa. Selain 

itu, pada pembelajaran Triwahyu, aktivitas soal latihan dikurangi sehingga 

siswa memiliki waktu lebih banyak untuk mendiskusikan penyelesaian 

masalah dari guru. Hal tersebut menyebabkan motivasi siswa meningkat.  

Geometri merupakan bagian ruang lingkup materi yang diajarkan di 

tingkat SMP/MTs. Geometri juga diajarkan pada siswa di tingkat SD dan 

SMA. Geometri tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Benda-benda di 

lingkungan sekitar merupakan bagian dari geometri bangun datar atau 

geometri ruang.  Petrus, dkk. menyatakan pembelajaran geometri bertujuan 

agar siswa dapat menjadi pemecah masalah yang baik, dapat berkomunikasi 

secara matematis, dan dapat bernalar secara matematis (Petrus, dkk, 2017: 

146).  Berbagai penelitian membahas tentang kesalahan siswa dalam 

mengerjakan soal geometri khususnya geometri bangun datar yaitu 

segiempat. Penelitian Darmati, dkk (2017) menunjukkan kesalahan-kesalahan 
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siswa dalam mengerjakan soal terkait materi bangun datar segiempat. 

Kesalahan tersebut berupa kecerobohan siswa dalam menuliskan kembali 

komponen-komponen soal dan jawaban soal, siswa tidak menguasai konsep 

luas, keliling segiempat dan konsep operasi bilangan. Kesalahan selanjutnya 

siswa tidak menyelesaikan jawaban akhir dari soal meskipun langkah 

sebelumnya telah dilakukan dengan benar. Kesalahan terakhir yang 

dilakukan siswa yaitu siswa mengetahui rumus tetapi tidak bisa 

menerapkannya dalam menyelesaikan soal. 

Akhirnya, penelitian ini memiliki judul “PENERAPAN 

PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI PENDEKATAN 

OPEN-ENDED DENGAN METODE THINK-PAIR-SQUARE (TPSq) 

SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR DAN 

KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut: “Bagaimana penerapan pembelajaran 

matematika melalui pendekatan open-ended dengan metode Think-Pair-

Square (TPSq) yang dapat meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan 

komunikasi matematis siswa?” 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumus masalah yang telah dirumuskan, Tujuan 

yang akan dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui penerapan 

pembelajaran matematika melalui pendekatan open-ended dengan metode 

Think-Pair-Square (TPSq) yang dapat meningkatkan motivasi belajar dan 

kemampuan komunikasi matematis siswa. 
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D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk 

mengembangkan bahan ajar yang mampu meningkatkan motivasi belajar 

dan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan oleh guru dalam 

pembelajaran matematika dan diharapkan mampu memberikan inspirasi 

untuk guru matematika menerapkan pembelajaran yang lebih variatif 

untuk meningkatkan kualitas siswa dan guru.  

E. Definisi Operasional 

Pendefinisian operasional ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan 

penafsiran pembaca mengenai penelitian yang dilakukan dan untuk 

menegaskan beberapa hal. Beberapa istilah yang perlu ditegaskan yaitu 

sebagai berikut. 

a. Pendekatan Open-Ended merupakan pendekatan dengan menggunakan 

masalah terbuka dengan hasil yang terbuka dan proses yang terbuka. 

Proses yang terbuka yaitu banyak cara yang benar dan hasil yang terbuka 

yaitu banyak jawaban yang benar. 

b. Metode Think-Pair-Square dalam penelitian ini merupakan metode 

berpikir-berpasangan-berempat meliputi siswa berpikir secara mandiri, 

kemudian berdiskusi secara berpasangan lalu berdiskusi berempat dan 

diakhiri dengan pembahasan bersama di kelas. 

c. Pendekatan Open-Ended dengan metode Think-Pair-Square dalam 

penelitian ini yaitu pembelajaran dilakukan dengan berpikir, diskusi 

berpasangan dan diskusi berempat dalam prosesnya diterapkan 

pendekatan open-ended dalam pembelajarannya baik dari soal-soalnya 
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dan kegiatan di kelasnya yaitu berupa memberikan beberapa informasi 

pada siswa untuk menyelesaikan masalah, meminta siswa untuk 

menjelaskan alasan dari strategi penyelesaian masalah mereka, 

berinisiatif mengadakan percakapan selama pembelajaran, mendorong 

siswa untuk memperoleh hasil dengan cara yang berbeda atau solusi 

yang beragam. 

d. Motivasi belajar siswa dalam penelitian ini merupakan dorongan yang 

timbul dari dalam diri berupa perasaan senang mengikuti pembelajaran, 

mengerjakan soal dan senang diskusi, kemauan memperoleh nilai baik 

dan mengerjakan soal, kesadaran untuk belajar matematika dan 

mendalami bahan, dan kemandirian dalam mengerjakan soal (Amrah, 

2011: 40). 

e. Komunikasi matematis siswa dalam penelitian ini yaitu kemampuan 

menginterpretasikan dan mengevaluasi gagasan-gagasan matematika 

tertulis, dan kemampuan menggunakan istilah-istilah, simbol-simbol, 

dan struktur-strukturnya untuk memodelkan situasi atau permasalahan 

matematika.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasannya pada penelitian tindakan ini yaitu Pembelajaran matematika 

melalui pendekatan open-ended dengan metode think-pair-square dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa dan kemampuan komunikasi matematis 

siswa. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari persentase rata-rata kelas dalam 

motivasi belajar siswa siklus I yaitu 73,15% menjadi 76,98% di siklus II dan 

persentase rata-rata nilai kelas pada tes kemampuan komunikasi matematis 

siswa siklus I yaitu 53,81% menjadi 58,83% di siklus II. 

Motivasi belajar siswa dapat meningkat karena siswa tidak terlalu 

kebingungan untuk menyelesaikan permasalahan. Siswa juga tidak terlalu 

merasa asing dengan permasalahan yang diberikan. Komunikasi matematis 

siswa dapat meningkat karena siswa memahami cara mengomunikasikan ide 

dan adanya contoh soal dan pembahasan sebagai referensi. 

Langkah-langkah pembelajaran tersebut yaitu kelas diawali dengan 

pembagian kelompok dan siswa diintruksikan untuk langsung berkumpul 

dengan kelompoknya. Kemudian diskusi klasikal dilakukan dengan mengajak 

siswa mendiskusikan tentang konsep dan pembahasan permasalahan agar 

siswa memperoleh referensi untuk menuliskan gagasan. Kegiatan setelah 

diskusi klasikal yaitu berpikir mandiri dengan siswa mengerjakan soal yang 

berbeda, kemudian diskusi berpasangan, lalu diskusi berempat. Proses 

diskusi berempat dengan guru mengoreksi hasil kelompok terlebih dahulu 

sebelum proses selanjutnya berjalan. Setelah pengoreksian dan kelompok 

sudah membenarkan hasil kelompok, proses selanjutnya  yaitu presentasi 

kelas dengan masing-masing kelompok menyampaikan hasil mereka untuk 

dibandingkan dengan hasil kelompok lain dan dibahas bersama-sama. 
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B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian tindakan yang telah dilakukan memiliki beberapa 

kekurangan yang menjadikan penelitian ini tidak menunjukkan hasil yang 

maksimal. Keterbatasan itu diantaranya: 

a. Keterbatasan pengamatan pada aktivitas seluruh siswa. 

b. Jam pelajaran yang diberikan di sekolah yang harus dibagi dengan 

pelajaran lain. 

C. Saran 

Peneliti dapat menyarankan beberapa hal untuk beberapa pihak 

setelah memperoleh hasil akhir dari penelitian. Beberapa hal tersebut di 

antaranya: 

1. Bagi guru mata pelajaran 

a) Pembagian kelompok sebaiknya berdasarkan pilihan siswa sendiri 

b) Siswa diberikan soal yang berbeda-beda untuk menghindari 

kerjasama di proses berpikir mandiri 

c) Berikan contoh untuk hal yang baru bagi siswa 

2. Bagi siswa agar dapat bekerjasama dalam maksimal dalam pembelajaran 

yang telah dilakukan guru. 

3. Bagi Penelitian lain 

a) Peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan cara ini 

diharapkan untuk memperhatikan materi yang akan disampaikan 
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LAMPIRAN 1.1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(SIKLUS I) 

    

Nama Sekolah  : MTsN 1 Yogyakarta  

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII G/ Genap 

Pokok bahasan : Segiempat 

Sub-pokok bahasan : Persegi, persegi panjang, jajargenjang, dan trapesium 

sama kaki 

Alokasi Waktu :  5 40 menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghargai dan Menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata   

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

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

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

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori. 
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar: 

3.11 Mengaitkan rumus keliling dan rumus luas untuk berbagai jenis 

segiempat(persegi, persegipanjang, belah ketupat, jajargenjang, 

trapesium, dan layang-layang) dan segitiga 

4.11 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan 

keliling segiempat (persegi, persegipanjang, belah ketupat, 

jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) dan segitiga 

Indikator: 

1. Menentukan luas segiempat (persegi, persegi panjang, jajargenjang dan 

trapesium sama kaki) berdasarkan keliling segiempat yang lain 

2. Menyelesaikan permasalahan  dalam kehidupan sehari-hari berkaitan 

keliling segiempat (persegi, persegi panjang, jajargenjang dan trapesium 

sama kaki) 

3. Menyelesaikan permasalahan  dalam kehidupan sehari-hari berkaitan 

luas segiempat (persegi, persegi panjang, jajargenjang dan trapesium 

sama kaki) 

C. Tujuan Pembelajaran 

Dengan mengikuti kegiatan pembelajaran ini diharapkan siswa mampu 

untuk: 

a. Menentukan luas segiempat(persegi, persegi panjang, jajargenjang dan 

trapesium sama kaki) berdasarkan keliling segiempat yang lain 

b. Menyelesaikan permasalahan  dalam kehidupan sehari-hari berkaitan 

keliling segiempat(persegi, persegi panjang, jajargenjang dan trapesium 

sama kaki) 

c. Menyelesaikan permasalahan  dalam kehidupan sehari-hari berkaitan 

luas segiempat(persegi, persegi panjang, jajargenjang dan trapesium 

sama kaki) 
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Tujuan Khusus: 

Tujuan khusus pembelajaran ini yaitu untuk meningkatkan motivasi 

belajar dan kemampuan komunikasi matematis siswa. Indikator motivasi 

belajar siswa yaitu sebagai berikut.  

- Perasaan senang, berupa perasaan senang mengikuti pembelajaran, 

mengerjakan soal dan senang diskusi. 

- Kemauan, berupa kemauan memperoleh nilai baik dan mengerjakan 

soal. 

- Kesadaran, berupa kesadaran untuk belajar matematika dan 

mendalami bahan. 

- Kemandirian, berupa kemandirian dalam mengerjakan soal. 

Indikator kemampuan komunikasi matematis siswa yaitu: 

- menggunakan istilah-istilah, simbol-simbol, dan struktur-strukturnya 

untuk memodelkan situasi atau permasalahan matematika; 

- menginterpretasikan dan mengevaluasi gagasan-gagasan matematika 

tertulis. 

D. Materi Pokok 

Keliling dan Luas 

Keliling suatu bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi yang 

membatasi bangun tersebut. Sedangkan Luas bangun datar adalah suatu 

daerah yang dibatasi panjang sisi-sisi pada bangun tersebut. 

a. Keliling dan Luas Persegi 

Sebuah persegi dengan panjang sisinya s, maka luas dan keliling persegi 

adalah: 

L s s    4K s  

L adalah luas daerah persegi, K adalah keliling persegi.  
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b. Keliling dan Luas Persegipanjang 

Misalkan ABCD adalah persegipanjang dengan AB DC p   dan 

AD BC l  ,  maka lua s daerah dan keliling persegipanjang: 

L p l    2 2K p l   

L adalah luas daerah persegipanjang dan K adalah keliling 

persegipanjang 

c. Keliling dan Luas Jajargenjang 

Misalkan ABCD adalah jajargenjang dengan panjang alas a, tinggi t, dan 

l adalah panjang sisi yang lain, maka 

L a t    2 2K a l   

L adalah luas daerah jajargenjang dan K adalah keliling jajargenjang. 

d. Keliling dan Luas Trapesium 

Sebuah trapesium dengan panjang alas b, sisi atas a, dan tingginya t, luas 

dan keliling adalah: 

2

a b
L t

 
  
 

 K SR RQ QP PS     

L adalah luas daerah trapesium, K adalah keliling trapesium. SR, RQ, 

QP, dan PS adalah sisi-sisi trapesium. 

E. Metode Pembelajaran 

Pembelajaran ini melalui pendekatan Open-ended. Metode 

Pembelajaran yang digunakan adalah Think-Pair-Square (TPSq). Prosedur 

kegiatan Think-Pair-Square yaitu sebagai berikut: 

a. Guru membagi siswa dalam kelompok berempat dan memberikan tugas 

pada semua kelompok 

b. Setiap siswa memikirkan dan mengerjakan tugas tersebut sendiri 

c. Siswa berpasangan dengan salah satu rekan dalam kelompok dan 

berdiskusi dengan pasangannya 
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d. Kedua pasangan bertemu kembali dalam kelompok empat. Siswa 

mempunyai kesempatan untuk membagikan hasil kerjanya kepada 

kelompok berempat. 

F. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran yang akan digunakan yaitu: Papantulis, Spidol, 

kertas karton, lembar aktivitas siswa 

G. Sumber Belajar 

Sumber belajar yang digunakan yaitu  

1. Buku Guru Matematika SMP/MTs kelas VII edisi revisi 2017 

2. Matematika untuk SMP/MTs kelas 7 semester genap(LKS siswa: Medali 

Sarana Belajar Berprestasi) 

3. Matematika Konsep dan Aplikasinya untuk Kelas VII SMP dan MTs 

(BSE)  

H. Langkah-Langkah Pembelajaran 

SIKLUS I 

Pertemuan pertama: pendekatan open-ended dengan metode Think-Pair-

Square, Alokasi Waktu: 3 40 menit 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Kegiatan guru Kegiatan siswa 

Pembuka  Guru membuka 

pembelajaran dengan 

salam 

 Guru menanyakan 

kabar siswa 

 Guru menanyakan 

siswa yang tidak hadir 

 Guru mengingatkan 

tentang materi pada 

pertemuan sebelumnya  

 

 

 

 

 Siswa menjawab salam 

dari guru 

 

 Siswa menjawab 

pertanyaan guru 

 Siswa menyampaikan 

siswa yang tidak hadir 

 Siswa memperhatikan 

penyampaian guru 

dengan sungguh-

sungguh 

(siswa diharapkan 

memiliki kemauan 

untuk mengikuti 

5 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Kegiatan guru Kegiatan siswa 

 Guru memberikan 

informasi tentang 

materi yang akan 

dipejari(Keliling dan 

Luas segiempat) 

 

 Guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran 

Dialog: 

“Pembelajaran ini 

bertujuan agar kalian bisa 

menentukan luas, 

menentukan keliling, 

kemudian kalau ada 

permasalahan sehari-hari 

berkaitan keliling dan 

luas, contohnya mau 

memberi pita di  sekeliling 

atap kelas, ketika akan 

lomba antar kelas, kamu 

bisa menghitung minimal 

berapa panjang pita yang 

harus dibeli, berarti uang 

yang harus dibawa 

berapa” 

 Guru memberikan 

informasi tentang 

metode pembelajaran 

yang akan digunakan 

dalam pembelajaran 

(pendekatan Open-

ended dengan metode 

Think-Pair-Square) 

pembelajaran atas 

kegiatan guru) 

 Siswa memperhatikan 

dan bertanya tentang 

materi yang akan 

dibahas 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

dengan sungguh 

penjelasan guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

Inti 

 

 

 

 

 

 

 Guru membagi siswa 

dalam kelompok (8 

kelompok @4 siswa) 

 Pendekatan Open-

ended: Guru meminta 

siswa menyebutkan 

benda sekitar yang 

 Siswa mencari anggota 

kelompoknya 

 

 Siswa meyebutkan 

benda-benda di sekitar 

 

 

10 

menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Kegiatan guru Kegiatan siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

berbentuk segiempat 

 Guru mengajak diskusi 

siswa tentang keliling 

dan luas dari benda 

yang disebutkan siswa 

(konsep)  

(Misalkan siswa 

menjawab Lapangan, 

Guru memberikan 

contoh tentang berlari 

mengelilingi lapangan, 

jarak tersebut yaitu 

keliling lapangan. Luas 

lapangan yaitu ukuran 

daerah di lapangan 

tersebut. 

Guru bertanya hasil 

keliling ketika diberi 

jarak pada benda) 

 

 Guru memberitahukan 

siswa kegiatan 

selanjutnya (Think= 

berpikir mandiri) 

 

 

 Siswa mengikuti 

diskusi dan 

memperhatikan guru 

dengan sungguh-

sungguh  

(siswa diharapkan 

berlatih 

mengomunikasikan ide 

yang dimiliki secara 

lisan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Think(berpikir) 30 

menit 

 
 Guru membagikan 

LAS pada siswa 

 

 

 

 

 

 Guru mempersilakan 

siswa untuk bertanya 

hal-hal yang tidak 

dipahami 

 Guru meminta siswa 

untuk mengerjakan 

 Siswa membaca LAS 

yang dibagikan oleh 

guru tanpa diminta 

(Hal ini untuk 

menunjukkan siswa 

memiliki kesadaran 

dan kemauan untuk 

mengikuti 

pembelajaran) 

 

 

  

 Siswa mempersiapkan 

buku dan alat tulis 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Kegiatan guru Kegiatan siswa 

 semua soal secara 

mandiri terlebih dahulu 

 Guru berkeliling 

memantau aktivitas 

siswa 

 

 Pendekatan Open-

ended: Guru 

mengarahkan siswa 

untuk menggunakan 

cara yang berbeda dari 

siswa lain 

 Siswa memikirkan 

jawaban 

(Siswa diharapkan 

mandiri dalam 

mengerjakan soal ) 

 Siswa mencari 

petunjuk di buku 

pegangan siswa(LKS 

Medali)   

 Siswa bertanya pada 

guru hal-hal yang 

kurang jelas 

Pair (berpasangan) 30 

menit  Guru meminta siswa 

berkumpul dengan 

kelompok masing-

masing 

 Guru meminta siswa 

untuk berdiskusi semua 

jawaban secara 

berpasangan 

 

 

 Guru memantau 

kegiatan siswa dengan 

berkeliling 

 Guru mengarahkan 

siswa jika diskusi tidak 

berjalan lancar 

(Kegiatan ini dilakukan 

agar siswa merasa 

senang untuk diskusi) 

 Siswa berkumpul 

dengan kelompoknya 

 

 Siswa berdiskusi 

dengan pasangan 

membahas hal-hal yang 

belum diketahui 

(Hal ini agar siswa 

berlatih 

mengomunikasikan ide 

yang dimiliki) 

 Siswa bertanya pada 

guru hal-hal yang 

kurang jelas 

 Square(berkumpul berempat) 40 

menit  Guru meminta siswa 

berkumpul dengan 

kelompok masing-

masing 

 Siswa berkumpul 

dengan kelompoknya 

 

 Guru berkeliling 

memperhatikan diskusi 

 Siswa berdiskusi 

membahas tentang 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Kegiatan guru Kegiatan siswa 

siswa 

 

 

 

 Guru mengapresiasi 

hasil diskusi siswa 

(bentuk memotivasi: 

Guru meyakinkan siswa 

untuk tidak ragu 

dengan hasil mereka) 

 Guru menanyai 

kelompok tentang hasil 

diskusi 

 

pekerjaan soal 

 Siswa menuliskan 

jawaban soal di lembar 

aktivitas 

 

 

 

 

 

 

 Siswa menjelaskan 

hasil diskusi pada guru 

 Guru meminta setiap 

kelompok 

menyampaikan 

jawaban masing-

masing secara lisan 

(Satu kelompok satu 

soal) 

 Guru bersama siswa 

membahas jawaban 

yang diberikan 

 

 Guru bersama siswa 

menyimpulkan materi 

 Siswa berinisiatif 

menyampaikan 

jawaban dari kelompok 

 

 

 Siswa bertanya hal-hal 

yang tidak dipahami 

 

Penutup  Guru menyampaikan 

tentang kegiatan 

selanjutnya (evaluasi) 

 Guru menutup kelas 

(siswa diajak berdoa 

lalu guru memberi 

salam) 

 Siswa memperhatikan 

guru dengan antusias 

 

 Siswa berdoa 

 Siswa menjawab salam 

5 menit 

```Pertemuan 2 : Evaluasi,  Alokasi Waktu:  2 40  menit 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Kegiatan guru Kegiatan siswa 

Pembuka  Guru membuka  Siswa menjawab 5 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Kegiatan guru Kegiatan siswa 

pembelajaran dengan 

salam 

 Guru menanyakan kabar 

siswa 

 

 Guru menanyakan siswa 

yang tidak hadir 

 Guru memberitahukan 

tentang   kegiatan yang 

akan dilaksanakan 

salam guru 

 

 Siswa menjawab 

guru dengan antusias 

 Siswa menyebutkan 

siswa yang tidak 

hadir 

Inti  Guru meminta siswa 

menyiapkan peralatan 

 Guru membagikan soal 

evaluasi 

 Guru menjelaskan 

petunjuk soal 

 Siswa menyiapkan 

alat tulis 

 Siswa mengerjakan 

soal evaluasi dengan 

sungguh-sungguh 

70 

menit 

Penutup  Guru meminta siswa 

untuk mengumpulkan 

lembar jawaban 

 Guru menutup kelas 

(siswa diajak berdoa lalu 

guru memberi salam) 

 Siswa 

mengumpulkan 

lembar jawaban 

 Siswa berdoa 

 Siswa menjawab 

salam guru 

5 menit 

I. Penilaian 

Teknik Penilaian : Tes 

Bentuk Instrumen : Uraian 

J. Lampiran-lampiran 

Yogyakarta, 20 Februari 2018 

Mengetahui,   

 Mahasiswa Peneliti   Guru Pamong  

 

Eva Luvitasari    H. Ahmad Marwanto,S.Ag.  

NIM. 14600025   NIP.196704131998021001 
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Lampiran 1) 

LEMBAR AKTIVITAS SISWA 

 

   Nama Sekolah  : MTsN 1 Yogyakarta  

   Mata Pelajaran : Matematika 

   Kelas/Semester : VII G/ Genap 

   Pokok bahasan : Bangun Datar 

   Sub-pokok bahasan : Segiempat 

   Alokasi Waktu :  3 40 menit 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Dengan mengikuti kegiatan pembelajaran ini diharapkan siswa mampu 

untuk: 

a. Menentukan luas segiempat(persegi, persegi panjang, jajargenjang 

dan trapesium sama kaki) berdasarkan keliling segiempat yang lain 

b. Menyelesaikan permasalahan  dalam kehidupan sehari-hari 

berkaitan keliling segiempat(persegi, persegi panjang, jajargenjang 

dan trapesium sama kaki) 

c. Menyelesaikan permasalahan  dalam kehidupan sehari-hari 

berkaitan luas segiempat(persegi, persegi panjang, jajargenjang dan 

trapesium sama kaki) 

 

Keliling dan Luas 

Keliling suatu bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi yang 

membatasi bangun tersebut. Luas bangun datar adalah suatu daerah yang 

dibatasi panjang sisi-sisi pada bangun tersebut. 
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1. Keliling dan Luas Persegi 

Sebuah persegi dengan panjang sisinya s, maka luas dan keliling persegi 

adalah: 

L s s    4K s  

L adalah luas daerah persegi, K adalah keliling persegi.  

 

2. Keliling dan Luas Persegipanjang 

Misalkan ABCD adalah persegipanjang dengan AB DC p   dan 

AD BC l  ,  maka luas daerah dan keliling persegipanjang: 

L p l    2 2K p l   

L adalah luas daerah persegipanjang dan K adalah keliling 

persegipanjang 

3. Keliling dan Luas Jajargenjang 

Misalkan ABCD adalah jajargenjang dengan panjang alas a, tinggi t, dan 

l adalah panjang sisi yang lain, maka 

L a t    2 2K a l   

L adalah luas daerah jajargenjang dan K adalah keliling jajargenjang. 

4. Keliling dan Luas Trapesium 

Sebuah trapesium dengan panjang alas b, sisi atas a, dan tingginya t, luas 

dan keliling adalah: 

2

a b
L t

 
  
 

 K SR RQ QP PS     

L adalah luas daerah trapesium, K adalah keliling trapesium. SR, RQ, 

QP, dan PS adalah sisi-sisi trapesium. 

 

 

 

 



107 
 

 

 

Kerjakan latihan berikut! 

Petunjuk 

a. Bacalah basmalah sebelum mengerjakan 

b. Percayalah dengan kemampuanmu sendiri 

c. Silakan bertanya pada guru atau membuka LKS Medali untuk membantu 

pekerjaanmu  

 

Soal: 

1. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

ABCD merupakan persegi dengan keliling yaitu 48  cm. Tentukan Luas 

total daerah yang berwarna gelap! jelaskan jawabanmu!  

2. Perhatikan gambar jajargenjang di bawah ini! 
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Kakek akan membuat kebun untuk ditanami pohon kacang di belakang 

rumah berbentuk jajargenjang. Sekeliling kebun akan ditanami pohon 

pisang dengan jarak antar pohon yaitu 1 meter. Biaya untuk membeli 

seluruh pohon pisang sebesar Rp. 500.000 . Harga satu pohon pisang 

yaitu Rp. 10.000 .  

a. Berapa ukuran kebun tersebut? 

b. Dapatkah kakek menghitung luas kebun tersebut? Mengapa? Jika 

bisa hitunglah luasnya. 

c. Apakah ketika kakek membuat kebunnya berbentuk persegi, luas 

kebun kakek akan sama dengan luas ketika membuat kebun 

berbentuk jajargenjang? jelaskan. 

3. Ayah memiliki tanah berbentuk persegi panjang dengan lebar 2  meter 

dan panjangnya 5  meter. Ayah akan membuat taman berbentuk 

trapesium sama kaki. Gambarkan ilustrasi taman yang akan dibuat. 

Berapa luas taman yang akan dibuat? Benarkah ayah dapat membuat 

taman dengan luas 9  m
2
, Jika  taman tersebut memiliki lebar 2 meter 

dan sisi-sisinya 4  meter dan 5  meter,   Jelaskan!  
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Kunci jawaban Lembar Aktivitas Siswa 

1. Diketahui:  

ABCD merupakan persegi. Kelilingnya 48  cm.  

4

48 4

12

K s

s

s







 

Ditanya: a. Luas bagian berwarna gelap? 

Jawab: 

Alternatif 1: 

Luas ABCD yaitu: 

2

12 12

144

Luas s s

Luas

Luas cm

 

 



 

Luas bagian yang berwarna misalkan Luas x. 

                                                 

                     

                       

                      

                         

                
 

 
                       

               
 

 
          

                    

                      

                          

                          

                            

Jadi,  
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Alternatif 2 

Sisi persegi 12 cm. Persegi tersebut terbagi atas 3 persegi panjang ukuran 

12 4 . 

Jadi, Luas bagian yang berwarna misalkan Luas x. 

                                               

                                       

                          

                          

                            

                       

                      

                         

                
 

 
                       

 

               
 

 
          

                    

                      

                       

             

              

2. Diketahui: 

- Kakek akan membuat kebun berbentuk jajargenjang. 

- Sekeliling kebun akan ditanami pohon pisang dengan jarak satu 

meter antar pohon. 
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- Biaya untuk membeli seluruh pohon pisang sebesar Rp. 500.000 , 

dan harga satu pohon pisang yaitu Rp. 10.000 . 

Ditanya: 

- Berapa ukuran kebun? 

- Dapatkah kakek menghitung luas kebun tersebut? Mengapa? Jika 

bisa hitunglah luasnya. 

- Apakah ketika kakek membuat kebunnya berbentuk persegi, luas 

kebun kakek akan sama dengan luas ketika membuat kebun 

berbentuk jajargenjang? jelaskan. 

Jawab: 

Alternatif 1: 

a. Banyak pohon pisang berarti keliling kebun tersebut. banyak pohon pisang 

yaitu: 

500.000
50

10.000
 pohon pisang. 

                                                    

                            

         

              

Jadi,ukuran kebun tersebut yaitu alasnya yaitu      dan sisi lainnya masing-

masing     

b. kakek dapat mengukur luas tersebut karena kebun tersebut memiliki 

daerah. Luas kebun tersebut yaitu:  

         

dengan sisi miring    , kemungkinan tinggi trapesium tersebut yaitu     

atau    , sehingga luas jajargenjang tersebut yaitu,  jika       
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Atau 

jika       

         

          

           

 

c. ketika kakek membuat kebun berbentuk persegi, maka luas kebun tersebut 

yaitu: 

            

      

       

         

Sehingga, 

         

               

               

Berdasarkan luas yang diketahui ketika kebun berbentuk persegi dan kebun 

berbentuk jajargenjang, terlihat bahwa kebun berbentuk persegi memiliki 

luas lebih besar daripada kebun berbentuk jajargenjang.  

Alternatif 2 

a. Banyak pohon pisang berarti keliling kebun tersebut. banyak pohon pisang 

yaitu: 

500.000
50

10.000
 pohon pisang. 
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Jadi,ukuran kebun tersebut yaitu alasnya yaitu      dan sisi lainnya masing-

masing      

b. kakek dapat mengukur luas tersebut karena kebun tersebut memiliki 

daerah. Luas kebun tersebut yaitu:  

         

dengan sisi miring      , kemungkinan tinggi trapesium tersebut yaitu     

atau    , sehingga luas jajargenjang tersebut yaitu,  jika       

         

          

           

Atau 

jika       

         

          

           

c. ketika kakek membuat kebun berbentuk persegi, maka luas kebun tersebut 

yaitu: 

            

      

       

         

Sehingga, 

         

               

               

Berdasarkan luas yang diketahui ketika kebun berbentuk persegi dan kebun 
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berbentuk jajargenjang, terlihat bahwa kebun berbentuk persegi memiliki 

luas lebih besar daripada kebun berbentuk jajargenjang. 

(Terdapat kemungkinan jawaban yang lain) 

3. Diketahui: 

- Ayah memiliki tanah berbentuk persegi panjang dengan lebar 2  

meter dan panjangnya 5  meter 

- Ayah akan membuat taman berbentuk trapesium sama kaki 

Ditanya: 

a. Gambar ilustrasi taman 

b. Luas taman yang akan dibuat 

c. Penjelasan kebenaran dapat mebuat taman dengan luas 9  m
2
, Jika  

taman tersebut memiliki lebar 2 meter dan sisi-sisinya 4  meter dan 5  

meter 

Jawab: 

a. Ilustrasi taman tersebut yaitu: 

 

b. Luas taman yang akan dibuat yaitu: 

Sisi atas (a) : 3 m , panjang alas (b): 5 m , tinggi (t): 2 m sehingga 

  (
   

 
)    

  (
   

 
)    

  (
 

 
)    
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c. Jika ayah membuat taman dengan lebar taman 2  meter dan sisi-

sisinya 4  meter dan 5  meter dari tanah tersebut maka luas taman 

tersebut yaitu: 

  (
   

 
)    

  (
   

  
)    

  (
 

 
)    

         

       

Berarti benar bahwa ayah dapat membuat kebun seluas 9  m
2
 dengan 

lebar taman 2  meter dan sisi-sisinya 4  meter dan 5  meter dari tanah 

tersebut. 
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Lampiran 1.2 

KISI-KISI TES 

KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA 

SIKLUS I 

 

Nama Sekolah  : MTsN 1 Yogyakarta  

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII G/ Genap 

Pokok bahasan : Bangun Datar 

Sub-pokok bahasan : Segiempat 

Siklus/pertemuan : I/2 

Alokasi Waktu :  2 40 menit

 

Kompetensi Dasar: 

3.11 Mengaitkan rumus keliling dan rumus luas untuk berbagai jenis segiempat (persegi, persegipanjang, belah ketupat, 

jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) dan segitiga 

 4.11 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segiempat (persegi, persegipanjang, 

belah ketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) dan segitiga 
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Aspek yang diamati 
Indikator 

Kompetensi 
Indikator Soal 

No 

Soal 
Soal 

Menggunakan 

istilah-istilah, 

simbol-simbol, dan 

struktur-strukturnya 

untuk memodelkan 

situasi atau 

permasalahan 

matematika 

 

 

Menentukan luas 

segiempat(persegi, 

persegi panjang, 

jajargenjang, dan 

trapesium sama 

kaki) berdasarkan 

keliling segiempat 

lain 

Menentukan luas 

suatu segiempat 

jika diketahui 

keliling 

segiempat lain 

dan gambar 

segiempatnya  

 

1 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Diketahui Keliling bangun bagian I yaitu 56  cm. 

Tentukan Luas bagian I, II, III, & IV. Jelaskan 

jawabanmu! 
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Aspek yang diamati 
Indikator 

Kompetensi 
Indikator Soal 

No 

Soal 
Soal 

Menggunakan 

istilah-istilah, 

simbol-simbol, dan 

struktur-strukturnya 

untuk memodelkan 

situasi atau 

permasalahan 

matematika  

 

 

Menginterpretasikan 

dan mengevaluasi 

gagasan-gagasan 

matematika tertulis 

Menyelesaikan 

permasalahan 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

berkaitan keliling 

segiempat(persegi, 

persegi panjang, 

jajargenjang, dan 

trapesium sama 

kaki) 

 

Menyelesaikan 

permasalahan 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

berkaitan luas 

segiempat(persegi, 

persegi panjang, 

jajargenjang, dan 

trapesium sama 

kaki) 

 

Menentukan luas 

jika diketahui 

keliling 

segiempat dan 

membandingkan 

dengan luas yang 

lain 

2 

 

 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Gambar tersebut adalah ilustrasi panggung yang 

berbentuk jajargenjang untuk upacara 

pembukaan kegiatan organisasimu. Sekeliling 

panggung akan diberi lilin. Jarak setiap lilin 

yaitu 1 meter. Biaya untuk membeli seluruh lilin 

sebesar Rp. 76000 , sedangkan harga lilin di toko 

yaitu Rp. 2000 per batang.  

a. Berapa ukuran panggung tersebut? Dari mana 

kamu mendapatkan jawaban tersebut? 

b. Dapatkah kamu menghitung Luas panggung 

jajargenjang tersebut? Mengapa? Jika dapat 

hitunglah Luasnya! 

c. Apakah ketika kamu membuat panggung 

persegi dengan keliling sama dengan keliling 

panggung jajargenjang, maka luas panggung 

persegi sama dengan luas panggung 

jajargenjang? jelaskan jawabanmu. 
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Aspek yang diamati 
Indikator 

Kompetensi 
Indikator Soal 

No 

Soal 
Soal 

 Menggambar 

dan menentukan 

luas segiempat 

berdasarkan 

permasalahan 

sehari-hari dan 

Memeriksa 

kebenaran luas 

segiempat jika 

diketahui 

keliling 

segiempat lain 

3 Ayah memiliki tanah berbentuk persegipanjang 

dengan lebar 3  meter dan panjangnya 10  meter. 

Ayah akan membuat kebun berbentuk trapesium 

sama kaki.  

a. Gambarkan ilustrasi kebun yang akan 

dibuat(berilah ukuran pada gambar tersebut)! 

Berapa luas kebun tersebut? Berapa luas 

tanah ayah yang tidak terpakai? Jelaskan! 

b. Benarkah ayah dapat membuat kebun 

berbentuk trapesium sama kaki seluas 27 m
2
 

dengan tinggi kebun berbentuk trapesium 

sama kaki tersebut 3  meter dan sisi-sisinya 8  

meter dan 10  meter pada tanah tersebut?  

Jelaskan!  
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Lampiran 1.3 

LEMBAR TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA 

SIKLUS I 

 

 

 

 

Petunjuk Pengerjaan: 

a. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 

b. Tulis nama, kelas, dan nomor absen di kotak yang telah disediakan 

c. Bacalah soal dengan tenang dan cermat agar dapat memahami soal 

dengan baik 

d. Waktu mengerjakan soal 60 menit 

e. Kerjakan semua soal yang ditanyakan 

f. Kerjakan dari soal yang kamu anggap mudah 

g. Jawablah soal secara rinci dan jelas di lembar yang telah disediakan 

h. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum dikumpulkan pada guru 

i. Akhiri dengan doa 

  

Nama : 

 

Kelas/No. Abs :  
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Soal: 

1. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Diketahui Keliling bangun bagian I yaitu 56  cm. Tentukan Luas bagian 

I, II, III, & IV. Jelaskan jawabanmu! 

2. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Gambar tersebut adalah ilustrasi panggung yang berbentuk jajargenjang 

untuk upacara pembukaan kegiatan organisasimu. Sekeliling panggung 

akan diberi lilin. Jarak setiap lilin yaitu 1 meter. Biaya untuk membeli 

seluruh lilin sebesar Rp. 76000 , sedangkan harga lilin di toko yaitu Rp. 

2000 per batang.  
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a. Berapa ukuran panggung tersebut? Dari mana kamu mendapatkan 

jawaban tersebut? 

b. Dapatkah kamu menghitung Luas panggung jajargenjang tersebut? 

Mengapa? Jika dapat hitunglah Luasnya! 

c. Apakah ketika kamu membuat panggung persegi dengan keliling 

sama dengan keliling panggung jajargenjang, maka luas panggung 

persegi sama dengan luas panggung jajargenjang? jelaskan 

jawabanmu. 

3. Ayah memiliki tanah berbentuk persegipanjang dengan lebar 3  meter 

dan panjangnya 10  meter. Ayah akan membuat kebun berbentuk 

trapesium sama kaki.  

a. Gambarkan ilustrasi kebun yang akan dibuat(berilah ukuran pada 

gambar tersebut)! Berapa luas kebun tersebut? Berapa luas tanah ayah 

yang tidak terpakai? Jelaskan! 

b. Benarkah ayah dapat membuat kebun berbentuk trapesium sama kaki 

seluas 27 m
2
 dengan tinggi kebun berbentuk trapesium sama kaki 

tersebut 3  meter dan sisi-sisinya 8  meter dan 10  meter pada tanah 

tersebut?  Jelaskan! 
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Lampiran 1.4 

Alternatif Jawaban tes komunikasi matematis siswa siklus I: 

1. Diketahui:  

 

Keliling bangun I yaitu 56  cm. 

Bangun I : trapesium sama kaki(tinggi: 8 cm, sisi miring: 10 cm, CD: 12 cm) 

Bangun II: Persegi panjang 

Bangun III: Persegi 

Bangun IV: Jajargenjang 

Ditanya: luas bagian yang lain? 

Jawab:  

Misalkan panjang bagian yang belum diketahui adalah x. 

Keliling trapesium sama kaki(K): 
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Bagian I: 

Trapesium sama kaki 

panjang alas b =                      , sisi atas a =      , dan 

tingginya t =     , 

2

a b
L t

 
  
 

  

  (
     

 
)    

  (
  

 
)    

       

       

          

Bangun II: 

Persegi panjang:  

( ) 12

( ) 12 6

( ) 18

panjang p OB x

panjang p OB

panjang p OB

  

  

 

 , ( ) 6lebar l x  .  

         
          

             
 

Bangun III: Persegi 

              

                
                 

             
 

Bagian IV: Jajargenjang 

              ,                
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2. Diketahui: jajargenjang ABCD 

 

- Biaya membeli seluruh lilin Rp. 76000 ,  

- akan membuat panggung berbentuk jajargenjang yang dikelilingi lilin 

dengan jarak antar lilin satu meter. 

- harga lilin per batang : .2000,Rp ,  

Ditanya:  

a. Berapa ukuran panggung tersebut? Dari mana kamu mendapatkan 

jawaban tersebut? 

b. Dapatkah kamu menghitung Luas panggung jajargenjang tersebut? 

Mengapa?. Jika dapat hitunglah Luasnya! 

c. Apakah ketika kamu membuat panggung persegi dengan keliling sama 

dengan keliling panggung jajargenjang, maka luas panggung persegi 

sama dengan luas panggung jajargenjang? jelaskan jawabanmu. 

Jawab: 

Alternatif 1: 

a. Ukuran panggung yaitu menentukan panjang dan lebar panggung. Panjang 

yaitu alas jajargenjang, dan lebar yang dimaksudkan yaitu sisi lain 

jajargenjang. 
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Untuk menentukan alas dari: 

Dana yang diberikan  Rp. 76000 , dan harga lilin .2000,Rp sehingga lilin 

yang diperoleh yaitu 
     

    
    lilin. 

Keliling(K) panggung yaitu         . 

Sehingga, keliling panggung yaitu:                                 

Yaitu alas dan sisi atas yang sama panjang (  ) dan sisi lain (  ) 

         
              
Jadi, ukuran panggung tersebut yaitu: alas         dan sisi lain        . 

Ukuran tersebut diperoleh dari menghitung keliling terlebih dahulu 

kemudian menghitung panjang dan sisi lain dari keliling yang diketahui 

tersebut. 

b. Dapat. Karena panggung tersebut tentu saja memiliki luas. 

Kita pilih misalkan jajargenjang tersebut memiliki tinggi        .  

Jadi,          

              

           

c. Luas panggung jajargenjang yaitu      . Sementara itu, jika panggung 

berbentuk persegi, maka sisi-sisinya yaitu: 

     

            

            

Sehingga luas panggung tersebut yaitu: 

         

                 

               

Berdasarkan penghitungan tersebut dapat diketahui bahwa luas dengan 

bentuk panggung persegi lebih besar daripada luas panggung berbentuk 
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jajargenjang. Jadi luas panggung persegi berbeda dengan luas panggung 

jajargenjang. 

Alternatif 2: 

a. Ukuran panggung yaitu menentukan panjang dan lebar panggung. 

Panjang yaitu alas jajargenjang, dan lebar yang dimaksudkan yaitu sisi 

lain jajargenjang. 

Untuk menentukan alas dari: 

Dana yang diberikan  Rp. 76000 , dan harga lilin .2000,Rp sehingga 

lilin yang diperoleh yaitu 

     

    
    lilin. 

Keliling(K) panggung yaitu         . 

Sehingga, keliling panggung yaitu                                 

Yaitu alas dan sisi atas yang sama panjang (  ) dan sisi lain (  ) 

         
              

Jadi, ukuran panggung tersebut yaitu: alas        dan sisi lain 

        . Ukuran tersebut diperoleh dari menghitung keliling terlebih 

dahulu kemudian menghitung panjang dan sisi lain dari keliling yang 

diketahui tersebut. 

b. Dapat. Karena panggung tersebut tentu saja memiliki luas. Kita pilih 

misalkan jajargenjang tersebut memiliki tinggi         . 

         

              

           



128 
 

 

 

c. Luas panggung jajargenjang yaitu      . Sementara itu, jika panggung 

berbentuk persegi, maka sisi-sisinya yaitu: 

     

            

            

Sehingga luas panggung tersebut yaitu: 

         

                 

               

Berdasarkan penghitungan tersebut dapat diketahui bahwa luas 

panggung persegi lebih besar daripada luas panggung berbentuk 

jajargenjang. Jadi luas panggung persegi berbeda dengan luas panggung 

jajargenjang. 

 

3. Alternatif 1: 

Diketahui:   

- tanah berbentuk persegipanjang dengan lebar 3 meter dan panjangnya 

10 meter 

- akan membuat kebun berbentuk trapesium sama kaki 

Ditanya:  

a. Ilustrasi kebun yang akan dibuat(beserta ukuran pada gambar), luas 

kebun, luas tanah tidak terpakai. 

b. Benarkah ayah bisa membuat kebun seluas 27 m
2
 dengan lebar kebun 3  

meter dan sisi-sisinya 8  meter dan 10  meter dari tanah tersebut?  

Jelaskan 

Jawab 

a. Tanah berbentuk berbentuk persegi panjang. Sehingga ukuran alas 

trapesium tidak boleh lebih dari 10 meter. Lebar/tinggi trapesium tidak 
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boleh lebih dari 3 meter. Sisi lain selain sisi sejajar dapat lebih dari 3 

meter karena sisi tersebut miring. 

Ukuran trapesium sama kaki yang akan dibuat yaitu: sisi sejajar yaitu 10 

meter dan 8 meter dengan lebar/tinggi 3 meter, dengan ilustrasi sebagai 

berikut: 

 

 sehingga luas kebun trapesium sama kaki yang saya usulkan yaitu seperti 

gambar berikut: 

     
 

 
                              

     
 

 
                

     
 

 
          

             

           

Dengan panjang sisi sejajar yaitu          dan         dan tinggi 

       . 

                         
                                               

                                                       

                                   

b. Jika ayah membuat kebun dengan lebar kebun 3  meter dan sisi-sisinya 8  

meter dan 10  meter dari tanah tersebut maka luas kebun tersebut yaitu: 
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Berarti benar bahwa ayah dapat membuat kebun seluas 27 m
2
 dengan lebar 

kebun 3  meter dan sisi-sisinya 8  meter dan 10  meter dari tanah tersebut. 

Alternatif 2: 

Diketahui:   

- tanah berbentuk persegipanjang dengan lebar 3 meter dan panjangnya 10 

meter 

- akan membuat kebun berbentuk trapesium sama kaki 

Ditanya:  

a. Ilustrasi kebun yang akan dibuat(beserta ukuran pada gambar), luas 

kebun, luas tanah tidak terpakai. 

b. Benarkah ayah bisa membuat kebun seluas 27 m
2
 dengan lebar kebun 3  

meter dan sisi-sisinya 8  meter dan 10  meter dari tanah tersebut?  

Jelaskan 

Jawab 

a. Tanah berbentuk berbentuk persegi panjang. Sehingga ukuran alas 

trapesium tidak boleh lebih dari 10 meter. Lebar/tinggi trapesium tidak 

boleh lebih dari 3 meter. Sisi lain selain sisi sejajar dapat lebih dari 3 

meter karena sisi tersebut miring. 

Ukuran trapesium sama kaki yang akan dibuat yaitu: sisi sejajar yaitu 8 

meter dan 5 meter dengan lebar/tinggi 3 meter, dengan ilustrasi sebagai 

berikut: 
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 sehingga luas kebun trapesium sama kaki yang saya usulkan yaitu 

seperti gambar berikut: 

     
 

 
                              

     
 

 
               

     
 

 
          

             

           

Dengan panjang sisi sejajar yaitu         dan         dan tinggi 

       . 

                         

                                               

                                                       

                                    

c. Jika ayah membuat kebun dengan lebar kebun 3  meter dan sisi-sisinya 8  

meter dan 10  meter dari tanah tersebut maka luas kebun tersebut yaitu: 

     
 

 
                              

     
 

 
                

     
 

 
          

             

           

Berarti benar bahwa ayah dapat membuat kebun seluas 27 m
2
 dengan lebar 

kebun 3  meter dan sisi-sisinya 8  meter dan 10  meter dari tanah tersebut.  
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Lampiran 1.5 

Pedoman Penyekoran Tes Komunikasi Matematis Siswa 

 

Soal nomor 1 

Menggunakan istilah-istilah, simbol-simbol, dan struktur-strukturnya untuk 

memodelkan situasi atau permasalahan matematika 

Deskripsi Skor 

Tidak ada jawaban atau ada jawaban tetapi tidak sesuai soal 0 

Tidak mampu menggunakan simbol dan memberikan jawaban 

yang salah 

Tidak mampu menggunakan simbol tetapi memberikan jawaban 

yang benar 

1 

Mampu menggunakan simbol tetapi memberikan jawaban salah 

Mampu menggunakan simbol/istilah matematika dan 

memberikan jawaban yang benar  

2 

Catatan: skor ini diberikan per bagian. Sehingga total skor 8. 

 

Soal nomor 2a, 2b, dan 3a 

Menggunakan istilah-istilah, simbol-simbol, dan struktur-strukturnya untuk 

memodelkan situasi atau permasalahan matematika 

Deskripsi Skor 

Tidak ada jawaban atau ada jawaban tetapi tidak sesuai soal 

0 Tidak mampu menyusun model matematika dan memberikan 

jawaban yang salah  

Mampu menyusun model matematika tetapi memberikan 

jawaban yang salah 
1 

Mampu menyusun model matematika, menyelesaikan 

permasalahan dengan tepat tetapi tidak jelas/lengkap dalam 

menyusun alasan jawaban 

2 

Mampu menyusun model matematika, menyelesaikan 

permasalahan dengan tepat tetapi kurang jelas/lengkap dalam 

menyusun alasan jawaban 

3 

Mampu menyusun model matematika, menyelesaikan 

permasalahan dengan tepat dan  jelas/lengkap dalam menyusun 

alasan jawaban 

4 
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Soal nomor 3b 

Menginterpretasikan dan mengevaluasi gagasan-gagasan matematika tertulis 

Deskripsi Skor 

Tidak ada jawaban atau tidak ada gagasan matematis yang sesuai 

dengan soal 

0 

Memberikan penilaian yang salah tentang kebenaran soal 1 

Memberikan penilaian yang tepat tentang kebenaran soal, 

penjelasan tidak sesuai dan tidak jelas 

4 

Memberikan penilaian yang tepat tentang kebenaran soal, 

penjelasan kurang sesuai dan kurang jelas 

6 (4,1,1) 

Memberikan penilaian yang tepat tentang kebenaran soal, 

penjelasan kurang sesuai tetapi jelas 

 7 (4,1,2) 

Memberikan penilaian yang tepat tentang kebenaran soal, 

penjelasan sesuai tetapi kurang jelas 

8 (4,3,1) 

Memberikan penilaian yang tepat tentang kebenaran soal, 

memberikan penjelasan yang sesuai dan jelas 

10 (4,3,3) 

 

Soal nomor 2c 

Menginterpretasikan dan mengevaluasi gagasan-gagasan matematika tertulis 

Deskripsi Skor 

Tidak ada jawaban atau tidak ada gagasan matematis yang sesuai 

dengan soal 

0 

Terdapat gagasan tetapi salah 1 

Mampu membandingkan pernyataan tetapi penjelasan tidak 

sesuai 

4 

Mampu membandingkan pernyataan tetapi penjelasan yang 

kurang sesuai dan kurang jelas 

6 (4,1,1) 

Mampu membandingkan pernyataan dengan penjelasan yang 

jelas tetapi kurang sesuai 

 7 (4,1,2) 

Mampu membandingkan pernyataan dengan penjelasan yang 

sesuai tetapi kurang jelas 

8 (4,3,1) 

Memberikan penilaian yang tepat tentang kebenaran soal, 

memberikan penjelasan yang sesuai dan jelas 

10 (4,3,3) 
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Lampiran 1.6 

KISI-KISI SKALA MOTIVASI BELAJAR SISWA 

No Aspek Indikator No Item Jumlah 

Positif Negatif 

 Perasaan 

Senang 

- Senang terhadap 

pelajaran 

matematika 

 

- Senang 

mengerjakan soal 

matematika 

 

- Senang belajar 

dengan berdiskusi 

1 

 

 

4 

 

 

3 

2,16 3 

 

 

1 

 

 

1 

 Kemauan - Kemauan siswa 

mengerjakan soal-

soal matematika 

 

- Kemauan siswa 

memperoleh nilai 

baik (prestasi) 

8, 12  

 

 

 

6, 7 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 Kesadaran - Kesadaran siswa 

untuk belajar 

matematika 

 

- Kesadaran siswa 

untuk mendalami 

bahan 

10, 14, 

19 

 

11, 17, 

18 

 3 

 

 

3 

 Kemandirian - Kemandirian siswa 

mengerjakan 

matematika 

5, 9, 

15 

13 4 

 Jumlah  16 3 19 
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Lampiran 1.7 

SKALA MOTIVASI BELAJAR SISWA 

Nama Siswa  : ............................. 

Kelas   : ............................. 

Petunjuk Pengisian 

 Mulailah dengan “Basmalah” 

 Isilah skala ini berdasarkan kenyataan sebenarnya 

 Berilah tanda (X) pada jawaban yang dianggap sesuai diri anda 

 Skala ini tidak berpengaruh terhadap nilai anda 

 Akhiri dengan membaca “Hamdalah” 

Keterangan untuk persyaratan 1-10: 

 SS = jika anda sangat setuju terhadap isi pernyataan 

 ST = jika anda setuju terhadap isi pernyataan  

 TS = jika anda tidak setuju terhadap isi pernyataan 

 STS = jika anda sangat tidak setuju terhadap isi pernyataan 

No Pernyataan Alternatif Jawaban 

SS ST TS STS 

1 Saya senang pada pembelajaran matematika 

pokok  bahasan  ini  (persegi,  

persegipanjang, jajargen jang dan trapesium 

sama kaki). 

    

2 Saya      merasa      bosan      selama      

proses pembelajaran matematika 

berlangsung. 

    

3 Saya  senang  menyelesaikan  soal  

matematika secara berdiskusi. 
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No Pernyataan Alternatif Jawaban 

SS ST TS STS 

4 Saya    senang    menyelesaikan    soal    

latihan matematika. 

    

5 Ketika sedang ulangan saya tidak mencontek 

jawaban meskipun saya tidak yakin dengan 

jawaban saya 

    

6 Saya   berusaha   mendapatkan   nilai   

ulangan matematika yang tertinggi. 

    

7 Saya ingin menjadi siswa yang berprestasi.     

8 
Saya menyelesaikan soal latihan 

dengan percaya diri. 

    

9 
Saya puas dengan jawaban yang saya 

kerjakan sendiri. 

    

10 
Saya  belajar  matematika  karena  

matematika sangat penting dalam kehidupan 

sehari-hari. 

    

 

Keterangan untuk persyaratan 11-19: 

 S = jika anda selalu terhadap isi pernyataan 

 SR = jika anda sering terhadap isi pernyataan  

 J = jika anda jarang terhadap isi pernyataan 

 TP = jika anda tidak pernah terhadap isi pernyataan 

No Pernyataan Alternatif Jawaban 

S SR J TP 

11 Saya mencari dan mempelajari sumber 

belajar lain untuk mendapatkan informasi 

lebih baik. 

    

12 Saya   menyelesaikan   soal   matematika   

yang diberikan guru. 
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No Pernyataan Alternatif Jawaban 

S SR J TP 

13 Saya mencontek pekerjaan teman apabila 

saya ragu dengan jawaban yang saya tulis. 

    

14 Saya  belajar  matematika  meskipun  tidak  

ada ulangan ataupun tugas. 

    

15 Saya memperhatikan dengan sungguh-

sungguh saat guru menjelaskan materi 

pelajaran. 

    

16 Ketika guru sedang menjelaskan materi, saya 

bercanda dan mengobrol dengan teman. 

    

17 Saya mempelajari kembali materi yang telah 

diajarkan di sekolah. 

    

18 Saya mencari referensi soal di luar kelas 

untuk menambah pengetahuan. 

    

19 Saya membaca buku tentang materi yang 

sedang diajarkan. 
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Lampiran 1.8 

LEMBAR OBSERVASI GURU DAN SISWA 

PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

MELALUI PENDEKATAN OPEN-ENDED DENGAN METODE TPSq 

(SIKLUS I) 

Petunjuk Pengisian: 

 Pengisian lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran ini berdasarkan pada pelaksanaan pembelajaran yang 

saudara amati. 

 Kolom catatan berisi tentang kualitas kegiatan guru/siswa atau jika ada kegiatan lain yang dilakukan siswa/guru. 

Contoh: aktivitas guru, untuk poin 11, dituliskan kegiatan guru secara detail dan dapat diisikan komentar pada 

kegiatan guru. Aktivitas siswa, untuk poin 4, observer dapat menuliskan bentuk kegiatan siswa(sesuai pengamatan). 

 Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan realisasi yang tersedia untuk setiap pernyataan berikut sesuai dengan 

pengamatan saudara saat pembelajaran: 

1. Aktivitas Guru 

- Ada, jika terjadi aktivitas 

- Tidak, jika tidak terjadi aktivitas 

2. Respon Siswa 

SB : Sangat Baik (5)  , jika 28 35X 

siswa 

B : Baik.  (4)  , jika 21 28X   

siswa 

S : Sedang (3)  , jika 14 21X   

siswa 

KB : Kurang Baik (2)  , jika 7 14X   

siswa 

SKB : Sangat Kurang Baik (1) , jika 1 7X   

siswa  

Pencontrengan berdasarkan kualitas kegiatan siswa. 

Contoh:  

Untuk Poin 2, contreng sangat baik jika ada 29 siswa 

yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh 

penjelasan guru, karena 29 ada di interval 28 35X  . 

Berikan penjelasan pada kolom catatan
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LEMBAR OBSERVASI 

PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

MELALUI PENDEKATAN OPEN-ENDED DENGAN METODE TPSq 

(SIKLUS I) 

  Hari/tanggal : 

  Pertemuan :  

  Materi  : 

Aktivitas Guru Aktivitas siswa 

NO Aspek yang diamati Realisasi catatan Aspek yang 

diamati 

Realisasi catatan 

Ada Tidak SB B S KB TD 

 
Pembuka 

 
          

1 

Guru memberikan 

informasi tentang 

materi yang akan 

dipejari(Keliling dan 

Luas segiempat) 

   

Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru 

dengan sungguh-

sungguh 

      

Siswa bertanya 

tentang materi 

yang akan 

dibahas 

      

2 Guru menjelaskan    Siswa       
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Aktivitas Guru Aktivitas siswa 

NO Aspek yang diamati Realisasi catatan Aspek yang 

diamati 

Realisasi catatan 

Ada Tidak SB B S KB TD 

tujuan pembelajaran mendengarkan 

dengan sungguh-

sungguh 

penjelasan guru 

3 

Guru memberikan 

informasi tentang 

metode pembelajaran 

yang akan digunakan 

dalam pembelajaran 

(pendekatan Open-

ended dengan metode 

Think-Pair-Square) 

   

Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru 

      

 Inti           

4 

Guru membagi siswa 

dalam kelompok (8 

kelompok @4 siswa) 

   

Siswa mencari 

anggota 

kelompoknya 

      

5 

Pendekatan Open-

Ended:  

Guru meminta siswa 

menyebutkan benda 

sekitar yang berbentuk 

segiempat 

   

Siswa 

meyebutkan 

benda-benda di 

sekitar 

      

6 Guru mengajak    Siswa mengikuti       
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Aktivitas Guru Aktivitas siswa 

NO Aspek yang diamati Realisasi catatan Aspek yang 

diamati 

Realisasi catatan 

Ada Tidak SB B S KB TD 

diskusi siswa tentang 

keliling dan luas dari 

benda yang disebutkan 

siswa(konsep dan 

rumus) 

diskusi dan 

memperhatikan 

guru dengan 

sungguh-sungguh  

7 

Guru memberitahukan 

siswa kegiatan 

selanjutnya (Think) 

 

          

 Think(berpikir)           

8 
Guru memberikan 

lembar aktivitas siswa 
   

Siswa membaca 

lembar yang 

diberikan oleh 

guru tanpa 

diminta 

      

9 

Guru mempersilakan 

siswa untuk bertanya 

hal-hal yang tidak 

dipahami 

 

          

10 

Guru meminta siswa 

untuk mengerjakan 

semua soal secara 

   

Siswa 

mempersiapkan 

buku dan alat 
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Aktivitas Guru Aktivitas siswa 

NO Aspek yang diamati Realisasi catatan Aspek yang 

diamati 

Realisasi catatan 

Ada Tidak SB B S KB TD 

mandiri terlebih 

dahulu 

 

tulis 

11 

Guru berkeliling 

memantau aktivitas 

siswa 

 

 

   

Siswa mencari 

petunjuk di buku 

pegangan 

siswa(LKS 

Medali)  

      

12 

Pendekatan Open-

ended: Guru 

mengarahkan siswa 

untuk menggunakan 

cara yang berbeda dari 

siswa lain 

   

Siswa bertanya 

pada guru hal-hal 

yang kurang jelas 

      

 Pair(berpasangan)           

13 

Guru meminta siswa 

berkumpul dengan 

kelompok masing-

masing 

   

Siswa berkumpul 

dengan 

kelompoknya 

      

14 

Guru meminta siswa 

untuk berdiskusi 

semua jawaban secara 

berpasangan 

   

Siswa berdiskusi 

dengan pasangan 

membahas hal-

hal yang belum 
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Aktivitas Guru Aktivitas siswa 

NO Aspek yang diamati Realisasi catatan Aspek yang 

diamati 

Realisasi catatan 

Ada Tidak SB B S KB TD 

diketahui 

15 

Guru memantau 

kegiatan siswa dengan 

berkeliling 

   

Siswa bertanya 

pada guru hal-hal 

yang kurang jelas 

      

16 

Guru mengarahkan 

siswa jika diskusi 

tidak berjalan lancar 

          

 Square(berkeumpul 

berempat) 

          

17 Guru meminta siswa 

berkumpul dengan 

kelompok masing-

masing 

   Siswa berkumpul 

dengan 

kelompoknya 

      

18 Guru berkeliling 

memperhatikan 

diskusi siswa  

 

   Siswa berdiskusi 

membahas 

tentang pekerjaan 

soal 

      

Siswa menuliskan 

jawaban soal di 

lembar aktivitas 

     

 

19 Guru mengapresiasi 

hasil diskusi siswa 
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Aktivitas Guru Aktivitas siswa 

NO Aspek yang diamati Realisasi catatan Aspek yang 

diamati 

Realisasi catatan 

Ada Tidak SB B S KB TD 

20 Guru menanyai 

kelompok mengenai 

hasil diskusi 

   Siswa 

menjelaskan hasil 

diskusi pada guru 

      

21 Guru meminta setiap 

kelompok 

menyampaikan 

jawaban masing-

masing secara lisan 

(Satu kelompok satu 

soal) 

   Siswa berinisiatif 

menyampaikan 

jawaban dari 

kelompok 

      

22 Guru bersama siswa 

membahas jawaban 

yang diberikan 

   Siswa bertanya 

hal-hal yang tidak 

dipahami 

      

23 Guru bersama siswa 

menyimpulkan materi 

 

          

 Penutup           

24 

Guru menyampaikan 

tentang kegiatan 

selanjutnya(evaluasi) 

   

Siswa 

memperhatikan 

guru dengan 

antusias 

      

25 Guru menutup kelas    Siswa berdoa       
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Aktivitas Guru Aktivitas siswa 

NO Aspek yang diamati Realisasi catatan Aspek yang 

diamati 

Realisasi catatan 

Ada Tidak SB B S KB TD 

(siswa diajak berdoa 

lalu guru memberi 

salam) 

Siswa menjawab 

salam 

     

 

            Observer 

 

 

           (.......................................)
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Lampiran 1.9 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(SIKLUS II) 

    

Nama Sekolah  : MTsN 1 Yogyakarta  

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII G/ Genap 

Pokok bahasan : Segiempat 

Sub-pokok bahasan : Persegi, persegi panjang, jajargenjang, dan trapesium 

sama kaki 

Alokasi Waktu :  4 40 menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghargai dan Menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata   

4. Mencoba,mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodofikasi, dan membuat) serta ranah abstrak 

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

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar: 
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 4.11 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan 

keliling segiempat (persegi, persegipanjang, belah ketupat, 

jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) dan segitiga 

Indikator: 

1. Menyelesaikan permasalahan  dalam kehidupan sehari-hari berkaitan 

keliling segiempat(persegi, persegi panjang, jajargenjang dan trapesium 

sama kaki) 

2. Menyelesaikan permasalahan  dalam kehidupan sehari-hari berkaitan 

luas segiempat(persegi, persegi panjang, jajargenjang dan trapesium 

sama kaki) 

C. Tujuan Pembelajaran 

Dengan mengikuti kegiatan pembelajaran ini diharapkan siswa mampu 

untuk: 

a. Menyelesaikan permasalahan  dalam kehidupan sehari-hari berkaitan 

keliling segiempat(persegi, persegi panjang, jajargenjang dan trapesium 

sama kaki) 

b. Menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan luas 

segiempat(persegi, persegi panjang, jajargenjang dan trapesium sama 

kaki) 

Tujuan Khusus: 

Tujuan khusus pembelajaran ini yaitu untuk meningkatkan motivasi 

belajar dan kemampuan komunikasi matematis siswa. Indikator motivasi 

belajar siswa yaitu sebagai berikut.  

- Perasaan senang, berupa perasaan senang mengikuti pembelajaran, 

mengerjakan soal dan senang diskusi. 

- Kemauan, berupa kemauan memperoleh nilai baik dan mengerjakan 

soal. 
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- Kesadaran, berupa kesadaran untuk belajar matematika dan 

mendalami bahan. 

- Kemandirian, berupa kemandirian dalam mengerjakan soal. 

Indikator kemampuan komunikasi matematis siswa yaitu: 

- menggunakan istilah-istilah, simbol-simbol, dan struktur-strukturnya 

untuk memodelkan situasi atau permasalahan matematika; 

- menginterpretasikan dan mengevaluasi gagasan-gagasan matematika 

tertulis. 

D. Materi Pokok 

Penerapan keliling dan luas segiempat dalam permasalahan sehari-hari 

E. Metode Pembelajaran 

Pembelajaran ini melalui pendekatan Open-ended. Metode 

Pembelajaran yang digunakan adalah Think-Pair-Square (TPSq). Prosedur 

kegiatan Think-Pair-Square yaitu sebagai berikut: 

a. Guru membagi siswa dalam kelompok berempat dan memberikan tugas 

pada semua kelompok 

b. Setiap siswa memikirkan dan mengerjakan tugas tersebut sendiri 

c. Siswa berpasangan dengan salah satu rekan dalam kelompok dan 

berdiskusi dengan pasangannya 

d. Kedua pasangan bertemu kembali dalam kelompok empat. Siswa 

mempunyai kesempatan untuk membagikan hasil kerjanya kepada 

kelompok berempat. 

F. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran yang akan digunakan yaitu: Papantulis, Spidol, 

lembar aktivitas siswa 

G. Sumber Belajar 

Sumber belajar yang digunakan yaitu  

1. Buku Guru Matematika SMP/MTs kelas VII edisi revisi 2017 
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2. Matematika untuk SMP/MTs kelas 7 semester genap(LKS siswa: Medali 

Sarana Belajar Berprestasi) 

3. Matematika Konsep dan Aplikasinya untuk Kelas VII SMP dan MTs 

(BSE)  

H. Langkah-Langkah Pembelajaran 

SIKLUS II 

Pertemuan pertama: Pendekatan Open-ended dengan metode Think-Pair-

Square, Alokasi Waktu: 2 40 menit 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Kegiatan guru Kegiatan siswa 

Pembuka  Guru membuka 

pembelajaran dengan 

salam 

 Guru menanyakan 

kabar siswa 

 Guru menanyakan 

siswa yang tidak hadir 

 Guru mengingatkan 

tentang materi pada 

pertemuan sebelumnya 

 

 

 

  

 

 

 Guru memberikan 

informasi tentang 

materi yang akan 

dipejari (Pendalaman 

materi penerapan luas 

keliling dalam 

kehidupan sehari-hari) 

 

 Guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran 

Dialog: 

 Siswa menjawab salam 

dari guru 

 

 Siswa menjawab 

pertanyaan guru 

 Siswa menyampaikan 

siswa yang tidak hadir 

 Siswa memperhatikan 

penyampaian guru 

dengan sungguh-

sungguh 

(siswa diharapkan 

memiliki perasaan 

senang dan kemauan 

untuk mengikuti 

pembelajaran atas 

kegiatan guru) 

 Siswa memperhatikan 

dan bertanya tentang 

materi yang akan 

dibahas 

 

 

 

 

 

 Siswa mendengarkan 

5 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Kegiatan guru Kegiatan siswa 

“tujuan pembelajaran 

hari ini untuk lebih 

mendalami tentang 

penerapan luas dan 

keliling segiempat” 

 Guru memberikan 

informasi tentang 

metode pembelajaran 

yang akan digunakan 

dalam pembelajaran 

(pendekatan Open-

ended dengan metode 

Think-Pair-Square) 

Dialog 

“Metode think-pair-

square pertemuan hari 

ini yaitu, kalau 

sebelumnya kita 

lakukan prosesnya 

mengerjakan mandiri 

semua soal, kemudian 

berpasangan 

membahas semua soal, 

dan terakhir square 

untuk semua soal. 

Sekarang kita akan 

melakukan dengan 

setiap dua orang 

dalam kelompok 

mengerjakan soal yang 

sama.”   

dengan sungguh 

penjelasan guru 

 

 

 

 

 Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru membagi siswa 

dalam kelompok (8 

kelompok @4 siswa) 

 Guru meminta siswa 

untuk duduk 

berhadapan dengan 

kelompok 

 Guru membagikan 

Lembar Aktivitas 

 Siswa berkumpul 

dengan kelompoknya 

 

 

 

 

 Siswa membaca 

lembar yang diberikan 

oleh guru tanpa 

10 

menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Kegiatan guru Kegiatan siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa 

 

 

 

 

 

 Guru mengajak siswa 

berdiskusi soal nomor 

1 dalam LAS 

Guru juga menuliskan 

jawaban di papan tulis 

(Hal ini dilakukan agar 

siswa mendapatkan 

referensi untuk 

menuliskan ide yang 

dimiliki) 

 Guru memberitahukan 

siswa kegiatan 

selanjutnya (Think= 

berpikir mandiri) 

diminta 

(Hal ini untuk 

menunjukkan siswa 

memiliki kesadaran dan 

kemauan untuk mengikuti 

pembelajaran) 

 Siswa mengikuti 

diskusi dan 

memperhatikan guru 

dengan sungguh-

sungguh  

 

 

 

 

Think(berpikir) 20 

menit 

 
 Guru memberitahukan 

pada siswa bahwa soal 

selanjutnya yaitu 2 

soal, setiap dua orang 

mengerjakan soal yang 

sama dalam waktu 

yang sama 

Dialog: 

“Untuk pengerjaan 

soal ini, siswa yang 

berhadapan 

mengerjakan soal yang 

sama.misalkan dalam 

kelompok, yang 

sebelah kanan 

mengerjakan nomer 1, 

dua siswa yang sebelah 

kiri mengerjakan 

nomer 2.” 

 Siswa mempersiapkan 

buku dan alat tulis 

 Siswa memikirkan 

jawaban 

(Siswa diharapkan 

memiliki kemandirian 

dalam mengerjakan soal) 

 Siswa mencari 

petunjuk di sumber lain 

(siswa diharapkan 

berusaha 

mengomunikasikan ide 

yang dimiliki tanpa 

menyontek pekerjaan 

teman) 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Kegiatan guru Kegiatan siswa 

(kegiatan ini 

diharapkan dapat 

melatih kemandirian 

siswa untuk 

menyelesaikan 

permasalahan) 

 

 Guru mempersilakan 

siswa untuk bertanya 

hal-hal yang tidak 

dipahami 

 Guru berkeliling 

memantau aktivitas 

siswa 

 Pendekatan Open-

ended: Guru 

mengarahkan siswa 

untuk menggunakan 

cara yang berbeda dari 

siswa lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa bertanya pada 

guru hal-hal yang 

kurang jelas 

Pair (berpasangan) 20 

menit  Guru meminta siswa 

untuk berdiskusi secara 

berpasangan (pasangan 

yaitu siswa dengan soal 

berbeda) 

 Guru memantau 

kegiatan siswa dengan 

berkeliling 

 Guru mengarahkan 

siswa jika diskusi tidak 

berjalan lancar 

(Hal ini dilakukan agar 

siswa senang melakukan 

diskusi) 

 Siswa berdiskusi 

dengan pasangan 

(masing-masing 

menjelaskan hasil 

pekerjaannya) 

 

 Siswa bertanya pada 

guru hal-hal yang 

kurang jelas 

 Square(berkumpul berempat) 20 

menit  Guru meminta siswa 

untuk berdiskusi 

berempat 

 Siswa berdiskusi 

membahas tentang 

pekerjaan soal 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Kegiatan guru Kegiatan siswa 

 Guru berkeliling 

memperhatikan diskusi 

siswa 

 Guru mengapresiasi 

hasil diskusi siswa 

(Guru meyakinkan siswa 

untuk tidak ragu dengan 

hasil mereka) 

 

 Guru menanyai 

kelompok tentang hasil 

diskusi 

 Guru meminta setiap 

kelompok 

menyampaikan 

jawaban masing-

masing secara lisan 

(Satu kelompok satu 

soal) 

 Guru bersama siswa 

membahas jawaban 

yang diberikan 

 

 Guru bersama siswa 

menyimpulkan materi 

Dialog: 

 “hari ini kita belajar 

penerapan luas dan 

keliling.” 

 Siswa menuliskan 

jawaban soal di 

lembar aktivitas 

 

 

 

 

 

 

 Siswa menjelaskan 

hasil diskusi pada guru 

 

 Siswa berinisiatif 

menyampaikan 

jawaban dari kelompok 

 

 

 Siswa bertanya hal-hal 

yang tidak dipahami 

 

Penutup  Guru menyampaikan 

tentang kegiatan 

selanjutnya (evaluasi) 

 Guru menutup kelas 

(siswa diajak berdoa 

lalu guru memberi 

salam) 

 Siswa memperhatikan 

guru dengan antusias 

 

 Siswa berdoa 

 Siswa menjawab salam 

5 menit 

 

 



154 
 

 

 

Pertemuan 2 : Evaluasi,  Alokasi Waktu:  2 40  menit 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Kegiatan guru Kegiatan siswa 

Pembuka  Guru membuka 

pembelajaran dengan 

salam 

 Guru menanyakan kabar 

siswa 

 Guru menanyakan siswa 

yang tidak hadir 

 Guru memberitahukan 

tentang   kegiatan yang 

akan dilaksanakan 

 Siswa menjawab 

salam guru 

 

 Siswa menjawab 

guru dengan antusias 

 Siswa menyebutkan 

siswa yang tidak 

hadir 

5 menit 

Inti  Guru meminta siswa 

menyiapkan peralatan 

 Guru membagikan soal 

evaluasi 

 Guru menjelaskan 

petunjuk soal 

 Siswa menyiapkan 

alat tulis 

 Siswa mengerjakan 

soal evaluasi dengan 

sungguh-sungguh 

70 

menit 

Penutup  Guru meminta siswa 

untuk mengumpulkan 

lembar jawaban 

 Guru menutup kelas 

(siswa diajak berdoa lalu 

guru memberi salam) 

 Siswa 

mengumpulkan 

lembar jawaban 

 Siswa berdoa 

 Siswa menjawab 

salam guru 

5 menit 

  

I. Penilaian 

Teknik Penilaian : Tes 

Bentuk Instrumen : Uraian 

J. Lampiran-lampiran 

Yogyakarta, 21 April 2018 

Mengetahui,    

 Mahasiswa Peneliti   Guru Pamong  

 

Eva Luvitasari    H. Ahmad Marwanto,S.Ag.  

NIM. 14600025   NIP.196704131998021001 

   



155 
 

 

 

Lampiran 1 

LEMBAR AKTIVITAS SISWA 

 

   Nama Sekolah  : MTsN 1 Yogyakarta  

   Mata Pelajaran : Matematika 

   Kelas/Semester : VII G/ Genap 

   Pokok bahasan : Bangun Datar 

   Sub-pokok bahasan : Segiempat 

   Alokasi Waktu :  4 40 menit 

 

A. Tujuan Pembelajaran  

Dengan mengikuti kegiatan pembelajaran ini diharapkan siswa mampu 

untuk: 

a. Menyelesaikan permasalahan  dalam kehidupan sehari-hari 

berkaitan keliling segiempat(persegi, persegi panjang, jajargenjang 

dan trapesium sama kaki) 

b. Menyelesaikan permasalahan  dalam kehidupan sehari-hari 

berkaitan luas segiempat(persegi, persegi panjang, jajargenjang dan 

trapesium sama kaki) 

 

Penerapan Keliling dan Luas Segiempat dalam Kehidupan Sehari-hari 

Contoh: 

Perhatikan gambar di bawah ini! 
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Gambar tersebut adalah ilustrasi panggung yang berbentuk jajargenjang 

untuk upacara pembukaan kegiatan organisasimu. Sekeliling panggung 

akan diberi lilin. Jarak setiap lilin yaitu 1 meter. Biaya untuk membeli 

seluruh lilin sebesar Rp. 76000 , sedangkan harga lilin di toko yaitu Rp. 

2000 per batang.  

a. Berapa ukuran panggung tersebut? Dari mana kamu mendapatkan 

jawaban tersebut? 

b. Dapatkah kamu menghitung Luas panggung jajargenjang tersebut? 

Mengapa? Jika dapat hitunglah Luasnya! 

c. Apakah ketika kamu membuat panggung persegi dengan keliling 

sama dengan keliling panggung jajargenjang, maka luas panggung 

persegi sama dengan luas panggung jajargenjang? jelaskan 

jawabanmu. 

d. Benarkah dapat dibuat panggung berbentuk jajargenjang seluas 27

m
2
 dengan alas jajargenjang 9  meter dan tinggi jajargenjang tersebut 

3 meter  ? 

Jawab: 

a. jajargenjang ABCD 

 

- Biaya membeli seluruh lilin Rp. 76000 , akan membuat panggung 

berbentuk jajargenjang yang dikelilingi lilin dengan jarak antar lilin satu 

meter. Harga lilin per batang : .2000,Rp , Sehingga banyak lilin untuk 

panggung tersebut yaitu: 
     

    
    lilin. Keliling(K) panggung yaitu 

        . 

Ukuran panggung yaitu: 
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Jadi, ukuran panggung tersebut yaitu: alas          dan sisi lain        . 

Ukuran tersebut diperoleh dari menghitung keliling terlebih dahulu kemudian 

menghitung panjang dan sisi lain dari keliling yang diketahui tersebut. 

b. Dapat. Karena panggung tersebut berbentuk segiempat yang memiliki 

daerah yang dibatasi sisi-sisi. 

Kita pilih misalkan jajargenjang tersebut memiliki tinggi        .  

Jadi,          

              

           

c. Luas panggung jajargenjang yaitu      . Sementara itu, jika panggung 

berbentuk persegi, maka sisi-sisinya yaitu: 

     

            

            

Sehingga luas panggung tersebut yaitu: 
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Berdasarkan penghitungan tersebut dapat diketahui bahwa luas dengan 

bentuk panggung persegi lebih besar daripada luas panggung berbentuk 

jajargenjang. Jadi luas panggung persegi berbeda dengan luas panggung 

jajargenjang. 

d. Jika jajargenjang dengan alas jajargenjang 9  meter dan tinggi 

jajargenjang tersebut 3 meter  maka luas jajargenjang tersebut yaitu 

         

             

           

Berarti benar bahwa dapat dibuat panggung berbentuk jajargenjang 

seluas 27 m
2
 dengan alas jajargenjang 9  meter dan tinggi jajargenjang 

tersebut 3 meter. 
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Kerjakan latihan berikut! 

Petunjuk 

a. Bacalah basmalah sebelum mengerjakan 

b. Percayalah dengan kemampuanmu sendiri 

c. Silakan bertanya pada guru atau membuka LKS Medali untuk membantu 

pekerjaanmu 

Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

Gambar di samping memiliki keliling 

     √    . Berapa luas gabungan 

persegi I, II & III ? jelaskan 

 

2. Perhatikan bagian rumah Joglo di bawah ini. 

 

Atap bagian 

bawah 

Atap bagian atas 
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Sisi atap bagian bawah bangunan tersebut berbentuk trapesium sama 

kaki dengan ilustrasi sebagai berikut: 

  

Jika Keliling trapesium sama kaki tersebut    √       , dan untuk 

mengecat genting atap tersebut membutuhkan           cat tiap   nya.  

a. Berapa liter cat yang dibutuhkan untuk mengecat atap tersebut?  

b. Jika atap bagian atas tersebut memiliki sisi atas         , sisi 

miring dan tinggi yang sama dengan atap bagian bawah, Apakah 

banyak cat yang dibutuhkan untuk mengecat atap bagian atas sama 

dengan cat untuk atap bagian bawah? jelaskan. 

c. Benarkah banyak cat yang dibutuhkan untuk mengecat genting 

berbentuk trapesium yaitu          , ketika tinggi genting berbentuk 

trapesium itu         dan panjang alas dan sisi atasnya yaitu 

        dan        ? 

3. Kakek akan membuat toko berbentuk persegipanjang di tanah yang 

miring berbentuk jajargenjang. Kakek juga akan membuat taman di 

samping toko. Tanah yang dimiliki kakek berukuran panjang sisi miring 

         dan panjang masing-masing sisi sejajarnya         .  

a. Gambarkan ilustrasi toko yang kamu usulkan pada kakekmu!  

b. Berapa Luas toko tersebut?  

c. Apakah luas toko dan luas tanah kakek yang dapat digunakan taman 

akan sama? Jelaskan. 

d. Benarkah kakek dapat membuat toko seluas       dengan lebar 

toko         dan panjangnya         ?  Jelaskan. 
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Kunci jawaban Lembar Aktivitas Siswa 

Jawaban no 1: 

Diketahui:  Gambar tersebut berbentuk jajargenjang dengan keliling    

  √    .  

 

 

           . 

 

   terdiri dari empat sisi sama panjang. Misalkan sisi tersebut yaitu  , 

sehingga         .                      

             √      √  

     √          √   

Sehingga nilai tersebut      . Karena        √       √ . 

Maka Luas persegi tersebut: 

        

        

           . 

Berarti luas gabungan persegi I, II, & III tersebut yaitu       . 

Jawaban no 2: 

a. Diketahui  rumah joglo dengan atap berbentuk trapesium sama kaki. 

Atap bagian bawah sebagai berikut: 
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dengan keliling    √       . Untuk mengecat atap tersebut 

membutuhkan           cat  tiap   nya. 

Untuk mengetahui banyak cat yang dibutuhkan, kita harus mengetahui luas 

atap tersebut. atap tersebut berbentuk trapesium sama kaki sehingga luas atap 

tersebut yaitu:                          (
                     

 
)  

       

Salah satu sisi belum diketahui, kita tentukan dari keliling trapesium tersebut: 

                     

   √      √    √  

   √        √  

   √     √     

          . 

Sehingga luas atap tersebut yaitu: 

                         (
                     

 
)         

                         (
       

 
)    

                         (
     

 
)    

                         (
 

 
)    

                             

                             . 

Maka cat yang dibutuhkan yaitu:                 cat. 
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b. Untuk mengetahui banyak cat yang dibutuhkan, kita harus mengetahui 

luas atap tersebut. atap tersebut berbentuk trapesium sama kaki sehingga 

luas atap tersebut yaitu:  

                         (
                     

 
)         

Atap tersebut menempel pada atap bagian bawah, sehingga panjang 

alas atap bagian atas sama dengan sisi atas atap bagian bawah yaitu 

       . 

Jadi, luas atap bagian atas yaitu: 

                         (
   

 
)         

                         (
   

 
)    

                         (
 

 
)    

                              

                              

Cat yang dibutuhkan yaitu:                  cat. 

Jadi, banyak cat yang dibutuhkan untuk mengecat atap bagian bawah dan 

atap bagian bawah berbeda. Cat yang dibutuhkan untuk atap bagian 

bawah lebih banyak dari cat yang dibutuhkan untuk atap bagian atas. 

c. ketika tinggi genting berbentuk trapesium itu         dan panjang alas 

dan sisi atasnya yaitu         dan         , maka luas genting 

trapesium tersebut yaitu 

                         (
   

 
)         

                         (
   

 
)    

                         (
  

 
)    
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Berarti benar bahwa banyak cat yang dibutuhkan untuk mengecat genting 

berbentuk trapesium yaitu          , ketika tinggi genting berbentuk 

trapesium itu         dan panjang alas dan sisi atasnya yaitu         dan 

       . 

Jawaban soal nomor 3: 

a. Kakek memiliki tanah berbentuk jajargenjang. Kakek akan membuat 

toko berbentuk persegi panjang. Misalkan ilustrasi tanah kakek sebagai 

berikut: 

 

Luas toko yang dapat diusulkan pada kakek yaitu tidak melebihi tanah 

yang tersedia. Salah satu kemungkinannya yaitu         

               . 

 

b. Luas toko yaitu: 

         
         

          .  (terdapat kemungkinan jawaban lain) 

c. Misalkan luas tanah yaitu : 

Luas tanah yang akan digunakan untuk taman yaitu: kita pilih tinggi 

jajargenjang 3 m sehingga 
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Jadi, luas tanah yang dapat digunakan untuk taman yaitu      , akan 

sama dengan luas tanah untuk toko. (terdapat kemungkinan jawaban 

lain) 

   



166 
 

 

 

Lampiran 1.10 

KISI-KISI TES 

KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA 

SIKLUS II 

 

Nama Sekolah  : MTsN 1 Yogyakarta  

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII G/ Genap 

Pokok bahasan : Bangun Datar 

Sub-pokok bahasan : Segiempat 

Siklus/pertemuan : II 

Alokasi Waktu : 2 40 menit

Kompetensi Dasar: 

3.11 Mengaitkan rumus keliling dan rumus luas untuk berbagai jenis segiempat (persegi, persegipanjang, belah ketupat, 

jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) dan segitiga 

 4.11 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segiempat (persegi, persegipanjang, 

belah ketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) dan segitiga 
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Aspek yang 

diamati 

Indikator 

Kompetensi 

Indikator 

Soal 

No 

Soal 
Soal 

Menggunakan 

istilah-istilah, 

simbol-simbol, 

dan struktur-

strukturnya untuk 

memodelkan 

situasi atau 

permasalahan 

matematika 

Menentukan 

luas 

segiempat(perse

gi, persegi 

panjang, 

jajargenjang, 

dan trapesium 

sama kaki) 

berdasarkan 

keliling 

segiempat lain 

Menentukan 

luas suatu 

segiempat 

jika diketahui 

keliling 

segiempat 

lain dan 

gambar 

segiempatnya  

1 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
  (i)    (ii) 

a. Gambar (i) memiliki keliling     √    . Berapa 

luas gabungan persegi I, II & III ? jelaskan. 

b. Gambar (ii) memiliki keliling      . Berapa luas 

trapesium sama kaki dalam bangun tersebut? jelaskan. 

Atap bagian atas 
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Aspek yang 

diamati 

Indikator 

Kompetensi 

Indikator 

Soal 

No 

Soal 
Soal 

Menggunakan 

istilah-istilah, 

simbol-simbol, 

dan struktur-

strukturnya untuk 

memodelkan 

situasi atau 

permasalahan 

matematika  

 

Menginterpretasi

kan dan 

mengevaluasi 

gagasan-gagasan 

matematika 

tertulis 

Menyelesaikan 

permasalahan 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

berkaitan 

keliling 

segiempat(perse

gi, persegi 

panjang, 

jajargenjang, 

dan trapesium 

sama kaki) 

 

Menyelesaikan 

permasalahan 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

berkaitan luas 

segiempat(perse

gi, persegi 

panjang, 

jajargenjang, 

Menentukan 

luas jika 

diketahui 

keliling 

segiempat dan 

membandingk

an dengan 

luas yang lain 

2 

 

 

Perhatikan bagian rumah Joglo di bawah ini. 

 
Sisi atap bagian bawah bangunan tersebut berbentuk 

trapesium sama kaki dengan ilustrasi sebagai berikut: 

  
Jika Keliling trapesium sama kaki tersebut         , dan 

untuk mengecat genting atap tersebut membutuhkan 

          cat tiap   nya. Berapa liter cat yang dibutuhkan 

untuk mengecat atap tersebut? Jika atap bagian atas 

tersebut memiliki sisi atas          , sisi miring dan 

tinggi yang sama dengan atap bagian bawah, Apakah 

banyak cat yang dibutuhkan untuk mengecat atap bagian 

atas sama dengan cat untuk atap bagian bawah? jelaskan. 

 

Atap bagian bawah 

Atap bagian atas 

Atap bagian atas 
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Aspek yang 

diamati 

Indikator 

Kompetensi 

Indikator 

Soal 

No 

Soal 
Soal 

dan trapesium 

sama kaki) 

Menggambar 

dan 

menentukan 

luas 

segiempat 

berdasarkan 

permasalahan 

sehari-hari 

dan 

Memeriksa 

kebenaran 

luas 

segiempat 

jika diketahui 

keliling 

segiempat 

lain 

3 Ayah akan membuat toko berbentuk persegipanjang di 

tanah yang miring berbentuk jajargenjang. Ayah juga akan 

membuat taman di samping toko. Tanah yang dimiliki 

ayah berukuran panjang sisi miring          dan panjang 

masing-masing sisi sejajarnya         .  Gambarkan 

ilustrasi toko yang kamu usulkan pada ayahmu! berapa 

Luas toko tersebut? berapa luas tanah ayah yang dapat 

digunakan taman? Jelaskan. benarkah ayah dapat membuat 

toko seluas       dengan lebar toko         dan 

panjangnya         ?  Jelaskan. 

 

Atap bagian atas 
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Lampiran 1.11 

LEMBAR TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA 

SIKLUS II 

 

 

 

Petunjuk Pengerjaan: 

a. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 

b. Tulis nama, kelas, dan nomor absen di kotak yang telah disediakan 

c. Bacalah soal dengan tenang dan cermat agar dapat memahami soal 

dengan baik 

d. Waktu mengerjakan soal 2 40 menit 

e. Kerjakan semua soal yang ditanyakan 

f. Kerjakan dari soal yang kamu anggap mudah 

g. Jawablah soal secara rinci dan jelas di lembar yang telah disediakan 

h. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum dikumpulkan pada guru 

i. Akhiri dengan doa 

  

Nama : 

 

Kelas/No. Abs :  
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 Soal: 

1. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

  (i)      (ii) 

a. Gambar (i) memiliki keliling     √    . Gambar (i) memiliki 

keliling     √    . Berapa luas gabungan persegi I, II & III ? 

jelaskan. 

b. Gambar (ii) memiliki keliling      . Berapa luas trapesium sama 

kaki dalam bangun tersebut? jelaskan. 

2. Perhatikan bagian rumah Joglo di bawah ini. 

 

Sisi atap bagian bawah bangunan tersebut berbentuk trapesium sama 

kaki dengan ilustrasi sebagai berikut: 

Atap bagian 

bawah 

Atap bagian atas 
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Jika Keliling trapesium sama kaki tersebut         , dan untuk 

mengecat genting atap tersebut membutuhkan           cat tiap   nya. 

Berapa liter cat yang dibutuhkan untuk mengecat atap tersebut? Jika atap 

bagian atas tersebut memiliki sisi atas          , sisi miring dan tinggi 

yang sama dengan atap bagian bawah, Apakah banyak cat yang 

dibutuhkan untuk mengecat atap bagian atas sama dengan cat untuk atap 

bagian bawah? jelaskan. 

3. Ayah akan membuat toko berbentuk persegipanjang di tanah yang 

miring berbentuk jajargenjang. Ayah juga akan membuat taman di 

samping toko. Tanah yang dimiliki ayah berukuran panjang sisi miring  

         dan panjang masing-masing sisi sejajarnya         .  

Gambarkan ilustrasi toko yang kamu usulkan pada ayahmu! berapa Luas 

toko tersebut? berapa luas tanah ayah yang dapat digunakan taman? 

Jelaskan. benarkah ayah dapat membuat toko seluas       dengan lebar 

toko         dan panjangnya         ?  Jelaskan. 
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Lampiran 1.12 

Alternatif Jawaban Tes Komunikasi Matematis Siswa Siklus II: 

1. a. Diketahui:  Gambar (i) berbentuk jajargenjang dengan keliling 

    √    .  

 

           . 

Ditanya: Luas persegi I, II & III. 

Jawab: 

    terdiri dari empat sisi sama panjang. Misalkan sisi tersebut yaitu  , 

sehingga         . 

                     

             √      √  

    √         √   

Sehingga nilai tersebut      . Karena       √      √ . 

Maka Luas persegi tersebut: 

        

        

           . 

Berarti luas gabungan persegi I, II, & III tersebut yaitu       . 

b. diketahui: Gambar (ii) berbentuk persegi panjang dengan keliling 

      

  ,                  

                       

Ditanya: Luas trapesium sama kaki. 

Jawab: 
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        . 

Berarti salah satu kemungkinan nilai         yaitu              

     karena                  . 

                                          

             . 

Sehingga luas trapesium sama kaki tersebut yaitu: 

                         (
                     

 
)         

                         (
      

 
)    

                         (
  

 
)    

                                

                                 . 

Terdapat kemungkinan jawaban yang lain. 

2. Diketahui : rumah joglo dengan atap berbentuk trapesium sama kaki. 

Atap bagian bawah sebagai berikut: 

 

dengan keliling         . Untuk mengecat atap tersebut membutuhkan 

          cat  tiap   nya. 

Ditanya: 

Banyak cat yang dibutuhkan untuk mengecat? 

Jika atap bagian atas tersebut memiliki sisi atas          , sisi miring 

dan tinggi yang sama dengan atap bagian bawah, Apakah banyak cat 
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yang dibutuhkan untuk mengecat atap bagian atas sama dengan cat untuk 

atap bagian bawah? Jelaskan. 

Jawab: 

 Untuk mengetahui banyak cat yang dibutuhkan, kita harus 

mengetahui luas atap tersebut. atap tersebut berbentuk trapesium 

sama kaki sehingga luas atap tersebut yaitu: 

                         (
                     

 
)         

Salah satu sisi belum diketahui, kita tentukan dari keliling trapesium 

tersebut: 

                     

            

         

         

           . 

Sehingga luas atap tersebut yaitu: 

                         (
                     

 
)         

                         (
       

 
)    

                         (
      

 
)    

                         (
  

 
)    

                              

                              . 

Maka cat yang dibutuhkan yaitu:                  cat. 

 Untuk mengetahui banyak cat yang dibutuhkan, kita harus 

mengetahui luas atap tersebut. atap tersebut berbentuk trapesium 

sama kaki sehingga luas atap tersebut yaitu: 
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                         (
                     

 
)         

Atap tersebut menempel pada atap bagian bawah, sehingga panjang 

alas atap bagian atas sama dengan sisi atas atap bagian bawah yaitu 

       . 

Jadi, luas atap bagian atas yaitu: 

                         (
                     

 
)         

                         (
   

 
)    

                         (
  

 
)    

                              

                               

Cat yang dibutuhkan yaitu:                   cat. 

Jadi, banyak cat yang dibutuhkan untuk mengecat atap bagian bawah dan 

atap bagian bawah berbeda. Cat yang dibutuhkan untuk atap bagian 

bawah lebih banyak dari cat yang dibutuhkan untukatap bagian atas. 

3. Diketahui: 

Ayah memiliki tanah berbentuk jajargenjang. 

Ayah akan membuat toko berbentuk persegi panjang.  

Misalkan ilustrasi tanah ayah sebagai berikut: 

 

Ditanya:  

- Gambar ilustrasi toko 

- Luas toko yang diusulkan 

- Luas tanah ayah yang dapat digunakan taman. 
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- benarkah ayah dapat membuat toko seluas       dengan lebar toko 

        dan panjangnya         ?  Jelaskan. 

Jawab: 

Luas toko yang dapat diusulkan pada ayah yaitu tidak melebihi tanah 

yang tersedia. Salah satu kemungkinannya yaitu 

                       . 

 

Berarti Luas toko yaitu: 

         
         

          . 

(terdapat kemungkinan jawaban lain) 

Luas tanah yang akan digunakan untuk taman yaitu: 

                                                        

                                    
                                 

                             

                             

Jadi, luas tanah yang dapat digunakan untuk taman yaitu      . 

(terdapat kemungkinan jawaban lain) 

Jika ayah membuat toko dengan lebar         dan dan panjangnya  

         maka luas toko tersebut yaitu: 

         
         

          . 

Berarti benar bahwa ayah dapat membuat toko seluas       dengan 

lebar toko         dan panjangnya        . 
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Lampiran 1.13 

LEMBAR OBSERVASI GURU DAN SISWA 

PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

MELALUI PENDEKATAN OPEN-ENDED DENGAN METODE TPSq 

(SIKLUS II) 

Petunjuk Pengisian: 

 Pengisian lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran ini berdasarkan pada pelaksanaan pembelajaran yang 

saudara amati. 

 Kolom catatan berisi tentang kualitas kegiatan guru/siswa atau jika ada kegiatan lain yang dilakukan siswa/guru. 

Contoh: aktivitas guru, untuk poin 11, dituliskan kegiatan guru secara detail dan dapat diisikan komentar pada 

kegiatan guru. Aktivitas siswa, untuk poin 4, observer dapat menuliskan bentuk kegiatan siswa(sesuai pengamatan). 

 Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan realisasi yang tersedia untuk setiap pernyataan berikut sesuai dengan 

pengamatan saudara saat pembelajaran: 

1. Aktivitas Guru 

- Ada, jika terjadi aktivitas 

- Tidak, jika tidak terjadi aktivitas 

2. Respon Siswa 

SB : Sangat Baik (5)  , jika 28 35X 
siswa 

B : Baik. (4)   , jika 21 28X   

siswa 

S : Sedang (3)  , jika 14 21X   

siswa 

KB : Kurang Baik (2)  , jika 7 14X   

siswa 

SKB : Sangat Kurang Baik (1) ,jika 1 7X   

siswa  

Pencontrengan berdasarkan kualitas kegiatan siswa. 

Contoh:  

Untuk Poin 2, contreng sangat baik jika ada 29 siswa 

yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh 

penjelasan guru, karena 29 ada di interval 28 35X  . 

Berikan penjelasan pada kolom catatan.
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LEMBAR OBSERVASI  

PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

MELALUI PENDEKATAN OPEN-ENDED DENGAN METODE TPSq 

(SIKLUS II) 

  Hari/tanggal : 

  Pertemuan :  

  Materi  : 

Aktivitas Guru Aktivitas siswa 

NO Aspek yang diamati Realisasi catatan Aspek yang 

diamati 

Realisasi catatan 

Ada Tidak SB B S KB TD 

 
Pembuka 

 
          

1 

Guru memberikan 

informasi tentang 

materi yang akan 

dipejari(Keliling dan 

Luas segiempat) 

   

Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru 

dengan sungguh-

sungguh 

      

Siswa bertanya 

tentang materi 

yang akan 

dibahas 

      

2 Guru menjelaskan    Siswa       
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Aktivitas Guru Aktivitas siswa 

NO Aspek yang diamati Realisasi catatan Aspek yang 

diamati 

Realisasi catatan 

Ada Tidak SB B S KB TD 

tujuan pembelajaran mendengarkan 

dengan sungguh-

sungguh 

penjelasan guru 

3 

Guru memberikan 

informasi tentang 

metode pembelajaran 

yang akan digunakan 

dalam pembelajaran 

(pendekatan Open-

ended dengan metode 

Think-Pair-Square) 

   

Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru 

      

 Inti           

4 

Guru membagi siswa 

dalam kelompok (8 

kelompok @4 siswa) 

   

Siswa berkumpul 

dengan 

kelompoknya 

 

      

5 

Guru meminta siswa 

untuk duduk 

berhadapan dengan 

kelompok 

 

   
 

      

6 Guru membagikan    Siswa membaca       
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Aktivitas Guru Aktivitas siswa 

NO Aspek yang diamati Realisasi catatan Aspek yang 

diamati 

Realisasi catatan 

Ada Tidak SB B S KB TD 

Lembar Aktivitas 

Siswa 

 

lembar yang 

diberikan oleh 

guru tanpa 

diminta 

 

7 

Guru mengajak siswa 

berdiskusi soal nomor 

1 dalam LAS 

 

   

Siswa mengikuti 

diskusi dan 

memperhatikan 

guru dengan 

sungguh-sungguh  

 

      

8 

Guru memberitahukan 

siswa kegiatan 

selanjutnya (Think= 

berpikir mandiri) 

          

 
Think(berpikir) 

 
          

9 

Guru memberitahukan 

pada siswa bahwa soal 

selanjutnya yaitu 2 

soal, setiap dua orang 

mengerjakan soal yang 

sama dalam waktu 

   

Siswa 

mempersiapkan 

buku dan alat 

tulis 

      

Siswa 

memikirkan 
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Aktivitas Guru Aktivitas siswa 

NO Aspek yang diamati Realisasi catatan Aspek yang 

diamati 

Realisasi catatan 

Ada Tidak SB B S KB TD 

yang sama jawaban 

Siswa mencari 

petunjuk di 

sumber lain 

      

10 

Guru mempersilakan 

siswa untuk bertanya 

hal-hal yang tidak 

dipahami 

 

   

Siswa bertanya 

pada guru hal-hal 

yang kurang jelas 

      

11 

Guru berkeliling 

memantau aktivitas 

siswa 

 

          

12 

Pendekatan Open-

ended: Guru 

mengarahkan siswa 

untuk menggunakan 

cara yang berbeda dari 

siswa lain 

 

          

 
Pair(berpasangan) 
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Aktivitas Guru Aktivitas siswa 

NO Aspek yang diamati Realisasi catatan Aspek yang 

diamati 

Realisasi catatan 

Ada Tidak SB B S KB TD 

13 

Guru meminta siswa 

untuk berdiskusi 

secara 

berpasangan(pasangan 

yaitu siswa dengan 

soal berbeda) 

   

Siswa berdiskusi 

dengan pasangan 

(masing-masing 

menjelaskan hasil 

pekerjaannya) 

      

14 

Guru memantau 

kegiatan siswa dengan 

berkeliling 

   

Siswa bertanya 

pada guru hal-hal 

yang kurang jelas 

      

15 

Guru mengarahkan 

siswa jika diskusi 

tidak berjalan lancar 

          

 Square(berkumpul 

berempat) 

          

16 Guru meminta siswa 

untuk berdiskusi 

berempat 

   Siswa berdiskusi 

membahas 

tentang pekerjaan 

soal 

 

      

17 Guru berkeliling 

memperhatikan 

   Siswa menuliskan 

jawaban soal di 
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Aktivitas Guru Aktivitas siswa 

NO Aspek yang diamati Realisasi catatan Aspek yang 

diamati 

Realisasi catatan 

Ada Tidak SB B S KB TD 

diskusi siswa  

 

lembar aktivitas 

 

18 Guru mengapresiasi 

hasil diskusi siswa 

 

          

19 Guru menanyai 

kelompok mengenai 

hasil diskusi 

   Siswa 

menjelaskan hasil 

diskusi pada guru 

      

20 Guru meminta setiap 

kelompok 

menyampaikan 

jawaban masing-

masing secara lisan 

(Satu kelompok satu 

soal) 

   Siswa berinisiatif 

menyampaikan 

jawaban dari 

kelompok 

      

21 Guru bersama siswa 

membahas jawaban 

yang diberikan 

   Siswa bertanya 

hal-hal yang tidak 

dipahami 

      

22 Guru bersama siswa 

menyimpulkan materi 

 

          

 Penutup           
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Aktivitas Guru Aktivitas siswa 

NO Aspek yang diamati Realisasi catatan Aspek yang 

diamati 

Realisasi catatan 

Ada Tidak SB B S KB TD 

 

23 

Guru menyampaikan 

tentang kegiatan 

selanjutnya(evaluasi) 

   

Siswa 

memperhatikan 

guru dengan 

antusias 

      

24 

Guru menutup kelas 

(siswa diajak berdoa 

lalu guru memberi 

salam) 

   

Siswa berdoa      

 Siswa menjawab 

salam 

     

 

            Observer 

 

            (.......................................)
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LAMPIRAN 2  

HASIL VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN 

Lampiran 2.1 Data Lembar Validasi Tes Komunikasi Matematis Siswa 

Siklus I 

Lampiran 2.2  Penghitungan Uji Validitas Tes Komunikasi Matematis 

Siswa Siklus I 

Lampiran 2.3  Data Lembar Validasi Tes Komunikasi Matematis Siswa 

Siklus II 

Lampiran 2.4  Penghitungan Uji Validitas Tes Komunikasi Matematis 

Siswa Siklus II 

Lampiran 2.5  Data Lembar Validasi Lembar Observasi Guru dalam 

Pelaksanaan Pembelajaran 

Lampiran 2.6 Penghitungan Uji Validitas Lembar Observasi Guru dalam 

Pelaksanaan Pembelajaran matematika 

Lampiran 2.7  Data Lembar Validasi Lembar Observasi Siswa dalam 

Pelaksanaan Pembelajaran 

Lampiran 2.8 Penghitungan Uji Validitas Lembar Observasi Siswa dalam 

Pelaksanaan Pembelajaran matematika 
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Lampiran 2.1
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Lampiran 2.2 

Perhitungan Uji Validitas Tes Komunikasi Matematis Siswa 

(Siklus I) 

 Hasil penilaian dari validator diolah menggunakan rumus CVR 

(content validity ratio). Formula persamaannya adalah sebagai berikut. 

    (
   

 
)    

   : jumlah validator yang menyatakan esensial 

    : jumlah validator 

Aitem dikatakan valid apabila minimal setengah dari seluruh validator 

menyatakan sebuah aitem bersifat esensial, atau CVR berada di rentang 0 s.d. 

1. 

Tabel perhitungan CVR 

Nomor 

Butir Soal 

Yang menyatakan esensial CVR 

Validator 

I 

Validator 

II 

Validator 

III 

1 √ √ √ 1 

2 √ √ √ 1 

3 √ √ √ 1 

 

  Berdasarkan perhitungan CVR di atas, terlihat bahwa semua aitem 

pernyataan dalam tes komunikasi matematis siswa(siklus I) adalah valid, 

sehingga untuk selanjutnya tes komunikasi matematis siswa (siklus I) dapat 

digunakan dalam penelitian. 
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Lampiran 2.3
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Lampiran 2.4 

Perhitungan Uji Validitas Tes Komunikasi Matematis Siswa 

(Siklus II) 

 

 Hasil penilaian dari validator diolah menggunakan rumus CVR 

(content validity ratio). Formula persamaannya adalah sebagai berikut. 

    (
   

 
)    

   : jumlah validator yang menyatakan esensial 

    : jumlah validator 

Aitem dikatakan valid apabila minimal setengah dari seluruh validator 

menyatakan sebuah aitem bersifat esensial, atau CVR berada di rentang 0 s.d. 

1. 

Tabel perhitungan CVR 

Nomor 

Butir Soal 

Yang menyatakan esensial CVR 

Validator 

I 

Validator 

II 

Validator 

III 

1 √ √ √ 1 

2 √ √ √ 1 

3 √ √ √ 1 

 

  Berdasarkan perhitungan CVR di atas, terlihat bahwa semua aitem 

pernyataan dalam tes komunikasi matematis siswa(siklus II) adalah valid, 

sehingga untuk selanjutnya tes komunikasi matematis siswa (siklus II) dapat 

digunakan dalam penelitian. 
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Lampiran 2.5
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Lampiran 2.6 

Perhitungan Uji Validitas Pedoman Observasi Pembelajaran 

(Aktivitas Guru) 

 Hasil penilaian dari validator diolah menggunakan rumus CVR 

(content validity ratio). Formula persamaannya adalah sebagai berikut. 

    (
   

 
)    

   : jumlah validator yang menyatakan esensial 

    : jumlah validator 

Aitem dikatakan valid apabila minimal setengah dari seluruh validator 

menyatakan sebuah aitem bersifat esensial, atau CVR berada di rentang 0 s.d. 

1. 

Tabel perhitungan CVR 

Nomor 

Butir 

Pernyataan 

Yang menyatakan esensial CVR 

Validator 

I 

Validator 

II 

Validator 

III 

1 √ √ √ 1 

2 √ √ √ 1 

3 √ √ √ 1 

4 √ √ √ 1 

5 √ √ √ 1 

6 √ √ √ 1 

7 √ √ √ 1 

8 √ √ √ 1 

9 √ √ √ 1 

10 √ √ √ 1 

11 √ √ √ 1 

12 √ √ √ 1 

13 √ √ √ 1 

14 √ √ √ 1 

15 √ √ √ 1 

16 √ √ √ 1 
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Nomor 

Butir 

Pernyataan 

Yang menyatakan esensial CVR 

Validator 

I 

Validator 

II 

Validator 

III 

17 √ √ √ 1 

18 √ √ √ 1 

19 √ √ √ 1 

20 √ √ √ 1 

21 √ √ √ 1 

22 √ √ √ 1 

23 √ √ √ 1 

24 √ √ √ 1 

25 √ √ √ 1 

 

  Berdasarkan perhitungan CVR di atas, terlihat bahwa semua aitem 

pernyataan dalam pedoman observasi pembelajaran (aktivitas guru) adalah 

valid, sehingga untuk selanjutnya pedoman observasi pembelajaran (aktivitas 

guru) dapat digunakan dalam penelitian. 
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Lampiran 2.7
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Lampiran 2.8 

Perhitungan Uji Validitas Pedoman Observasi Pembelajaran 

(Aktivitas Siswa) 

 Hasil penilaian dari validator diolah menggunakan rumus CVR 

(content validity ratio). Formula persamaannya adalah sebagai berikut. 

    (
   

 
)    

   : jumlah validator yang menyatakan esensial 

    : jumlah validator 

Aitem dikatakan valid apabila minimal setengah dari seluruh validator 

menyatakan sebuah aitem bersifat esensial, atau CVR berada di rentang 0 s.d. 

1. 

Tabel perhitungan CVR 

Nomor 

Butir 

Pernyataan 

Yang menyatakan esensial CVR 

Validator 

I 

Validator 

II 

Validator 

III 

1 √ √ √ 1 

√ √ √ 1 

2 √ √ √ 1 

3 √ √ √ 1 

4 √ √ √ 1 

5 √ √ √ 1 

6 √ √ √ 1 

7 √ √ √ 1 

8 √ √ √ 1 

9 √ √ √ 1 

10 √ √ √ 1 

11 √ √ √ 1 

12 √ √ √ 1 

13 √ √ √ 1 

14 √ √ √ 1 

15 √ √ √ 1 
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Nomor 

Butir 

Pernyataan 

Yang menyatakan esensial CVR 

Validator 

I 

Validator 

II 

Validator 

III 

16 √ √ √ 1 

17 √ √ √ 1 

18 √ √ √ 1 

√ √ √ 1 

19 √ √ √ 1 

20 √ √ √ 1 

21 √ √ √ 1 

22 √ √ √ 1 

23 √ √ √ 1 

24 √ √ √ 1 

25 √ √ √ 1 

√ √ √ 1 

Catatan: nomor yang diwarna tidak ada pernyataan. 

  Berdasarkan perhitungan CVR di atas, terlihat bahwa semua aitem 

pernyataan dalam pedoman observasi pembelajaran (Aktivitas Siswa) adalah 

valid, sehingga untuk selanjutnya pedoman observasi pembelajaran (aktivitas 

siswa) dapat digunakan dalam penelitian. 
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LAMPIRAN 3 

DATA HASIL PENELITIAN 

Lampiran 3.1  Data Lembar Observasi Pembelajaran 

Lampiran 3.2  Data Catatan Lapangan 

Lampiran 3.3  Data Skala Motivasi Belajar Siswa Siklus I 

Lampiran 3.4  Data Skala Motivasi Belajar Siswa Siklus II 

Lampiran 3.5  Salah Satu Data Motivasi Belajar Siswa Siklus I  

Lampiran 3.6  Salah Satu Data Motivasi Belajar Siswa Siklus II 

Lampiran 3.7  Salah Satu Data Tes Komunikasi Matematis Siswa Siklus I 

Lampiran 3.8  Salah Satu Data Tes Komunikasi Matematis Siswa Siklus II 

Lampiran 3.9 Tabel Hasil Observasi Aktivitas Guru dalam Pembelajaran 

Siklus I   

Lampiran 3.10 Tabel Hasil Observasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran 

Siklus I   

Lampiran 3.11 Tabel Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

Siklus I 

Lampiran 3.12 Tabel Hasil Observasi Aktivitas Guru dalam Pembelajaran 

Siklus II 

Lampiran 3.13 Hasil Observasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Siklus 

II  

Lampiran 3.14 Tabel Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

Siklus II  

Lampiran 3.15 Percakapan Guru dan Siswa dalam Pembelajaran 
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Lampiran 3.1 
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Lampiran 3.2
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Lampiran 3.3 

DATA SKALA MOTIVASI BELAJAR SISWA SIKLUS I 

No item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

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

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

subjek 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

subjek 4 3 2 3 2 3 4 4 2 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 

subjek 5 3 1 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 

subjek 6 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 

subjek 7 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

subjek 8 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 2 

subjek 9 4 1 4 4 4 2 4 4 4 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 

subjek 10 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 

subjek 11 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 

subjek 12 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 2 4 3 2 3 4 

subjek 13 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 

subjek 14 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 2 3 4 3 0 3 

subjek 15 3 1 2 2 3 4 4 3 4 1 2 4 2 2 2 2 3 1 3 

subjek 16 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 2 2 2 1 2 3 2 2 2 

subjek 17 3 2 4 2 2 3 4 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 

subjek 18 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 4 4 2 2 2 

subjek 19 2 2 3 2 3 4 4 3 4 3 2 4 3 1 3 2 2 1 3 
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No item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

subjek 20 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 3 2 4 3 2 2 2 

subjek 21 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

subjek 22 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 

subjek 23 3 1 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 

subjek 24 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 4 2 

subjek 25 3 2 3 2 4 4 4 3 3 3 1 3 3 2 2 3 2 2 1 

subjek 26 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 

subjek 27 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 

subjek 28 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 2 2 2 3 2 2 2 

subjek 29 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 3 2 4 3 2 2 2 

 

  



243 
 

 

 

Lampiran 3.4 

DATA SKALA MOTIVASI BELAJAR SISWA SIKLUS II 

No item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

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

subjek 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 

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

subjek 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 

subjek 5 3 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 3 4 4 4 

subjek 6 3 2 2 2 4 4 4 3 4 4 2 3 3 2 3 2 2 3 2 

subjek 7 3 1 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 1 2 

subjek 8 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 3 4 

subjek 9 2 1 3 4 4 2 4 3 3 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 

subjek 10 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 4 4 

subjek 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1 

subjek 12 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 

subjek 13 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 

subjek 14 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 2 4 3 3 2 2 

subjek 15 2 1 1 2 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 2 2 2 2 2 

subjek 16 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 

subjek 17 2 2 3 2 2 4 4 3 2 3 4 3 2 1 3 2 2 2 2 

subjek 18 3 3 0 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 4 3 2 2 2 

subjek 19 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 2 3 
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No item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

subjek 20 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 1 4 3 2 1 3 

subjek 21 3 2 3 2 2 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 1 1 1 

subjek 22 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 

subjek 23 3 2 3 3 3 4 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 

subjek 24 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 

subjek 25 2 2 4 2 3 4 4 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 2 

subjek 26 2 2 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 

subjek 27 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 

subjek 28 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 

subjek 29 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 

subjek 30 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 
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Lampiran 3.5 Salah Satu Data Motivasi Belajar Siswa Siklus I
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 Lampiran 3.6 Salah Satu Data Motivasi Belajar Siswa Siklus II
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Lampiran 3.7 Salah Satu Data Tes Komunikasi Matematis Siswa Siklus I 
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Lampiran 3.8 Salah Satu Data Tes Komunikasi Matematis Siswa Siklus II
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Lampiran 3.9 

Tabel Hasil Observasi Aktivitas Guru dalam Pembelajaran Siklus I 

No Aspek yang Diamati Pertemuan 1 

I II 

 Pembuka   

1 Guru memberikan informasi tentang materi yang 

akan dipejari (Keliling dan Luas segiempat) 

√ √ 

2 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran √ √ 

3 Guru memberikan informasi tentang metode 

pembelajaran yang akan digunakan dalam 

pembelajaran (pendekatan Open-ended dengan 

metode Think-Pair-Square) 

√ √ 

 Inti   

4 Guru membagi siswa dalam kelompok (8 

kelompok @4 siswa) 

√ √ 

5 Pendekatan Open-Ended:  

Guru meminta siswa menyebutkan benda sekitar 

yang berbentuk segiempat 

√ √ 

6 Guru mengajak diskusi siswa tentang keliling dan 

luas dari benda yang disebutkan siswa 

√ √ 

7 Guru memberitahukan siswa kegiatan selanjutnya 

(Think) 

√ √ 

 Think (berpikir)   

8 Guru memberikan lembar aktivitas siswa √ √ 

9 Guru mempersilakan siswa untuk bertanya hal-hal 

yang tidak dipahami 

 √ 

10 Guru meminta siswa untuk mengerjakan secara 

mandiri semua pertanyaan di LAS terlebih dahulu 

√ √ 

11 Guru berkeliling memantau aktivitas siswa √ √ 

12 Pendekatan Open-ended: Guru mengarahkan 

siswa untuk menggunakan cara yang berbeda dari 

siswa lain 

√ - 

 Pair (berpasangan)   

13 Guru meminta siswa berkumpul dengan kelompok 

masing-masing 

√ √ 

14 Guru meminta siswa untuk berdiskusi jawaban 

pekerjaan LKS secara berpasangan 

√ √ 

15 Guru memantau kegiatan siswa dengan berkeliling √ √ 

16 Guru mengarahkan siswa jika diskusi tidak 

berjalan lancar 

√ √ 
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No Aspek yang Diamati Pertemuan 1 

I II 

 Square (berkumpul berempat)   

17 Guru meminta siswa berkumpul dengan kelompok 

masing-masing 

√ √ 

18 Guru berkeliling memperhatikan diskusi siswa  √ √ 

19 Guru mengapresiasi hasil diskusi siswa √ √ 

20 Guru menanyai kelompok mengenai hasil diskusi √ √ 

21 Guru meminta setiap kelompok menyampaikan 

jawaban masing-masing secara lisan (Satu 

kelompok satu soal) 

√ √ 

22 Guru bersama siswa membahas jawaban yang 

diberikan 

√ √ 

23 Guru bersama siswa menyimpulkan materi √ - 

 Penutup √ √ 

24 Guru menyampaikan tentang kegiatan 

selanjutnya(evaluasi) 

√ √ 

25 Guru menutup kelas (siswa diajak berdoa lalu 

guru memberi salam) 

√ √ 

 Jumlah kegiatan yang dilakukan 25 23 

 
Rata-rata  

     

 
    

 

Persentase 
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Lampiran 3.10 

Tabel Hasil Observasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Siklus I 

No Aspek yang Diamati Pertemuan 1 

I II 

 Pembuka   

1 Siswa memperhatikan penjelasan guru 

dengan sungguh-sungguh 

4 4 

2 Siswa bertanya tentang materi yang akan 

dibahas 

4 2 

3 Siswa mendengarkan dengan sungguh-

sungguh penjelasan guru 

4 4 

4 Siswa memperhatikan penjelasan guru 4 4 

 Inti   

5 Siswa mencari anggota kelompoknya 3 2 

6 Siswa meyebutkan benda-benda di sekitar 3 3 

7 Siswa mengikuti diskusi dan memperhatikan 

guru dengan sungguh-sungguh 

4 3 

 Think (berpikir)   

8 Siswa membaca lembar yang diberikan oleh 

guru tanpa diminta 

3 5 

9 Siswa mempersiapkan buku dan alat tulis 3 4 

10 Siswa mencari petunjuk di buku pegangan 

siswa(LKS Medali) 

3 4 

11 Siswa bertanya pada guru hal-hal yang 

kurang jelas 

3 3 

 Pair (berpasangan)   

12 Siswa berkumpul dengan kelompoknya 3 4 

13 Siswa berdiskusi dengan pasangan membahas 

hal-hal yang belum diketahui 

4 4 

14 Siswa bertanya pada guru hal-hal yang 

kurang jelas 

4 3 

 Square (berdiskusi berempat)   

15 Siswa berkumpul dengan kelompoknya 4 4 

16 Siswa berdiskusi membahas tentang 

pekerjaan soal 

4 3 

17 Siswa menuliskan jawaban soal di lembar 

aktivitas 

4 3 

18 Siswa menjelaskan hasil diskusi pada guru 3 4 

19 Siswa berinisiatif menyampaikan jawaban 

dari kelompok 

4 4 
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No Aspek yang Diamati Pertemuan 1 

I II 

20 Siswa bertanya hal-hal yang tidak dipahami 4 2 

 Penutup   

21 Siswa memperhatikan guru dengan antusias 4 3 

22 Siswa berdoa 4 2 

23 Siswa menjawab salam 4 3 

 Jumlah 84 77 

 

Persentase 

  

   
     
        

  

   
     
        

 Rata-rata aktivitas siswa siklus I     
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Lampiran 3.11 

Tabel Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Siklus I 

No Nilai Kategori Kesimpulan 

1 50 Sedang Tidak Tuntas 

2 52,5 Sedang Tidak Tuntas 

3 75 Sangat Tinggi Tuntas 

4 42,5 Rendah Tidak Tuntas 

5 50 Sedang Tidak Tuntas 

6 52,5 Sedang Tidak Tuntas 

7 70 Tinggi Tuntas 

8 42,5 Rendah Tidak Tuntas 

9 52,5 Sedang Tidak Tuntas 

10 75 Sangat Tinggi Tuntas 

11 50 Sedang Tidak Tuntas 

12 40 Rendah Tidak Tuntas 

13 52,5 Sedang Tidak Tuntas 

14 45 Rendah Tidak Tuntas 

15 45 Rendah Tidak Tuntas 

16 52,5 Sedang Tidak Tuntas 

17 72,5 Sangat Tinggi Tuntas 

18 50 Sedang Tidak Tuntas 

19 30 Sangat Rendah Tidak Tuntas 

20 52,5 Sedang Tidak Tuntas 

21 47,5 Rendah Tidak Tuntas 

22 87,5 Sangat Tinggi Tuntas 

23 45 Rendah Tidak Tuntas 

24 37,5 Rendah Tidak Tuntas 

25 50 Sedang Tidak Tuntas 

26 52,5 Sedang Tidak Tuntas 

27 47,5 Rendah Tidak Tuntas 

28 45 Rendah Tidak Tuntas 

 29 52,5 Sedang Tidak Tuntas 

Rata-rata 

nilai 
53,81 Sedang 

 

Persentase 

nilai 
53,81% - 
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Lampiran 3.12 

Pertemuan 1 

Tabel Hasil Observasi Aktivitas Guru dalam Pembelajaran Siklus II 

No Aspek yang Diamati Pertemuan 1 

I II 

 Pembuka   

1 Guru memberikan informasi tentang materi yang 

akan dipejari(Keliling dan Luas segiempat) 

√ √ 

2 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran √ √ 

3 Guru memberikan informasi tentang metode 

pembelajaran yang akan digunakan dalam 

pembelajaran (pendekatan Open-ended dengan 

metode Think-Pair-Square) 

√ √ 

 Inti   

4 Guru membagi siswa dalam kelompok (8 

kelompok @4 siswa) 

√ √ 

5 Guru meminta siswa untuk duduk berhadapan 

dengan kelompok 

√ √ 

6 Guru membagikan Lembar Aktivitas Siswa √ √ 

7 Guru mengajak siswa berdiskusi soal nomor 1 

dalam LAS 

√ √ 

8 Guru memberitahukan siswa kegiatan selanjutnya 

(Think = berpikir mandiri) 

√ √ 

 Think (berpikir)   

9 Guru memberitahukan pada siswa bahwa soal 

selanjutnya yaitu 2 soal, setiap dua orang 

mengerjakan soal yang sama dalam waktu yang 

sama 

√ √ 

10 Guru mempersilakan siswa untuk bertanya hal-hal 

yang tidak dipahami 

√ √ 

11 Guru berkeliling memantau aktivitas siswa √ √ 

12 Pendekatan Open-ended: Guru mengarahkan 

siswa untuk menggunakan cara yang berbeda dari 

siswa lain 

√ √ 

 Pair (berpasangan)   

13 Guru meminta siswa untuk berdiskusi secara 

berpasangan(pasangan yaitu siswa dengan soal 

berbeda) 

√ √ 

14 Guru memantau kegiatan siswa dengan berkeliling √ √ 

15 Guru mengarahkan siswa jika diskusi tidak √ √ 
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No Aspek yang Diamati Pertemuan 1 

I II 

berjalan lancar 

 Square (berkumpul berempat)   

16 Guru meminta siswa untuk berdiskusi berempat √ √ 

17 Guru berkeliling memperhatikan diskusi siswa  √ √ 

18 Guru mengapresiasi hasil diskusi siswa √ √ 

19 Guru menanyai kelompok mengenai hasil diskusi √ √ 

20 Guru meminta setiap kelompok menyampaikan 

jawaban masing-masing secara lisan (Satu 

kelompok satu soal) 

- - 

21 Guru bersama siswa membahas jawaban yang 

diberikan 

- - 

22 Guru bersama siswa menyimpulkan materi - - 

 Penutup   

23 Guru menyampaikan tentang kegiatan selanjutnya 

(evaluasi) 

√ √ 

24 Guru menutup kelas (siswa diajak berdoa lalu 

guru memberi salam) 

√ √ 

 Jumlah kegiatan yang dilakukan 21 21 

 
Rata-rata  

     

 
    

 

Persentase 

  

  
     

       

 

Pertemuan 2. 

Tabel Hasil Observasi Aktivitas Guru dalam Pembelajaran Siklus II 

No Aspek yang Diamati Pertemuan 1 

I II 

 Pembuka   

1 Guru memberikan informasi tentang materi yang 

akan dipejari(Keliling dan Luas segiempat) 

√ √ 

 Square (berkumpul berempat)   

2 Guru meminta siswa untuk berdiskusi berempat √ √ 

3 Guru berkeliling memperhatikan diskusi siswa  √ √ 

4 Guru mengapresiasi hasil diskusi siswa √ √ 

5 Guru menanyai kelompok mengenai hasil diskusi √ √ 

6 Guru meminta setiap kelompok menyampaikan 

jawaban masing-masing secara lisan (Satu 

√ √ 
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No Aspek yang Diamati Pertemuan 1 

I II 

kelompok satu soal) 

7 Guru bersama siswa membahas jawaban yang 

diberikan 

√ √ 

8 Guru bersama siswa menyimpulkan materi √ √ 

 Penutup   

9 Guru menyampaikan tentang kegiatan selanjutnya 

(evaluasi) 

√ √ 

10 Guru menutup kelas (siswa diajak berdoa lalu 

guru memberi salam) 

√ √ 

 Jumlah kegiatan yang dilakukan 10 10 

 
Rata-rata  

     

 
    

 

Persentase 
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Lampiran 3.13 

Tabel Hasil Observasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Siklus II 

No Aspek yang Diamati Pertemuan 1 

I II 

 Pembuka   

1 Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan 

sungguh-sungguh 

4 3 

2 Siswa bertanya tentang materi yang akan 

dibahas 

3 3 

3 Siswa mendengarkan dengan sungguh-sungguh 

penjelasan guru 

3 3 

4 Siswa memperhatikan penjelasan guru 3 4 

 Inti   

5 Siswa berkumpul dengan kelompoknya 5 5 

6 Siswa membaca lembar yang diberikan oleh 

guru tanpa diminta 

4 4 

7 Siswa mengikuti diskusi dan memperhatikan 

guru dengan sungguh-sungguh  

4 3 

 Think (berpikir)   

8 Siswa mempersiapkan buku dan alat tulis 3 3 

9 Siswa memikirkan jawaban 3 3 

10 Siswa mencari petunjuk di sumber lain 3 3 

11 Siswa bertanya pada guru hal-hal yang kurang 

jelas 

4 3 

 Pair (berpasangan)   

12 Siswa berdiskusi dengan pasangan (masing-

masing menjelaskan hasil pekerjaannya) 

3 4 

13 Siswa bertanya pada guru hal-hal yang kurang 

jelas 

4 4 

 Square (berkumpul berempat)   

14 Siswa berdiskusi membahas tentang pekerjaan 

soal 

3 4 

15 Siswa menuliskan jawaban soal di lembar 

aktivitas 

3 3 

16 Siswa menjelaskan hasil diskusi pada guru 3 3 

17 Siswa berinisiatif menyampaikan jawaban dari 

kelompok 

3 4 

18 Siswa bertanya hal-hal yang tidak dipahami 3 2 

 Penutup   

19 Siswa memperhatikan guru dengan antusias 3 4 
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No Aspek yang Diamati Pertemuan 1 

I II 

20 Siswa berdoa 4 5 

21 Siswa menjawab salam 4 5 

 Jumlah 72 75 

 

Persentase 

  

   
     
      

  

   
     
     

 Rata-rata aktivitas siswa siklus II     
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Lampiran 3.14 

Hasil Komunikasi Matematis Siswa Siklus II 

No Nilai Kategori Kesimpulan 

1 54,55 Sedang Tidak Tuntas 

2 29,55 Sangat Rendah Tidak Tuntas 

3 86,36 Sangat Tinggi Tuntas 

4 43,18 Rendah Tidak Tuntas 

5 29,55 Sangat Rendah Tidak Tuntas 

6 54,55 Sedang Tidak Tuntas 

7 63,64 Sedang Tidak Tuntas 

8 47,73 Rendah Tidak Tuntas 

9 29,55 Sangat Rendah Tidak Tuntas 

10 86,36 Sangat Tinggi Tuntas 

11 45,45 Rendah Tidak Tuntas 

12 47,73 Rendah Tidak Tuntas 

13 50 Rendah Tidak Tuntas 

14 70,45 Tinggi Tuntas 

15 25 Sangat Rendah Tidak Tuntas 

16 50 Rendah Tidak Tuntas 

17 86,36 Sangat Tinggi Tuntas 

18 54,55 Sedang Tidak Tuntas 

19 72,73 Tinggi Tuntas 

20 70,45 Tinggi Tuntas 

21 70,45 Tinggi Tuntas 

22 72,73 Tinggi Tuntas 

23 70,45 Tinggi Tuntas 

24 72,73 Tinggi Tuntas 

25 61,36 Sedang Tidak Tuntas 

26 70,45 Tinggi Tuntas 

27 56,82 Sedang Tidak Tuntas 

28 50 Rendah Tidak Tuntas 

 29 47,73 Rendah Tidak Tuntas 

30 75,00 Tinggi Tuntas 

Rata-rata nilai 58,83 Sedang  

Persentase nilai 58,83% -  
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Lampiran 3.15 

Pertemuan 1 Siklus I 

Berikut beberapa dialog siswa dan guru ketika menyelesaikan permasalahan 

LAS pada pertemuan pertama. 

1. Percakapan ketika diskusi kelas tentang pengertian keliling dan Luas 

Guru: “Misalkan papan tulis ini memiliki panjang sisi mendatar 3 meter, 

yang tegak 2 meter. Kelilingnya berapa?” 

Siswa-siswa: “10 meter”. 

Guru :”yakin?” 

Siswa1 :”iya mbak. 3 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 10.” 

Guru :”iya”. 

 

2. Berikut merupakan beberapa percakapan siswa dan guru ketika proses 

think (berpikir mandiri) 

Ketika siswa mengerjakan soal nomor 1 dan bertanya yang tidak dipahami. 

Siswa :”Mbak, apakah yang ditanya yang berwarna gelap?, berarti luas ini 

(menunjuk gambar persegi) dikurangi luas trapesium, luas jajargenjang sama 

luas persegi?” 

Guru :”Iya”. 

 

Percakapan dengan siswa lain mengenai permasalahan nomor 1. 

Siswa :”Mbak, benarkah yang dicari ini (menunjuk gambar yang berwarna 

hitam)?” 

Guru :”Iya.” 

Siswa :”Lalu bagaimana mbak?”. 

Guru :”Menurutmu bagaimana?” 

Siswa :”Apakah tidak masalah kalau persegi panjang ini tidak dihitung 

mbak?”. 

Guru :”Bagaimana kalau tidak dihitung?” 

Siswa :”Panjang ini (menunjuk garis sepanjang sebelum persegipanjang) 

empat tambah empat sama dengan delapan, lalu panjang ini berapa 

mbak? Delapan juga?” 
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Guru :”Ini sisi persegi bukan?” 

Siswa :”Iya” 

Guru :”Jadi panjangnya 12 cm”. 

Siswa :”Iya”. 

Guru :”Lanjutkan”. 

Siswa :”Jadi luas persegi panjang yang ini (menunjuk persegi panjang 

ukuran 12 cm x 8cm dikurang luas jajargenjang dikurang luas 

trapesium”. 

Guru :”Iya”. 

 

Percakapan di kelas ketika siswa menanyakan permasalahan LAS nomor 2. 

Siswa : “Mbak ini gimana mbak?” 

Guru : “Coba dibaca soalnya” 

Siswa : (membaca soal) 

Guru : “Jadi itu lilinnya ditaruh di mana?” 

Siswa :”Lilinnya ditaruh di sekeliling ini mbak”. (menunjuk gambar) 

Guru :”Jadi, apa arti banyak lilin itu?” 

Siswa :”Kelilingnya mbak”. 

Guru :”Kalau kamu sudah mengetahui kelilingnya, bagaimana mencari 

ukurannya?” 

Siswa :”Saya memakai rumus itu mbak.” 

Guru :”Coba dikerjakan”. 

3. Siswa bertanya pada guru ketika berdiskusi berpasangan permasalahan 

nomor 1. 

Guru : “Bagaimana ada permasalahan?” 

Siswa1: “Mbak, ini panjangnya lima cm, ini tujuh cm, ini juga lima cm. 

Berarti lima tambah tujuh tambah lima, 17 cm.” (sambil menunjuk 

sisi bawah trapesium) 

Guru : ”Menurut kamu bagaimana?” (bertanya pada siswa 2) 

Siswa2 : “Ini yang panjang lima cm alas bangun ini (menunjuk gambar 

jajargenjang).” 

Guru : ”Iya”. 

Siswa1  : ”Jadi, saya salah paham”.  

 

Pertemuan 1 Siklus I 

1. Berikut merupakan beberapa percakapan siswa dan guru ketika proses 

think (berpikir mandiri) 
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Pertanyaan siswa yang mengerjakan soal nomor 2, 

Siswa :”Mbak, rumus keliling trapesium apa?” 

Guru :”Coba diingat” 

Siswa :”Alas ditambah sisi atas dikali tinggi”. 

Guru  :”Coba dilihat di LAS” 

Siswa :”Jumlah seluruh sisi mbak”. 

 

Siswa lain juga menanyakan permasalahan nomor 2, sebagai berikut. 

Siswa :”Mbak, berapa alas nomor 2b mbak?, saya bingung.” 

Guru :”Kamu lihat gambar dari soal. Mana atap bagian bawah, mana atap 

bagian atas?” 

Siswa :”Ini mbak”. 

Guru :”Lalu bagaimana? Alasnya atap bagian atas menempel pada atap 

bagian bawah kan. Jadi berapa panjangnya?” 

Siswa :”3 meter mbak”. 

Guru :”Iya. Lanjutkan mengerjakan”. 

Siswa juga menanyakan tentang permasalahan nomor 3, yaitu sebagai 

berikut. 

Siswa :”Mbak, Bagaimana nomor tiga? Benarkah bahwa...(menunjukkan 

soal)” 

Guru :” Silakan kamu baca contohnya”. 

(Siswa membaca contoh dalam LAS) 

Siswa :”Ternyata serupa mbak”. 
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