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MOTTO 
 
 
 

    .……َ�ْ�ُ�َ�� ا	ّ�ُ� َوِ�َْ� اْ	َ�ِآ�ُ�

"…….Cukuplah Allah menjadi penolong kami 

dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung". 

(Ali Imran : 173)** 

 

…… �ُ�ُ� اْدُ����و �َأْ$َ#ِ"ْ! َ	ُ�ْ�  َ  �َل َر  
  

"Dan Tuhanmu Berfirman: Berdo’alah kepada-Ku,  

niscaya akan Ku perkenankan bagimu…….” 

(Al-Mu’min : 60) **  

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                

**  Depag RI. Al-Quran dan Terjemahnya. (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 
hlm. 72. 

**  Depag RI. Al-Quran dan Terjemahnya. (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 
hlm. 474. 
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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN DENGAN MULTIMEDIA 
INTERAKTIF MENGGUNAKAN ADOBE FLASH CS3 UNTUK 

MEMFASILITASI KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH  PADA 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA SMP KELAS VIII  

Oleh: 
Latifah Puji Astuti  

NIM. 07600071 

Dosen Pembimbing:Estina Ekawati,S.Si.,M.Pd.Si. dan Mulin Nu’man, M.Pd. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan, yang bertujuan 
menghasilkan media pembelajaran matematika pada materi pokok Teorema 
Pythagoras untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah siswa SMP 
Kelas VIII menggunakan Adobe Flash CS3 yang dikemas dalam Compact Disc 
(CD). Penelitian ini juga bertujuan mengetahui kualitas media pembelajaran 
Matematika yang memenuhi kriteria media pembelajaran yang baik berdasarkan 
tiga aspek, yaitu:  kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. 

Prosedur penelitian pengembangan ini menggunakan model ADDIE yaitu 
Analysis, Design, Development, Implementation dan Evaluation. Analysis adalah 
analisis sebelum melakukan pengembangan, yaitu analisis awal, analisis 
kurikulum, karakteristik siswa, aspek pengembangan media dan analisis situasi. 
Selanjutnya design, menyusun materi dan alur media pembelajaran matematika, 
membuat desain tampilan, dan merencanakan alat evaluasi kemudian 
development, melakukan pengembangan produk dengan pembuatan komponen-
komponen media dengan menggunakan Adobe Flash CS3, pada proses 
pengembangan ini dilakukan validasi dan penilaian produk oleh ahli. Validasi 
dilakukan oleh 3 orang ahli dengan menggunakan instrumen penelitian. Setelah 
divalidasi ahli dilanjutkan dengan pengemasan, selanjutnya dilakukan  
(implementation), yaitu mengujicobakan media pembelajaran matematika yang 
telah dikembangkan kepada siswa dan diberikan pretest dan posttest kemampuan 
pemecahan masalah serta angket kepraktisan. Tahap terakhir adalah evaluasi, 
mengevaluasi media untuk mengetahui nilai akhir dan mendapatkan produk akhir. 

Hasil penelitian pengembangan ini menunjukkan bahwa Media 
Pembelajaran materi pokok Teorema Pythagoras untuk memfasilitasi kemampuan 
pemecahan masalah pada pembelajaran matematika SMP kelas VIII memenuhi 
kriteria kualitas media yang baik. Pada aspek kevalidan kualitas media 
pembelajaran matematika yang telah disusun memperoleh penilaian dengan 
kategori Baik (B), pada aspek kepraktisan kualitas media pembelajaran 
memperoleh penilaian dengan kategori Sangat Baik (SB) serta respon siswa 
terhadap pembelajaran menggunakan media pembelajaran Baik (B). Dan pada 
aspek keefektifan, media pembelajaran matematika efektif memfasilitasi 
kemampuan pemecahan masalah, berdasarkan peningkatan hasil tes pemecahan 
masalah matematika siswa. 

 
Kata Kunci: Pengembangan Media Pembelajaran, Pemecahan Masalah, ADDIE, 

Adobe Flash CS3 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Pendidikan adalah sarana dan wahana 

yang strategis di dalam pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu 

pendidikan harus mendapat perhatian yang lebih. Berbagai usaha telah dilakukan 

oleh pengelola pendidikan untuk mengembangkan pendidikan di negara ini dalam 

rangka meningkatkan prestasi belajar siswa dengan mengoptimalkan sumber-

sumber daya pendidikan yang tersedia. Tujuan umum pendidikan di masa kini 

adalah untuk memberi bekal agar kita dapat berfungsi secara efektif di era 

teknologi ini.  

Matematika sebagai ilmu universal mendasari perkembangan teknologi 

modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya 

pikir manusia1. Seiring dengan perkembangan serta kemajuan sains dan teknologi 

yang semakin pesat, dunia pendidikan pun perlu mengadakan inovasi atau 

pembaharuan dalam berbagai bidang termasuk dalam strategi pelaksanaannya. 

Oleh karena itu, pendidikan adalah masalah yang menarik untuk terus dikaji dan 

terus dikembangkan. Keberhasilan pendidikan sangat tergantung pada unsur 

                                                           
1 Ibrahim dan Suparni, Strategi Pembelajaran Matematika, (Yogyakarta: Sukses 

Offset,2008),hlm.35. 
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manusia dan unsur yang paling penting atau paling menentukan keberhasilan 

adalah guru, karena guru harus dapat membangkitkan minat dan menyampaikan 

materi-materi yang lebih menarik.2 Hal ini merupakan implikasi langsung dari 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang pembelajarannya menuntut 

kreatifitas dan usaha guru matematika yang maksimal.  

Dwi N. Hidayanto menyatakan bahwa peningkatan kualitas pendidikan 

dapat dilakukan dengan memperbaiki kualitas pembelajaran dan dapat ditempuh 

dengan cara meningkatkan pengetahuan guru tentang cara merancang metode-

metode pembelajaran sehingga lebih efektif dan memiliki daya tarik.3  Untuk 

meningkatkan minat siswa, guru dituntut untuk menjadikan pelajaran lebih 

inovatif yang dapat mendorong siswa untuk belajar secara optimal, baik belajar 

mandiri maupun dalam pembelajaran di kelas dengan metode yang inovatif, alat 

peraga maupun media lainnya. Media merupakan salah satu komponen 

komunikasi, menurut Association for Education and Communication Technology 

(AECT) media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses 

penyaluran informasi.4 Komunikasi memegang peranan penting dalam 

pembelajaran. Agar komunikasi antara guru dan siswa berlangsung baik dan 

informasi yang disampaikan guru dapat diterima siswa, guru perlu menggunakan 

                                                           
2 Rivai, Ahmad dan Sujana, Nana, Teknologi Pendidikan, (Bandung: Sinar Baru Olgesindo, 

1989), hlm. 113. 
3 Dwi N. Hidayanto, Penelitian Upaya Pengembangan Profesionalitas Guru, hlm, 20 
4 M. Basyiruddin Usman, dkk., Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 11. 
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media pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar melalui media terjadi bila ada 

komunikasi antara guru (sumber) dan siswa (penerima).  

Sudjana, menyebutan kedudukan media pembelajaran ada dalam 

komponen mengajar sebagai salah satu upaya untuk mempertinggi proses interaksi 

guru-siswa dan interaksi siswa dan lingkungan belajarnya.5 Fungsi media 

pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar, yakni menunjang penggunaan 

metode mengajar yang dipergunakan guru. Oleh karena itu, media pembelajaran 

yang digunakan harus efektif dan selektif sesuai dengan pokok bahasan yang 

diajarkan. 

Informasi yang  diperoleh berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan 

oleh peneliti dengan menggunakan wawancara dan observasi bahwa metode 

pembelajaran yang telah diterapkan Bapak/Ibu guru di kelas VIII SMP maupun 

MTs diantaranya metode konvensional, cooperatif  learning, dan penemuan 

terbimbing. Sedangkan untuk media pembelajaran Bapak/Ibu guru matematika 

hanya mengembangkan alat peraga pada materi bangun ruang. Untuk media 

pembelajaran multimedia interaktif Bapak/Ibu guru di SMP dan MTs belum ada 

yang mengembangkan.6 Sebagian siswa sulit untuk fokus terhadap pelajaran 

matematika dan beranggapan bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang 

                                                           
5
 Alfiah, Rini, Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Menggunakan Adobe Flash 

CS3 sebagai Sumber Belajar bagi Siswa SMA/MA Kelas XII Semester 1 untuk Materi Pokok 
Tranformasi Geometri (Skripsi), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008) 

6 Hasil wawancara dengan Bpk Tuharno (Guru Matematika di SMP Muhammadiyah 3 Depok 
pada tanggal 18 Agustus 2011) dan Bpk Didik (Guru Matematika di MTs Laboratorium UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 09 Agustus 2011) 



4 
 

sulit dan membosankan. Sementara itu, kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa SMP kelas VIII masih rendah dilihat dari observasi yang 

dilakukan oleh peneliti.7 Observasi tersebut dilakukan terhadap 6 siswa yang 

mempunyai kemampuan kognitif berbeda dengan memberikan beberapa 

permasalahan matematika tentang soal pemecahan masalah. Mengingat kenyataan 

dalam pembelajaran matematika yang demikian, maka perlu adanya media 

pembelajaran yang dapat memfasilitasi pemecahan masalah matematika siswa 

dalam proses pembelajaran matematika.   

Menurut Rusgianto, untuk mempelajari materi-materi matematika yang 

bersifat abstrak masih diperlukan media sebagai alat bantu.8 Materi teorema 

Pythagoras sebagai salah satu pembahasan dalam matematika mempunyai tingkat 

kesulitan tersendiri. Penyelesaian suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari 

yang terkait dengan materi Teorema Pythagoras diharapkan akan lebih mudah 

diselesaikan dengan bantuan media yang dapat memvisualisasikan permasalahan 

menjadi lebih nyata, serta menyediakan latihan dan simulasi guna melatih dan 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi memfasilitasi kemampuan 

pemecahan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Adobe Flash CS3 merupakan software yang tepat untuk membuat berbagai 

bentuk sajian visual yang dapat mengintepretasikan berbagai media, seperti video, 

animasi, gambar dan suara. Penggunaan multimedia interaktif dengan Adobe Flash 

                                                           
7
 Observasi pada siswa SMP Muhammadiyah 3 Depok pada tanggal 18 Agustus 2011. 

8 Sari Wahyuningsih, Pengembangan Media Pembelajaran Matematika SMP Untuk Materi 
Perbandingan yang Berbasis Edutainmen, hlm. 2 
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CS3 dalam pembelajaran matematika bisa dijadikan alternatif media pembelajaran 

untuk mengatasi kendala-kendala di atas. Dengan media pembelajaran ini 

diharapkan mampu menjadikan pembelajaran matematika lebih bervariasi dan 

mendapatkan respon positif dari siswa serta memfasilitasi kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa. 

Uraian di atas menarik perhatian penulis dan melatarbelakangi penulis 

untuk melakukan penelitian pengembangan media pembelajaran matematika 

menggunakan Adobe Flash CS3.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat 

diidentifikasikan masalah dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Mata pelajaran matematika masih merupakan mata pelajaran yang cenderung 

kurang menarik dan sukar bagi siswa. 

2. Masih banyak guru yang belum memanfaatkan penggunaan media 

pembelajaran berbasis komputer dan mengembangkan media pembelajaran 

secara mandiri. 

3. Siswa membutuhkan media pembelajaran yang menarik dan interaktif serta 

memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah matematika. 
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C. Batasan Masalah 

Hasil yang dicapai akan optimal jika skripsi ini membatasi permasalahan. 

Penelitian ini dibatasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Materi pokok dalam media pembelajaran yang akan dikembangkan hanya 

menyangkut materi Teorema Pythagoras untuk siswa SMP Kelas VIII. 

2. Menilai kualitas media pembelajaran interaktif berdasarkan penilaian ahli 

media, ahli materi dan pembelajaran serta siswa SMP kelas VIII. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah 

pengembangan media pembelajaran matematika berupa multimedia interaktif 

menggunakan  Adobe Flash CS3 untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan 

masalah pada pembelajaran matematika SMP kelas VIII materi pokok Teorema 

Pythagoras?” 

 
E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran 

dengan multimedia interaktif menggunakan  Adobe Flash CS3 pada pembelajaran 

matematika dalam bentuk CD (Compact Disc) untuk memfasilitasi kemampuan 

pemecahan masalah pada pembelajaran SMP Kelas VIII materi pokok Teorema 

Pythagoras. Sekaligus mengetahui kualitas media pembelajaran yang 

dikembangkan.  
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F. Spesifikasi Produk Yang Diharapkan 

Produk yang diharapkan dalam penelitian pengembangan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Merupakan CD pembelajaran interaktif yang berisi materi Teorema Pythagoras 

untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah. CD pembelajaran ini 

dapat digunakan secara klasikal pada pembelajaran di kelas dan Guru 

matematika sebagai fasilitator dalam menyampaikan materi dan dapat 

digunakan secara mandiri atau individu oleh siswa di luar kelas. 

2. Jenis media pembelajaran yang dibuat hanya dibatasi pada media berupa CD 

yang berbentuk aplikasi yang memuat teks, image, animasi, dan audio. 

3. CD pembelajaran interaktif yang dibuat didalamnya berisi beberapa menu, 

yaitu:  tokoh matematika, pengantar materi, Standar Kompetensi dan  

Kompetensi Dasar, materi, latihan, soal evaluasi, serta profil. 

4. Media pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media 

pembelajaran berbentuk aplikasi tutorial yaitu penyajian materi pembelajaran 

dalam bentuk multimedia dengan pola interaksi multi arah yang penggunaanya 

memerlukan komputer dengan spesifikasi minimal: 

a. Menggunakan sistem operasi minimal Windows 98SE.  

b. Menggunakan prosesor intel pentium II atau lebih. 

c. Menggunakan RAM minimal 24 MB  
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G. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Peserta Didik, sebagai pengalaman baru dalam pembelajaran matematika 

menggunakan media pembelajaran sehingga dapat menumbuhkan minat dan 

motivasi dalam belajar matematika. 

2. Guru, sebagai media alternatif untuk pembelajaran matematika dan menjadi 

masukan untuk lebih inovatif dan kreatif dalam  menggunakan media 

pembelajaran, sehingga dapat membuat pembelajaran matematika menjadi 

menyenangkan. 

3. Peneliti, sebagai suatu pengalaman berharga bagi seorang calon guru yang 

selanjutnya dapat dijadikan masukan untuk mengembangkan media 

pembelajaran. 

4. Bagi mahasiswa lain, menjadi bahan pertimbangan untuk dijadikan sebagai 

referensi penelitian yang relevan. 

 

H. Definisi Operasional 

Agar diperoleh pengertian yang sama tentang istilah dalam penelitian ini 

dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dari pembaca maka perlu adanya 

penegasan istilah dalam penelitian ini. Penegasan istilah juga dimaksudkan untuk 

membatasi ruang lingkup permasalahan sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini. 

Istilah yang perlu dijelaskan penulis dalam penelitian ini adalah: 
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1. Pengembangan media merupakan upaya pembuatan media pembelajaran 

dengan mengembangkan bentuk penyajian media pembelajaran tersebut 

sehingga ada pembaharuan terhadap media yang sudah ada sebelumnya. 

2. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi 

dari sumber informasi kepada penerima informasi dalam proses pembelajaran. 

3. Multimedia interaktif adalah penggunaan gabungan beberapa media yang 

berfungis mengolah pesan dan respon siswa dalam pembelajaran.  

4. Pemecahan masalah adalah prosedur  atau langkah-langkah yang dimiliki 

siswa untuk menyelesaikan masalah. 

5. Pembelajaran matematika adalah suatu proses kerjasama, yang tidak hanya 

menitikberatkan pada kegiatan guru atau kegiatan siswa saja, akan tetapi guru 

dan siswa secara bersama-sama dalam memanfaatkan segala potensi dan 

sumber belajar yang ada untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika 

yang telah ditentukan. 

6. Media pembelajaran yang berkualitas adalah media pembelajaran yang 

memenuhi kriteria kevalidan, kepraktisan dan keefektifan dengan kategori 

minimal baik.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat 

diambil kesimpulan bahwa media pembelajaran matematika dengan multimedia 

interktif menggunakan Adobe Flash CS3 pada materi pokok Teorema Pythagoras 

untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP kelas 

VIII telah berhasil dikembangkan.  

Penelitian pengembangan ini menggunakan model ADDIE dengan 5 tahapan 

yaitu: 

1. Analisis (Analysis), pada tahap ini dilakukan analisis awal, analisis kurikulum, 

karakteristik siswa, aspek-aspek untuk mengembangkan media, serta analisis 

situasi dan kondisi sekolah.  

2. Desain (Design), kegiatan yang dilakukan adalah menyusun materi dan alur 

media pembelajaran matematika, membuat desain tampilan, dan merencanakan 

alat evaluasi.  

3. Pengembangan (Development), pada tahap ini dilakukan pembuatan komponen-

komponen media dengan menggunakan Adobe Flash CS3. Kemudian dilakukan 

validasi oleh, ahli materi dan pembelajaran serta ahli media.  

4. Ujicoba (Implementation), yaitu mengujicobakan media pembelajaran 

matematika yang telah dikembangkan kepada siswa SMP Muhammadiyah 3 

Depok dan diberikan pretest dan posttest kemampuan pemecahan masalah 
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untuk mengetahui keefektifan media pembelajaran matematika yang 

dikembangkan, siswa juga diberi angket kualitas teknis yang bertujuan untuk 

mengetahui kualitas teknis media pembelajaran yang telah dikembangkan dan 

dilakukan observasi pembelajaran untuk mengetahui respon siswa.  

5. Evaluasi (Evaluation), evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui nilai akhir dari 

media pembelajaran sehingga bisa diambil keputusan.  

Setelah melalui 5 tahapan, diperoleh data kualitas media pembelajaran 

matematika berdasarkan tiga aspek yaitu (1) Aspek kevalidan, pada aspek ini  

diperoleh penilaian dari dua aspek yaitu aspek pendidikan mempunyai kategori 

BAIK, dan aspek tampilan media mempunyai kategori SANGAT BAIK. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa penilaian dari aspek kevalidan mempunyai kategori 

BAIK. (2) Aspek kepraktisan, nilai dari aspek kepraktisan adalah SANGAT BAIK 

dan data hasil observasi pembelajaran menunjukkan bahwa respon siswa terhadap 

media pembelajaran matematika adalah BAIK. (3) Aspek keefektifan, berdasarkan 

hasil tes pemecahan masalah, siswa ujicoba mengalami peningkatan hasil nilai 

pretest ke postest. Sehingga dapat dikatakan media pembelajaran yang 

dikembangkan efektif memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah matematika. 
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B. Saran 

Sehubungan dengan pengembangan media pembelajaran matematika 

dengan multimedia interaktif untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa ini, maka perlu adanya beberapa hal yang diperlu diperhatikan 

dan ditindaklanjuti, yaitu: 

1. Saran Pemanfaatan 

Pada proses pembelajaran matematika, media pembelajaran matematika 

ini dapat digunakan sebagai acuan guru dalam mengajar khususnya pada materi 

pokok Teorema Pythagoras untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan 

masalah. Media pembelajaran ini juga perlu diujicobakan di beberapa sekolah 

untuk mendapatkan hasil yang lebih beragam dan penggunaan media 

pembelajaran matematika ini sesuai dengan hasil yang telah dikembangkan.  

2. Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

Pengembangan produk pada penelitian ini alangkah lebih baik jika 

dapat digunakan dan dikembangkan lebih lanjut untuk kegiatan pembelajaran, 

sumber belajar selain buku cetak di sekolah melalui internet atau website agar 

guru lebih kreatif dan siswa lebih aktif dalam pembelajaran mengingat 

teknologi pada zaman sekarang sudah lebih canggih. 
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Lampiran 1 

Analisis Kurikulum Materi Pokok Teorema Pythagoras 

 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi Dasar 
Sub Materi 

Pokok 
Indikator 

3.Menggunakan 
Teorema 
Pythagoras 
dalam 
pemecahan 
masalah 
 

3.1 Menggunakan 
Teorema 
Pythagoras untuk 
menentukan 
panjang sisi-sisi 
segititga siku-siku. 

Pengertian 
Teorema 
Pythagoras 

• Menemukan 
Teorema 
Pythagoras 

 
Menentukan 
Jenis-Jenis 
Segitiga 
 

• Menghitung 
panjang sisi 
segitiga siku-siku 
jika dua sisi lain 
diketahui 

Segitiga Siku-
siku dengan 
Sudut Istimewa 

• Menghitung 
perbandingan sisi 
sisi segitiga siku-
siku istimewa 
(salah satu 
sudutnya 300, 
450, 600) 

• Menghitung 
perbandingan 
sisi-sisi segitiga 
siku-siku 
istimewa 

3.2 Memecahkan 
masalah pada 
bangun datar 
yang berkaitan 
dengan Teorema 
Pythagoras 

Teorema 
Pythagoras pada 
Bangun Datar  

• Menghitung 
panjang diagonal 
pada bangun 
datar, misal 
persegi, persegi 
panjang, belah 
ketupat, dsb 
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Lampiran 2 

Hasil Observasi Analisis Situasi dan Kondisi 

SMP Muhammadiyah 3 Depok, Sleman, Yogyakarta 

 

No Aspek yang Diamati Hasil Pengamatan Keterangan 

1 Letak Sekolah Letak sekolah sangat strategis 
di tengah kota dan akses 
mudah. 

Alamat Jl. Rajawali 
No 10, Demangan, 
Catur Tunggal Depok 
Sleman. 

2 Situasi dan Kondisi Sekolah Situasi sekolah mendukung 
proses pembelajaran 

Di sebelah SMP 
terdapat SD dan 
SMA 
Muhammadiyah. 

3 Lingkungan Fisik Sudah bagus dan mempunyai 
fasilitas lengkap 

 

4 Fasilitas ruang laboratorium 
komputer 

Mempunyai satu lab komputer 
dengan 35 unit komputer 
Pentium IV dan 1 unit 
komputer untuk guru/ operator 
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Lampiran 3 

Kisi-Kisi Pedoman Wawancara untuk Guru 

1. Metode pembelajaran matematika yang digunakan (1,2) 

2. Kemampuan kognitif dan pemecahan masalah matematika siswa (4) 

3. Perlunya media pembelajaran matematika (3) 

4. Bentuk dan jenis media pembelajaran matematika yang digunakan (5) 

5. Pendapat tentang media pembelajaran matematika berbasis komputer  (6, 7, 8, 9) 

6. Pandangan tentang criteria media pembelajaran matematika berbasis komputer yang 

baik (10) 

7. Pandangan tentang media pembelajaran matematika berbasis multimedia interaktif 

(11) 

8. Kesiapan guru dalam memanfaatkan media pembelajaran matematika berbasis 

multimedia interaktif (12) 

9. Pendapat tentang multimedia interaktif topic relasi fungsi dan hal-hal apa saja yang 

seharusnya ditampilkan dalam multimedia interaktif (13) 
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Lampiran 3 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU 

 

Bapak/ Ibu yang kami hormati, wawancara ini dimaksudkan untuk mendapatkan 

informasi tentang sejauh mana penggunaan media pembelajaran matematika di sekolah 

ini, khususnya media pembelajaran matematika berbasis komputer. Selanjutnya data yang 

kami peroleh akan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan media pembelajaran 

matematika SMP berbasis multimedia interaktif. Oleh karena itu, kami mohon kesediaan 

Bapak/ Ibu guru untuk menjawab pertanyaan yang kami ajukan sesuai fakta yang 

sebenarnya. 

1. Dalam pembelajaran matematika di kelas, metode pembelajaran apa yang Bapak/Ibu 
sering gunakan? 

2. Mengapa Bapak/Ibu menggunakan metode tersebut? 
3. Apakah dalam menyampaikan materi dengan metode pembelajaran tersebut 

Bapak/Ibu memerlukan media yang dapat membantu pembelajaran? 
4. Bagaiman kemampuan kognitif dan kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa kelas VIII? 
5. Bentuk dan jenis media seperti apa yang Bapak/ Ibu sering gunakan? 
6. Apakah Bapak/Ibu pernah melihat dan atau menggunakan media 

pembelajaranmatematika berbasis komputer? 
7. Media pembelajaran matematika berbasis komputer seperti apakah yang pernah 

Bapak/Ibu lihat atau gunakan? 
8. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu mengenai perkembangan media pembelajaran 

matematika berbasis komputer? 
9. Media pembelajaran berbasis komputer diantaranya berbentuk CD pembelajaran. CD 

pembelajaran seperti apakah yang Bapak/Ibu inginkan? 
10. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana criteria media pembelajaran matematika berbasis 

komputer yang baik? 
11. Bagaimanakah pendapat Bapak/bu mengenai pembelajaran matematika berbasis 

multimedia interaktif? 
12. Apakah sekolah akan memberikan ijin dan menyediakan fasilitas sekiranya Bapak/Ibu 

menggunakan media pembelajaran matematika berbasis multimedia interaktif? 
13. Menurut Bapak/Ibu hal-hal apa saja yang seharusnya ada atau ditampilkan dalam 

media pembelajaran? 
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Lampiran 4 

Hasil Wawancara dengan Guru Matematika 

 

1. Peneliti  : Dalam pembelajaran matematika di kelas, metode pembelajaran 

apa  yang  Bapak sering gunakan? 

 Guru : Tergantung materi bahasan yang diajarkan, kalau materi sulit 

untuk dijelaskan menggunakan penemuan terbimbing, kalau 

materinya   mudah menggunakan kooperatif learning. 

2. Peneliti  : Mengapa Bapak menggunakan metode tersebut? 

 Guru : Menyesuaikan dengan keadaan dan karakteristik siswa. 

3. Peneliti  : Apakah dalam menyampaikan materi dengan metode 

pembelajaran tersebut Bapak memerlukan media yang dapat 

membantu pembelajaran? 

 Guru : sangat membutuhkan mba, karena matematika itu kan pelajaran 

yang  abstrak. 

4. Peneliti  : Bagaimana dengan kemampuan kognitif dan kemampuan 

pemecahan  masalah matematika siswa kelas VIII? 

 Guru : Kemampuan kognitif mereka beragam, tetapi rata-rata mereka 

berada di tingkat kemampuan yang sedang, untuk pemecahan 

masalah siswa masih banyak yang bingung kalau soalnya tentang 

memecahkan suatu permasalahan mba.. 

5. Peneliti  : Bentuk dan jenis media seperti apa yang Bapak sering gunakan? 

 Guru : Alat peraga, dan paling pada materi bangun ruang. 

6. Peneliti  : Apakah Bapak pernah melihat dan atau menggunakan media 

pembelajaran matematika berbasis komputer?  

 Guru : melihat pernah mba, tapi kalau menggunakan belum pernah. 

7. Peneliti  : Media pembelajaran matematika berbasis komputer seperti apakah 

yang pernah Bapak lihat atau gunakan? 

 Guru : Paling-paling powerpoint. 
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Lampiran 4 

8. Peneliti  : Bagaimanakah pendapat Bapak mengenai perkembangan media 

pembelajaran matematika berbasis komputer? 

 Guru : Bagus itu mba, tapi karena keterbatasan jadi belum bisa 

membuatnya. 

9. Peneliti  : Media pembelajaran berbasis komputer diantaranya berbentuk CD 

pembelajaran. CD pembelajaran seperti apakah yang Bapak   

inginkan? 

 Guru : Ya media pembelajaran yang bias mengontekstualkan materi 

matematika yang bisa dipelajari siswa sehingga siswa lebih fokus. 

10. Peneliti  : Menurut Bapak, bagaimana kriteria media pembelajaran 

matematika  berbasis komputer yang baik? 

 Guru : Ya itu tadi mba, yang dapat mengontekstualkan materi matematika 

yang bisa dipelajari siswa dan dapat membuat siswa lebih fokus 

pada pelajaran. 

11. Peneliti  : Bagaimanakah pendapat Bapak/ Ibu mengenai pembelajaran 

matematika berbasis multimedia interaktif? 

 Guru : Yang bisa dipelajari siswa sendiri ya? Bagus itu mba, kalau bisa 

terealisasikan nantinya untuk siswa. 

12. Peneliti  : Apakah sekolah akan memberikan ijin dan menyediakan fasilitas 

sekiranya Bapak/Ibu menggunakan media pembelajaran 

matematika  berbasis multimedia interaktif? 

 Guru : Pasti mendukung mba, fasilitas juga sudah lengkap di sekolah ini. 

13. Peneliti  : Menurut Bapak/Ibu hal-hal apa saja yang seharusnya ada atau 

ditampilkan dalam media pembelajaran? 

 Guru : Ya harus sesuai silabus yang ada dan menarik perhatian siswa biar 

lebih fokus, dan membuat siswa lebih paham, karena sebagian 

siswa sulit untuk paham dengan materi. 
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Lampiran 5 

Kisi-Kisi Angket untuk Kriteia Media Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Butir Indikator Item 
1.  Materi sesuai dengan kompetensi dasar dan standar kompetensi yang 

ingin dicapai 
1 

2.  Relevan dengan tujuan kurikulum dan sasaran belajar 2 
3.  Ada petunjuk pemakaian yang lengkap menggunakan bahasa Indonesia 3 
4.  Pengantar pendahuluan yang menarik dan memotivasi siswa 4 
5.  Bersifat interaktif  5 
6.  Proporsi antara turorial dan interaktif seimbang 6 
7.  Menggunakan efek suara 7 
8.  Menggunakan banyak gambar 8 
9.  Menggunakan 3 sampai 5 warna 9 
10.  Warna yang digunakan bersifat tidak mencolok (soft) 10 
11.  Menggunakan banyak animasi 11 
12.  Ada games atau permainan sesuai materi 12 
13.  Ada latihan soal 13 
14.  Ada feed back (umpan balik) hasil latihan soal 14 
15.  Bertingkat sesuai dengan kemampuan siswa 15 
16.  Format pertanyaan berupa pilihan ganda 16 
17.  Format pertanyaan berupa benar-salah 17 
18.  Format pertanyaan berupa menjodohkan 18 

Jumlah Indikator 18 



93 
 
 
Lampiran 5 

Angket Kriteria Media Pembelajaran 

Berilah tanda “√” pada kolom yang tersedia sesuai dengan pilihan Bapak/ Ibu guru. 

Kriteria penilaian: 

0 : tidak perlu        

1 : kurang perlu   

2 : tidak tahu          

3 : perlu       

4 : sangat perlu 

No Pernyataan 0 1 2 3 4 
1. Materi sesuai dengan kompetensi dasar dan 

standar kompetensi yang ingin dicapai 
     

2. Relevan dengan tujuan kurikulum dan sasaran 
belajar 

     

3. Ada petunjuk pemakaian yang lengkap 
menggunakan bahasa Indonesia 

     

4. Pengantar pendahuluan yang menarik dan 
memotivasi siswa 

     

5. Bersifat interaktif (siswa yang menentukan alur 
atau bagian mana dulu yang ingin dipelajari) 

     

6. Proporsi antara turorial dan interaktif seimbang      

7. Menggunakan efek suara      

8. Menggunakan banyak gambar      

9. Menggunakan 3 sampai 5 warna      

10. Warna yang digunakan bersifat tidak mencolok 
(soft) 

     
 

11. Menggunakan banyak animasi      

12. Ada games atau permainan sesuai materi      

13. Ada latihan soal      

14. Ada feed back (umpan balik) hasil latihan soal      

15. Bertingkat sesuai dengan kemampuan siswa      

16. Format pertanyaan berupa pilihan ganda      

17. Format pertanyaan berupa benar-salah      

18. Format pertanyaan berupa menjodohkan      

 



94 
 

 

Lampiran 6 

Instrumen Penilaian 

 Untuk Ahli Materi dan Pembelajaran 

Nama   : 

NIP   : 

A. Petunjuk: 

� Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli materi 
� Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi Kualitas Isi dan Tujuan 

Pembelajaran 
� Penilaian dilakukan dengan cara memberi tanda √ pada kolom yang telah 

disediakan. 
� Keterangan: 

SB  = Sangat Baik 
B = Baik 
C  = Cukup 
K  = Kurang 
SK  = Sangat Kurang 

� Komentar atau saran mohon diberikan secara singkat dan jelas pada kolom 
yang telah disediakan.  

B. Lembar Penilaian Kualitas Isi Dan Tujuan Pembelajaran Media 

Pembelajaran Matematika 

No Pernyataan 
Penilaian 

Masukan/ Saran 
SB B C K SK 

1 Kesesuaian antara kompetensi 

dasar dan indikator 

      

2 Kesesuaian antara indikator 

dan materi 

      

3 Kesesuaian antara materi dan 

evaluasi 

      

4 Cakupan materi dan kejelasan 

materi 

      

5 Isi materi mempunyai konsep 

yang benar 
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Lampiran 6 

6 Pemberian motivasi       

7 Penyajiannya memperhatikan 

tingkat kematangan siswa 

      

8 Kesesuaian media untuk 

memfasilitasi kemampuan 

pemecahan masalah 

matematika siswa 

      

9 Sistematika penyajian materi 

dan keruntutan materi 

      

10 Kemudahan memahami materi       

11 Pembelajaran dalam media 

pembelajaran menyesuaikan 

dengan kehidupan siswa 

      

12 Penggunaan bahasa yang tidak 

membingungkan 

      

13 Penggunaan bahasa yang baku       

14 Soal yang dibuat sesuai dengan 

materi yang ada dalam media 

pembelajaran 

      

15 Ketepatan contoh untuk 

pemecahan masalah 

      

16 Kualitas soal-soal tes evaluasi 

dan penilaiannya  

      

17 Pemberian balikan untuk 

jawaban yang benar 

      

18 Pemberian balikan untuk 

jawaban yang salah 
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Lampiran 6 

 

Jika ada masukan/ komentar secara keseluruhan mohon menuliskan pada kolom 

berikut: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

19 Media pembelajaran 

matematika yang telah dibuat 

dapat digunakan sebagai 

alternatif belajar di luar kelas 
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Lampiran 7 

Instrumen Penilaian  

Untuk Ahli Media  

 

Nama   : 

NIP   : 

A. Petunjuk: 

� Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli media 
� Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi Kualitas Media Pembelajaran 
� Penilaian dilakukan dengan cara memberi tanda √ pada kolom yang telah 

disediakan. 
� Keterangan: 

SB  = Sangat Baik 
B = Baik 
C  = Cukup 
K  = Kurang 
SK  = Sangat Kurang 

� Komentar atau saran dimohon diberikan secara singkat dan jelas pada kolom 
yang telah disediakan.  

 

B. LEMBAR PENILAIAN KUALITAS MEDIA PEMBELAJARAN 

MATEMATIKA 

No Pernyataan 
Penilaian 

Masukan/ Saran 
SB B C K SK 

1. 
Keserasian warna background 
dengan teks 

      

2 Tata letak (layout)       

3 Penempatan tombol dalam media       

4 
Animasi yang ditampilkan sangat 
menarik perhatian 

      

5 
Gambar yang disajikan sangat 
menarik perhatian 

      

6 Kemudahan navigasi       
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Lampiran 7 

7 Ketepatan penggunaan tombol       

8 Kemudahan memilih menu       

9 Pemilihan jenis dan ukuran huruf       

10 
Huruf dalam layar bisa dibaca 
dengan mudah 

      

11 
Tingkat interaktifitas siswa dengan 
media 

      

12 
Kejelasan petunjuk penggunaan 
media 

      

13 Pemilihan musik pengiring media 
      

14 Penggunaan bahasa baku       

15 
Penggunaan bahasa yang 
komunikatif 

      

16 
Penyajiannya menarik dan 
sistematis 

      

17 
Media pembelajaran matematika 
dapat digunakan dengan mudah. 

      

18 
Media pembelajaran 
memperhatikan kemampuan 
individu siswa 

      

19 Video mendukung materi       

 

Jika ada masukan/ komentar secara keseluruhan mohon menuliskan pada kolom 

berikut: 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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Lampiran 8 

 

 

Instrumen Penilaian  

Untuk Siswa 

Nama   : 

NIS   : 

Sekolah : 

A. Petunjuk: 

� Lembar evaluasi ini diisi oleh siswa. 

� Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi penyajian produk (kualitas teknis) 

� Penilaian dilakukan dengan cara memberi tanda √ pada kolom yang telah 

disediakan  

� Keterangan: 

SB  = Sangat Baik 

B = Baik 

C  = Cukup 

K  = Kurang 

SK  = Sangat Kurang 

� Komentar atau saran dimohon diberikan secara singkat dan jelas pada kolom 

yang telah disediakan.  
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Lampiran 8 

 

 

B. LEMBAR PENILAIAN CD PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

No Pertanyaan 
Penilaian 

SB B C K SK 

1 
Media pembelajaran dapat dimulai dengan 
mudah 

     

2 
Pembelajaran materi teorema Pythagoras 
menjadi lebih menyenangkan dengan 
menggunakan CD pembelajaran ini 

     

3 
Saya tidak merasa bosan menggunakan 
media pembelajaran ini 

     

4 
Saya dapat mengulangi pada bagian pelajaran 
yang saya inginkan 

     

5 
Saya termotivasi belajar matematika setelah 
menggunakan media pembelajaran ini. 

     

6 
Saya dapat memahami materi dalam  media 
ini dengan mudah 

     

7 
Saya tertarik belajar dengan bantuan media 
pembelajaran sejenis ini.      

 

Komentar/ Saran: 

1. ……………………….. 

2. ……………………….. 

3. ……………………….. 

4. ……………………….. 

5. ……………………….. 
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Lampiran 9 

Angket Kriteria Media Pembelajaran 

Berilah tanda “√” pada kolom yang tersedia sesuai dengan pilihan Bapak/ Ibu 

guru. 

Kriteria penilaian: 

0 : tidak perlu        

1 : kurang perlu   

2 : tidak tahu          

3 : perlu       

4 : sangat perlu 

No Pernyataan 0 1 2 3 4 
1. Materi sesuai dengan kompetensi dasar dan 

standar kompetensi yang ingin dicapai 
    √ 

2. Relevan dengan tujuan kurikulum dan sasaran 
belajar 

    √ 

3. Ada petunjuk pemakaian yang lengkap 
menggunakan bahasa Indonesia 

    √ 

4. Pengantar pendahuluan yang menarik dan 
memotivasi siswa 

    √ 

5. Bersifat interaktif (siswa yang menentukan alur 
atau bagian mana dulu yang ingin dipelajari) 

   √  

6. Proporsi antara turorial dan interaktif seimbang   √   

7. Menggunakan efek suara    √  

8. Menggunakan banyak gambar    √  

9. Menggunakan 3 sampai 5 warna    √  

10. Warna yang digunakan bersifat tidak mencolok 
(soft) 

   √  
 

11. Menggunakan banyak animasi   √   

12. Ada games atau permainan sesuai materi    √  

13. Ada latihan soal     √ 

14. Ada feed back (umpan balik) hasil latihan soal     √ 

15. Bertingkat sesuai dengan kemampuan siswa    √  

16. Format pertanyaan berupa pilihan ganda     √ 

17. Format pertanyaan berupa benar-salah  √    

18. Format pertanyaan berupa menjodohkan √     
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Lampiran 9 

Angket Kriteria Media Pembelajaran 

Berilah tanda “√” pada kolom yang tersedia sesuai dengan pilihan Bapak/ Ibu 

guru. 

Kriteria penilaian: 

0 : tidak perlu        

1 : kurang perlu   

2 : tidak tahu          

3 : perlu       

4 : sangat perlu 

No Pernyataan 0 1 2 3 4 
1. Materi sesuai dengan kompetensi dasar dan 

standar kompetensi yang ingin dicapai 
    √ 

2. Relevan dengan tujuan kurikulum dan sasaran 
belajar 

    √ 

3. Ada petunjuk pemakaian yang lengkap 
menggunakan bahasa Indonesia 

   √  

4. Pengantar pendahuluan yang menarik dan 
memotivasi siswa 

   √  

5. Bersifat interaktif (siswa yang menentukan alur 
atau bagian mana dulu yang ingin dipelajari) 

   √  

6. Proporsi antara turorial dan interaktif seimbang    √  

7. Menggunakan efek suara    √  

8. Menggunakan banyak gambar    √  

9. Menggunakan 3 sampai 5 warna    √  

10. Warna yang digunakan bersifat tidak mencolok 
(soft) 

   √  
 

11. Menggunakan banyak animasi    √  

12. Ada games atau permainan sesuai materi  √    

13. Ada latihan soal     √ 

14. Ada feed back (umpan balik) hasil latihan soal    √  

15. Bertingkat sesuai dengan kemampuan siswa    √  

16. Format pertanyaan berupa pilihan ganda    √  

17. Format pertanyaan berupa benar-salah √     

18. Format pertanyaan berupa menjodohkan √     
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Lampiran 9 

Angket Kriteria Media Pembelajaran 

Berilah tanda “√” pada kolom yang tersedia sesuai dengan pilihan Bapak/ Ibu 

guru. 

Kriteria penilaian: 

0 : tidak perlu        

1 : kurang perlu   

2 : tidak tahu          

3 : perlu       

4 : sangat perlu 

No Pernyataan 0 1 2 3 4 
1. Materi sesuai dengan kompetensi dasar dan 

standar kompetensi yang ingin dicapai 
    √ 

2. Relevan dengan tujuan kurikulum dan sasaran 
belajar 

    √ 

3. Ada petunjuk pemakaian yang lengkap 
menggunakan bahasa Indonesia 

   √  

4. Pengantar pendahuluan yang menarik dan 
memotivasi siswa 

   √  

5. Bersifat interaktif (siswa yang menentukan alur 
atau bagian mana dulu yang ingin dipelajari) 

    √ 

6. Proporsi antara turorial dan interaktif seimbang   √   

7. Menggunakan efek suara    √  

8. Menggunakan banyak gambar    √  

9. Menggunakan 3 sampai 5 warna    √  

10. Warna yang digunakan bersifat tidak mencolok 
(soft) 

   √  
 

11. Menggunakan banyak animasi    √  

12. Ada games atau permainan sesuai materi   √   

13. Ada latihan soal     √ 

14. Ada feed back (umpan balik) hasil latihan soal    √  

15. Bertingkat sesuai dengan kemampuan siswa    √  

16. Format pertanyaan berupa pilihan ganda    √  

17. Format pertanyaan berupa benar-salah √     

18. Format pertanyaan berupa menjodohkan  √    
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Lampiran 9 

Tabel Persentase Jawaban Angket Kriteria Media Pembelajaran oleh Guru 
 

No Pernyataan 0 1 2 3 4 
1. Materi sesuai dengan kompetensi 

dasar dan standar kompetensi 
yang ingin dicapai 

- - - - 100% 

2. Relevan dengan tujuan kurikulum 
dan sasaran belajar - - - - 100% 

3. Ada petunjuk pemakaian yang 
lengkap menggunakan bahasa 
Indonesia 

- - - 33,33% 66,67% 

4. Pengantar pendahuluan yang 
menarik dan memotivasi siswa - - - 33,33% 66,67% 

5. Bersifat interaktif (siswa yang 
menentukan alur atau bagian 
mana dulu yang ingin dipelajari) 

- - - 66,67% 33,33% 

6. Proporsi antara turorial dan 
interaktif seimbang 

- - 66,67% 33,33% - 

7. Menggunakan efek suara - - - 100% - 
8. Menggunakan banyak gambar - - - 100% - 
9. Menggunakan 3 sampai 5 warna - - - 100% - 

10. Warna yang digunakan bersifat 
tidak mencolok (soft) - - - 100% - 

- 
11. Menggunakan banyak animasi - - 33,33% 66,67% - 

12. Ada games atau permainan sesuai 
materi 

- 33,33% 33,33% 33,33% - 

13. Ada latihan soal - - - - 100% 

14. Ada feed back (umpan balik) 
hasil latihan soal 

- - - 66,67% 33,33% 

15. Bertingkat sesuai dengan 
kemampuan siswa 

- - - 100% - 

16. Format pertanyaan berupa pilihan 
ganda 

- - - 66,67% 33,33% 

17. Format pertanyaan berupa benar-
salah 

66,67% 33,33% - - - 

18. Format pertanyaan berupa 
menjodohkan 

66,67% 33,33% - - - 
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Berdasarkan tabel persentase tersebut, maka aspek-aspek yang selanjutnya 

dimunculkan dalam media pembelajaran matematika yang akan dikembangkan 

antara lain: 

1. Materi sesuai dengan kompetensi dasar dan standar kompetensi yang ingin 

dicapai 

2. Relevan dengan tujuan kurikulum dan sasaran belajar 

3. Ada petunjuk pemakaian yang lengkap menggunakan bahasa Indonesia 

4. Pengantar pendahuluan yang menarik dan memotivasi siswa 

5. Bersifat interaktif (siswa yang menentukan alur atau bagian mana dulu yang 

ingin dipelajari) 

6. Menggunakan efek suara 

7. Menggunakan banyak gambar 

8. Menggunakan 3 sampai 5 warna 

9. Warna yang digunakan bersifat tidak mencolok (soft) 

10. Menggunakan banyak animasi 

11. Ada latihan soal 

12. Ada feed back (umpan balik) hasil latihan soal 

13. Bertingkat sesuai dengan kemampuan siswa  

14. Format pertanyaan berupa pilihan ganda 
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PEDOMAN PENGISIAN LEMBAR OBSERVASI 
KETERLAKSA

Petunjuk Pengisian: 
• Pengisian lembar observasi keterlaksaan pembelajaran ini berdasarkan pada 

pelaksaan pembelajaran yang  saudara amati

• Berilah tanda ( √ ) pada salah satu pilihan realisasi yang tersedia untuk setiap 

pernyataan berikut sesuai dengan pengamatan saudara saat pembelajaran

1. Aktivitas Guru 

 Ya 

 Tidak 

Contoh: untuk poin 1 

guru melakukannya maka observer harus 

apabila guru tidak melakukannya maka observer 

kolom Tidak. 

 

2. Aktivitas siswa 

Diberi skor  (4) 

Diberi skor  (3) 

Diberi skor  (2) 

Diberi skor  (1) 

Contoh: jika ada 4 siswa yang mendengar penjelasan guru dengan baik, maka 

observer harus memberi tanda

dalam interval jika 0 �

lainnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEDOMAN PENGISIAN LEMBAR OBSERVASI  
KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

gisian lembar observasi keterlaksaan pembelajaran ini berdasarkan pada 

pelaksaan pembelajaran yang  saudara amati. 

) pada salah satu pilihan realisasi yang tersedia untuk setiap 

berikut sesuai dengan pengamatan saudara saat pembelajaran. 

 yaitu Guru memulai pembelajara dengan salam, apabila 

guru melakukannya maka observer harus memberi tanda  (√ ) ada kolom Y

apabila guru tidak melakukannya maka observer memberi tanda (√

jika  27  I  35 siswa 

jika  18  I  26 siswa 

jika  9  I  17 siswa 

jika 0 � I  8 siswa 

Contoh: jika ada 4 siswa yang mendengar penjelasan guru dengan baik, maka 

memberi tanda (√) pada kolom ( 1 ), karena 4 siswa berada 

� I  8 siswa dengan skor 1. Begitu juga dengan yang 
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gisian lembar observasi keterlaksaan pembelajaran ini berdasarkan pada 

) pada salah satu pilihan realisasi yang tersedia untuk setiap 

 

yaitu Guru memulai pembelajara dengan salam, apabila 

) ada kolom Ya, 

√ ) pada 

Contoh: jika ada 4 siswa yang mendengar penjelasan guru dengan baik, maka 

) pada kolom ( 1 ), karena 4 siswa berada 

siswa dengan skor 1. Begitu juga dengan yang 



107 
 
 
Lampiran 10 

Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran Matematika  
Menggunakan Media Pembelajaran Matematika  

untuk Memfasilitasi Kemampuan Pemecahan Masalah 
Pertemuan    : 
Pokok Bahasan : 
Sub Pokok Bahasan : 
Waktu   : 
Hari/Tanggal   : 
A. Lembar Observasi Untuk Guru 

No Kegiatan Ya Tidak Keterangan 

1 
Guru memulai pembelajaran dengan 
memberikan masalah kepada siswa  

   

2 
Guru memberikan motivasi tentang 
pentingnya mempelajari materi yang akan 
dipelajari pada kehidupan sehari-hari 

   

3 

Guru menjelaskan cara menggunakan 
Media Pembelajaran Matematika dengan 
menunjukkan petunjuk penggunaan yang 
terdapat pada media pembelajaran 

  

 

4 
Guru memberikan pertanyaan yang sesuai 
dengan tujuan pembelajaran dengan 
memperlihatkan video kontekstual. 

   

5 
Guru menjelaskan materi menggunakan 
media pembelajaran dan meminta siswa 
untuk menyimak  

   

6 

Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk aktif dalam proses 
pembelajaran dan bertanya tentang materi 
yang dipelajari 

   

7 
Guru meminta siswa untuk mengerjakan 
soal yang ada pada media pembelajaran. 

   

8 
Guru berkeliling dan membimbing siswa 
dalam memecahkan masalah 

   

9 
Guru membahas penyelesaian dari soal-
soal pada media pembelajaran 

   

10 
Guru memberikan waktu kepada siswa 
untuk bertanya tentang  materi yang masih 
belum jelas /tentang soal yang belum bisa 

   

11 
Guru memberikan siswa beberapa soal 
yang dikerjakan di rumah  sebagai PR 

   

12 

Guru meminta siswa agar mempelajari 
kembali materi yang telah diajarkan dan 
materi yang akan diajarkan pada 
pertemuan berikutnya 
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B. Lembar Observasi untuk Siswa 

No. Kegiatan 
Realisasi 

Ket 
1 2 3 4 

1 
Siswa memperhatikan dengan seksama saat guru 
memulai pembelajaran. 

    
 
 
 

2 
Siswa memperhatikan motivasi yang diberikan 
guru tentang pentingnya materi yang akan 
dipelajari. 

    
 
 
 

3 
Siswa mencermati petunjuk penggunaan dan 
Media Pembelajaran Matematika dengan seksama 

    
 
 
 

4 
Siswa memperhatikan pertanyaan guru dan 
memoerhatikan video kontekstual dengan 
semangat 

    
 
 
 

5 
Siswa mempelajari materi pada media 
pembelajaran  Matematika dengan semangat 

    
 
 
 

6 
Siswa bertanya tentang materi yang masih belum 
mereka pahami 

    
 
 
 

7 
Siswa menghasilkan bermacam-macam cara dan 
jawaban berbeda-beda. 

    
 
 
 

8 
Siswa mampu menyusun langkah- langkah 
penyelesaian masalah 

    
 
 
 

9 
Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 
penyelesaian soal 

    
 
 
 

10 
Siswa bertanya kepada guru jika mengalami 
kesulitan dalam mengerjakan latihan soal dan 
materi yang belum paham 

    
 
 
 

11 
Siswa merasa senang saat diberikan soal untuk 
dikerjakan dirumah. 

    
 
 
 

12 

Siswa dengan serentak menjawab permintaan guru 
saat diminta untuk mempelajari kembali materi 
yang telah diajarkan dan materi yang akan 
diajarkan pada pertemuan berikutnya 

    
 
 
 

 
          

Mengetahui, 
Observer 

  
 
 
                        .………………..  
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KUNCI JAWABAN PRETEST  

PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA 

  

1. Diketahui: 

Ari pergi ke sekolah dengan berjalan ke arah utara 1,5 km kemudian ke arah 

timur 2 Km. 

Ditanya: 

berapa jarak terdekat yang bisa ditempuh Ari? 

Jawab: 

Dimisalkan jarak terdekat yang di tempuh ari untuk pergi ke sekolah adalah a, 

dan jarak lain b dan c. 

Alternatif jawaban 1   Alternatif jawaban 2 

 b  = 1,5 km dan c = 2 km.   b  = 2 km dan c = 1,5 km 

a2 = b2 + c2       a2 = b2 + c2 

     = ( 1,5)2+(2)2           = (2)2+ ( 1, 5)2  

   = 2,25 + 4          = 4+ 2,25   

   = 6, 25           = 6, 25 

a2= 25,6        a2 = 25,6  

a = 2,5        a = 2,5 

 

Jadi, jarak terdekat yang bisa ditempuh ari ke sekolah adalah 2,5 Km. 

 

2. Diketahui: 

Pasangan ukuran panjang sisi-sisi tugas Neni di bawah ini. 

a. 5 cm, 8 cm, 10 cm 

b. 7 cm, 8 cm, 9 cm 

c. 15 cm, 5 cm, 12 cm 

 Ditanya: 

 Jenis segitiga yang terbentuk? 

 Jawab: 

Misalkan a adalah panjang sisi miring (sisi terpanjang), sedangkan b dan c 

panjang sisi yang lain, maka diperoleh: 
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a. 10 cm, 8 cm, 5 cm 

Alternatif jawaban 1                     Alternatif jawaban 2 

a = 10 cm, b = 8 cm, c = 5cm         a = 10 cm, b = 5 cm, c = 8 cm 

a2 = (10 cm)2 = 100 cm2  a2 = (10 cm)2 = 100 cm2 

b2 + c2 = (8 cm)2 + (5 cm)2   b2 + c2 = (5 cm)2 + (8 cm)2 

= 64 cm2 + 25 cm2    = 25 cm2 + 64 cm2 

= 89 cm2      = 89 cm2 

Karena a2 >  b2 + c2, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. 

 
b.  7 cm, 8 cm, 9 cm 

Alternatif jawaban 1               Alternatif jawaban 2 

a = 9 cm, b = 8 cm, c = 7cm         a = 9 cm, b = 7 cm, c = 8 cm 

a2 = (9 cm)2 = 81 cm2   a2 = (9 cm)2 = 81 cm2 

b2 + c2 = (8 cm)2 + (7 cm)2    b2 + c2 = (7 cm)2 + (8 cm)2 

= 64 cm2 + 49 cm2     = 49 cm2 + 64 cm2 

= 111 cm2       = 111 cm2 

 
 Karena a2 <  b2 + c2, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga lancip. 

 
c. 15 cm, 5 cm, 12 cm 

Alternatif jawaban 1                      Alternatif jawaban 2 

a = 15 cm, b = 9 cm, c = 12cm           a = 15 cm, b = 12 cm, c = 9 cm 

a2 = (15 cm)2 = 225 cm2      a2 = (15 cm)2 = 225 cm2 

b2 + c2 = (9 cm)2 + (12 cm)2      b2 + c2 = (12 cm)2 + (9 cm)2 

= 81 cm2 + 144 cm2                 = 144 cm2 + 81 cm2 

= 225 cm2        = 225 cm2 

Karena a2 =  b2 + c2, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. 

3. Diketahui: 

sketsa kotak serbaguna berbentuk kubus seperti gambar 

disamping. Sisi AB dibuat menjadi ukuran 6 2  cm,  

Ditanya: 

Berapa panjang diagonal sisi BD jika Adi ingin member sekat? 
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Jawab: 

Untuk mencari diagonal sisi adalah sebagai berikut: 

Alternative jawaban 1 

2
BD  =

22
ABAD +  

  = 
22

2626 +  

  = 
22 )6(2)6(2 +  

= 4(6)2 

= 4(36) 
= 144 

 BD  = 144  
  = 12 cm  

Jadi panjang sisi untuk membuat sekat pada kotak serbaguna tersebut adalah 12 

cm. 

4. Diketahui: 

Pak Didik sedang menaiki tembok rumahnya dengan tangga membentuk 

segitiga PQR jarak antara tangga dan tembok adalah 4√3 m dan sudut tempat 

pak Didik memulai naik adalah 300. 

Ditanya: 

 Sketsa soal tersebut  

 Berapa tinggi tembok? 

Jawab: 

 Sketsa soal tersebut  

R 

 

  

                           

                                           

                                                                      30° 

                     P                   4√3 m                       Q 
 

Untuk menghitung panjang PR atau tinggi tembok, lihatlah ∆ PQR. 

Perbandingan sisi-sisi pada ∆ PQR adalah PR : PQ : QR = 1 : √3 : 2  

Ambil sisi PR dan PQ 
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PR : PQ = 1 : √3  

PR : 4 m  = 1 � √3  

 PR

4√3 cm
             =    1

√3 
   

   √3PR  = 4√3  m 

PR  = 4√3 
√3

 m 

PR  = 4 m 

Jadi, panjang tembok adalah 4 m. 

5. Diketahui: 

Sebidang tanah berbentuk persegi panjang berukuran (12 x 9) m. Sepanjang 

keliling dan kedua diagonal tanah tersebut akan dibuat pagar. Misalkan 

sebidang tanah tersebut digambarkan sebagai persegi panjang ABCD. 

Ditanya:  

Sketsa tanah tersebut: 

Panjang pagar yang dibutuhkan 

Jawab:  

Sketsa tanah tersebut: 

Misalkan sebidang tanah tersebut digambarkan sebagai persegi panjang ABCD. 

 

               A                               C 

                                                 9 m         

                              B              12 m         D 

       12 m 

Untuk mencari panjang pagar yang dibutuhkan, terlebih dahulu mencari 

keliling dan panjang diagonal sebidang tanah tersebut. 

� Keliling    = 2( p + l ) 

   = 2( 12 + 9 ) 

   = 2(21) 

   = 42  

 Jadi, keliling tanah tersebut adalah 42 m. 

� Untuk menentukan panjang diagonal, yaitu panjang AD dan BC, 

digunakan teorema Pythagoras sehingga diperoleh hubungan: 
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AD2  = AB2 + BD2 

= 122 + 92 

= 144 + 81 

= 225 

AD = √225 

AD = 15 

Jadi, panjang diagonal AD adalah 40 m. 

Dari gambar terlihat bahwa panjang diagonal AD = panjang diagonal 

BC. Jadi panjang diagonal BC adalah 15 m. 

Panjang pagar yang dibutuhkan yaitu 

 = Keliling    + 2 (panjang diagonal) 

 = 42 + 2 (15) 

 = 42 + 30 

 = 72 

Jadi, panjang pagar yang dibutuhkan yaitu 72 m. 
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KUNCI JAWABAN POSTTEST  

PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA 

 

1. Diketahui: 

Ali menaikkan layang-layang dengan ketinggian 120 meter. Jarak Ali di tanah 

dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 50 meter 

Ditanya: 

Benang yang dibutuhkan ali? 

Jawab: 

Dimisalkan benang yang dibutuhkan ali adalah a, dan ketinggian layang-layang 

dan jarak ali dengan titik dibawah layang-layang adalah b dan c. 

Alternatif jawaban 1   Alternatif jawaban 2 

b  = 120 m dan c = 50 m.   b  = 50 m dan c = 120 m 

a2 = b2 + c2       a2 = b2 + c2 

     = ( 120)2+(50)2        = (50)2+ ( 120)2  

    = 14400 + 25 0        = 2500+ 14400 

   = 16900           = 16900 

a2= 16900       a2 = 16900  

a = 130        a = 130 

 

Jadi, benang yang diulurkan ali untuk menaikkan layang-layang adalah 130 m. 

 

2. Diketahui: 

Pasangan ukuran panjang sisi-sisi tanah pak Harto di bawah ini. 

a. 15 m, 20 m, 25 m 

b. 12 m, 14 m, 16 m 

c. 31 m, 23 m, 12 m 

 Ditanya: 

 Jenis segitiga yang terbentuk? 

 Jawab: 

Misalkan a adalah panjang sisi miring (sisi terpanjang), sedangkan b dan c 

panjang sisi yang lain, maka diperoleh: 
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d. 15 m, 20 m, 25 m 

Alternatif jawaban 1                     Alternatif jawaban 2 

a = 25 cm, b = 20 cm, c = 15cm         a = 25 cm, b = 15 cm, c = 20 cm 

a2 = (25 cm)2 = 625 cm2  a2 = (25 cm)2 = 625 cm2 

b2 + c2 = (20 cm)2 + (15 cm)2   b2 + c2 = (15 cm)2 + (20 cm)2 

= 400 cm2 + 225 cm2    = 225 cm2 + 400 cm2 

= 625 cm2      = 625 cm2 

Karena a2 =  b2 + c2, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. 

 
e.  12 cm, 14 cm, 16 cm 

Alternatif jawaban 1               Alternatif jawaban 2 

a = 16 cm, b = 12 cm, c = 14cm         a = 16 cm, b = 14 cm, c = 12 cm 

a2 = (16 cm)2 = 256 cm2   a2 = (16 cm)2 = 256 cm2 

b2 + c2 = (12 cm)2 + (14 cm)2    b2 + c2 = (14 cm)2 + (12 cm)2 

= 144 cm2 + 196 cm2     = 196 cm2 + 144 cm2 

= 340 cm2       = 340 cm2 

 Karena a2 <  b2 + c2, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga lancip. 

 
f. 31 cm, 23 cm, 12 cm 

Alternatif jawaban 1                      Alternatif jawaban 2 

a = 31 cm, b = 23 cm, c = 12cm           a = 31 cm, b = 12 cm, c = 23 cm 

a2 = (31 cm)2 = 961 cm2      a2 = (31 cm)2 = 961 cm2 

b2 + c2 = (23 cm)2 + (12 cm)2      b2 + c2 = (12 cm)2 + (23 cm)2 

= 529 cm2 + 144 cm2                 = 144 cm2 + 529 cm2 

= 679 cm2        = 679 cm2 

Karena a2 >  b2 + c2, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. 

 
3. Diketahui: 

Bu Lela mempunyai kandang Hamster berbentuk 

balok. Kemudian Bu lela ingin memberi kayu di 

dalamnya untuk mainan Hamster sehingga membentuk 

bidang diagonal ruang.  
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Ditanya: 

Berapakah panjang kayu yang dibutuhkan Bu Lela? 

Jawab: 

Untuk mencari diagonal ruang sebelumnya harus 

mencari diagonal sisi FH  dulu atau diagonal sisi 

BD . 

Alternative jawaban 1 

2
BD  =

22
ABAD +  

 = 
22 158 +  

 = 22564 +  
 = 289 

BD  = 289  
 = 17  cm  
 Panjang diagonal ruang kandang hamster berbentuk kubus tersebut adalah: 

2
HB  =

22
DHBD +  

  = ( ) 22 1217 +  
  = 144289 +  
  = 433 

 HB  = 433  

  = 433 cm 
Alternative jawaban 2 

2
FH  =

22
EHEF +  

 = 
22 815 +  

 = 64225 +  
 = 289 

FH  = 289  
 = 17  cm  
 Panjang diagonal ruang kandang hamster berbentuk kubus tersebut adalah: 

2
HB  =

22
FHBF +  

  = 
22 1712 +  

  = 289144 +  
  = 433 

 HB  = 433  

  = 433 cm 
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4. Diketahui: 

Pak Edi mempunyai tanah berbentuk persegi panjang ABCD, kemudian Pak 

Edi ingin memberi sekat dengan panjang 24 m sehinggga membentuk 2 

segitiga.   ∠ CAB adalah 300. 

Ditanya: 

sketsa tanah tersebut dan luas tanah Pak Edi! 

               D                                               C 

                                                          

                               

 

    A                                  B 

Jawab: 

Perbandingan sisi-sisi pada segitiga ABC adalah BC : AB : AC = 1 :  √3   : 2, 

sehingga: 

Panjang AB 

BC : AB : AC  = 1 : √3    : 2 
AB : AC   =  √3    : 2 
AB : 24   =  √3     : 2 
2AB   =  24 √3    

AB   =  
2

324
 

   =  12√3 m 
Panjang BC 

BC : AC   = 1 : 2 
BC : 24   = 1 : 2 
2BC   = 24 

BC    =
2

24
 

BC    = 12 m 
Luas ABCD   = AB x BC 
   = 12√3 m x 12 m 
   =144 √3 m2 

5. Diketahui: 

Sebidang tanah berbentuk persegi panjang berukuran (32 x 24) m. Sepanjang 

keliling dan kedua diagonal tanah tersebut akan dibuat pagar.  

Ditanya:  

        

                 24m 

30° 
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Sketsa tanah; 

Panjang pagar yang dibutuhkan; 

Uang yang harus dipersiapkan. 

Jawab:  

Misalkan sebidang tanah tersebut digambarkan sebagai persegi panjang ABCD. 

               A                               C 

                                                 24 m         

                              B              32 m         D 

Untuk mencari panjang pagar yang dibutuhkan, terlebih dahulu mencari 

keliling dan panjang diagonal sebidang tanah tersebut. 

� Keliling   = 2( p + l ) 
  = 2( 32 + 24 ) 
  = 2(56) 
  = 112  

 Jadi, keliling tanah tersebut adalah 112 m. 

� Untuk menentukan panjang diagonal, yaitu panjang AD dan BC, digunakan 

teorema Pythagoras sehingga diperoleh hubungan: 

AD2  = AB2 + BD2 
= 322 + 242 
= 1024 + 576 
= 1600 

AD = √1600 
AD = 40 

 Jadi, panjang diagonal AD adalah 40 m. 

Dari gambar terlihat bahwa panjang diagonal AD = panjang diagonal BC. 

Jadi panjang diagonal BC adalah 40 m. 

Panjang pagar yang dibutuhkan yaitu = Keliling      + 2 (panjang diagonal) 

     = 112 + 2 (40) 

     = 112 + 80 

     = 192 

Jadi, panjang pagar yang dibutuhkan yaitu 192 m.  

Uang yang harus dipersiapkan: 

Panjang pagar x harga pagar per meter  = 192 x 15.000,00 

      = 2.880.000,00 

Jadi uang yang harus dipersiapkan pak Bona adalah Rp. 2.880.000,00. 
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KISI-KISI SOAL KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH  

 

Jenis Sekolah   : SMP/MTs         Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

Mata Pelajaran : Matematika         Jumlah Soal  : 5 

Kelas/Semester : VIII/Genap         Penulis   : Latifah Puji Astuti  

Standar Kompetensi : 3. Menggunakan Teorema Pythagoras dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar : 3. 1. Menggunakan Teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisi-sisi segititga siku-siku. 

   3. 2. Memecahkan masalah pada bangun datar yang berkaitan dengan Teorema Pythagoras 

PRETEST 

No. Indikator  Indikator Soal Aspek yang diukur 
Bentuk 

Tes 

Nomor 

Soal 

1 3.1.1 Menghitung panjang sisi 

segitiga siku-siku jika dua 

sisi lain diketahui 

 

Menghitung jarak yang ditempuh 
jika diketahui 2 jarak yang lain. 

� Memahami dan mengidentifikasikan 
masalah,  

� Merencanakan penyelesaian masalah 
� Melaksanakan rencana penyelesaian 
� Menarik kesimpulan dari jawaban 

yang telah diperoleh 

Uraian 1 

2 3.1.1 Menghitung panjang sisi 

segitiga siku-siku jika dua sisi 

lain diketahui 

 

Menentukan jenis segitiga dari 

sebidang tanah yang terbentuk jika 

panjang sisi-sisi tanah sudah 

diketahui. 

 

� Memahami dan mengidentifikasikan 
masalah  

� Merencanakan penyelesaian masalah 
� Melaksanakan rencana penyelesaian 
� Menarik kesimpulan dari jawaban 

yang telah diperoleh 

Uraian 2a, 2b, 

2c 
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3 3.1.2 Menghitung panjang diagonal 

pada bangun datar, misal 

persegi, persegi panjang, 

belah ketupat, dsb. 

 

Menghitung panjang diagonal sisi 

pada bangun ruang balok jika di 

ketahui sisi-sisinya 

� Merencanakan penyelesaian masalah. 
� Melaksanakan rencana penyelesaian  
� Menarik kesimpulan dari jawaban 

yang telah diperoleh 

Uraian 3 

4 3.1.3 Menghitung perbandingan 

sisi-sisi segitiga siku-siku 

istimewa (salah satu sudutnya 

300, 450, 600) 

 

Menghitung panjang suatu sisi 

jika diketahui panjang salah satu 

sisi dan salah satu besar sudutnya 

� Merencanakan penyelesaian masalah 
dengan membuat sketsa atau model 
matematika untuk memecahkan 
masalah. 

� Melaksanakan rencana penyelesaian 
� Menarik kesimpulan dari jawaban 

yang telah diperoleh 

Uraian 4 

5 3.1.5 Menghitung panjang diagonal 

ruang pada bangun ruang 

kubus dan balok. 

 

Menghitung panjang diagonal 

pada bangun datar dan 

menghitung kelilingnya. 

� Merencanakan penyelesaian masalah 
dengan membuat sketsa atau model 
matematika untuk memecahkan 
masalah. 

� Melaksanakan rencana penyelesaian 
� Menarik kesimpulan dari jawaban 

yang telah diperoleh 

Uraian 5 
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POSTTEST 

No. Indikator Indikator Soal Aspek yang diukur 
Bentuk 

Tes 

Nomor 

Soal 

1 3.1.2 Menghitung panjang sisi 

segitiga siku-siku jika dua 

sisi lain diketahui 

 

Menghitung panjang benang yang 
dibutuhkan layang-layang jika 
ketinggian layang-layang dan 
jarak anak dari ketinggian layang-
layang diketahui. 

� Memahami dan mengidentifikasikan 
masalah,  

� Merencanakan penyelesaian masalah 
� Melaksanakan rencana penyelesaian 
� Menarik kesimpulan dari jawaban 

yang telah diperoleh 

Uraian 1 

2 3.1.2 Menghitung panjang sisi 

segitiga siku-siku jika dua 

sisi lain diketahui 

 

Menentukan jenis segitiga dari 

sebidang tanah yang terbentuk 

jika panjang sisi-sisi tanah sudah 

diketahui. 

 

� Memahami dan mengidentifikasikan 
masalah  

� Merencanakan penyelesaian masalah 
� Melaksanakan rencana penyelesaian 
� Menarik kesimpulan dari jawaban 

yang telah diperoleh 

Uraian 2a, 2b, 

2c 

3 3.1.2 Menghitung panjang diagonal 

pada bangun datar, misal 

persegi, persegi panjang, 

belah ketupat, dsb. 

 

Menghitung panjang diagonal 

ruang pada bangun ruang balok 

jika di ketahui sisi-sisinya 

� Merencanakan penyelesaian masalah. 
� Menarik kesimpulan dari jawaban 

yang telah diperoleh 

Uraian 3 

4 3.1.3 Menghitung perbandingan 

sisi-sisi segitiga siku-siku 

istimewa (salah satu 

sudutnya 300, 450, 600) 

Menghitung panjang sisi segitiga 

pada bidang datar persegi panjang 

jika diketahui panjang salah satu 

� Merencanakan penyelesaian masalah 
dengan membuat sketsa atau model 
matematika untuk memecahkan 
masalah. 

� Melaksanakan rencana penyelesaian 

Uraian 4 
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 sisi dan salah satu besar sudutnya 

dan menghitung luas persegi 

panjang tersebut. 

� Menarik kesimpulan dari jawaban 
yang telah diperoleh 

5 3.1.6 Menghitung panjang 

diagonal ruang pada bangun 

ruang kubus dan balok. 

 

Menghitung panjang diagonal 

pada bangun datar dan 

menghitung kelilingnya. 

� Merencanakan penyelesaian masalah 
dengan membuat sketsa atau model 
matematika untuk memecahkan 
masalah. 

� Melaksanakan rencana penyelesaian 
� Menarik kesimpulan dari jawaban 

yang telah diperoleh 

Uraian 5 
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SOAL PRETEST PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA 
 

Satuan Pendidikan  : SMP/MTs 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/ Semester  : VIII/Genap 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
Jumlah Soal   : 5 butir soal 

 
Petunjuk: 
� Awali dengan Basmallah; 

� Tulislah nama dan nomor absen pada lembar kerja yang tersedia; 

� Kerjakan yang kamu anggap lebih mudah terlebih dahulu; 

� Kerjakan dengan benar dan jelas; 

� Teliti kembali sebelum dikumpulkan; 

� Akhiri dengan Hamdallah; 

Soal: 
1. Setiap hari Ari pergi ke sekolah dengan berjalan ke arah utara 1,5 Km kemudian 

ke arah timur 2 Km. berapakah jarak terdekat yang bisa ditempuh Ari untuk pergi 

ke sekolah? 

2. Neni mempunyai tugas dari Ibu Guru untuk membuat beberapa buah segitiga, 

dengan panjang sisi-sisinya sebagai berikut: 

a. 5 cm, 8 cm, 10 cm 

b. 7 cm, 8 cm, 9 cm 

c. 15 cm, 9 cm, 12 cm 

Berbentuk segitiga apa saja yang dibuat oleh Neni? 
 
3. Adi sedang membuat sketsa untuk membuat kotak serbaguna 

berbentuk kubus seperti gambar disamping. Jika sisi AB dibuat 

menjadi ukuran 6 2   cm, berapa panjang diagonal sisi BD jika 

Adi ingin member sekat? 

4. Pak Didik sedang menaiki tangga untuk mengecat tembok rumahnya dengan 

tangga sehingga membentuk segitiga PQR jarak antara tangga dan tembok adalah 
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4√3 m.   Jika sudut tempat pak Didik memulai naik adalah 300, gambarlah sketsa 

soal tersebut dan hitunglah tinggi tembok! 

5. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang berukuran (12x9) m. Sepanjang 

keliling dan kedua diagonal tanah tersebut akan dibuat pagar. Buatlah sketsa 

tanah tersebut dan hitung berapakah panjang pagar yang dibutuhkan? 

 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺Selamat mengerjakan, semoga sukses☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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SOAL POSTTEST PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA 
 

Satuan Pendidikan  : SMP/MTs 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/ Semester  : VIII/Genap 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
Jumlah Soal   : 5 butir soal 

 
Petunjuk: 
� Awali dengan Basmallah; 

� Tulislah nama dan nomor absen pada lembar kerja yang tersedia; 

� Kerjakan yang kamu anggap lebih mudah terlebih dahulu; 

� Kerjakan dengan benar dan jelas; 

� Teliti kembali sebelum dikumpulkan; 

� Akhiri dengan Hamdallah; 

Soal: 
1. Ali menaikkan layang-layang dengan ketinggian 120 meter. Jarak Ali di tanah 

dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 50 meter. Berapa 

panjang benang yang ulurkan ali untuk menaikkan layang-layang tersebut? 

2. Di Desa Maju, Pak Harto merupakan tuan tanah dan mempunyai beberapa bidang 

tanah berbentuk segitiga dengan panjang sisi-sisinya sebagai berikut: 

a. 15 m, 20 m, 25 m 

b. 12 m, 14 m, 16 m 

c. 31 m, 23 m, 12 m 

Berbentuk segitiga apa saja bidang tanah yang dimiliki Pak Harto? 

3. Bu Lela mempunyai kandang Hamster berbentuk balok seperti 

gambar disamping. Kemudian Bu lela ingin memberi kayu di 

dalamnya untuk mainan Hamster sehingga membentuk bidang 

diagonal. Berapakah panjang kayu yang dibutuhkan Bu Lela? 

4. Pak Edi mempunyai tanah berbentuk persegi panjang ABCD, kemudian Pak Edi 

ingin memberi sekat dengan panjang 24 m sehinggga membentuk 2 segitiga. 
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∠ CAB adalah 300 , buatlah sketsa persegi panjang tersebut dan hitunglah luas 

tanah pak Edi! 

5. Pak Bona mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang berukuran (32 x 

24) m. Sepanjang keliling dan kedua diagonal tanah tersebut akan dibuat pagar. 

Buatlah sketsa tanah tersebut. Jika harga bahan untuk membuat pagar 

Rp.15.000,00 per meter, berpakah uang yang harus dipersiapkan pak Bona untuk 

membuat pagar sepanjang keliling dan diagonal tanah tersebut? 

 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺Selamat mengerjakan, semoga sukses☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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KUNCI JAWABAN PRETEST  

PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA 

  

1. Diketahui: 

Ari pergi ke sekolah dengan berjalan ke arah utara 1,5 km kemudian ke arah 

timur 2 Km. 

Ditanya: 

berapa jarak terdekat yang bisa ditempuh Ari? 

Jawab: 

Dimisalkan jarak terdekat yang di tempuh ari untuk pergi ke sekolah adalah a, 

dan jarak lain b dan c. 

Alternatif jawaban 1   Alternatif jawaban 2 

 b  = 1,5 km dan c = 2 km.   b  = 2 km dan c = 1,5 km 

a2 = b2 + c2       a2 = b2 + c2 

     = ( 1,5)2+(2)2           = (2)2+ ( 1, 5)2  

   = 2,25 + 4          = 4+ 2,25   

   = 6, 25           = 6, 25 

a2= 25,6        a2 = 25,6  

a = 2,5        a = 2,5 

 

Jadi, jarak terdekat yang bisa ditempuh ari ke sekolah adalah 2,5 Km. 

 

2. Diketahui: 

Pasangan ukuran panjang sisi-sisi tugas Neni di bawah ini. 

a. 5 cm, 8 cm, 10 cm 

b. 7 cm, 8 cm, 9 cm 

c. 15 cm, 5 cm, 12 cm 

 Ditanya: 

 Jenis segitiga yang terbentuk? 

 Jawab: 

Misalkan a adalah panjang sisi miring (sisi terpanjang), sedangkan b dan c 

panjang sisi yang lain, maka diperoleh: 
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a. 10 cm, 8 cm, 5 cm 

Alternatif jawaban 1                     Alternatif jawaban 2 

a = 10 cm, b = 8 cm, c = 5cm         a = 10 cm, b = 5 cm, c = 8 cm 

a2 = (10 cm)2 = 100 cm2  a2 = (10 cm)2 = 100 cm2 

b2 + c2 = (8 cm)2 + (5 cm)2   b2 + c2 = (5 cm)2 + (8 cm)2 

= 64 cm2 + 25 cm2    = 25 cm2 + 64 cm2 

= 89 cm2      = 89 cm2 

Karena a2 >  b2 + c2, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. 

 
b.  7 cm, 8 cm, 9 cm 

Alternatif jawaban 1               Alternatif jawaban 2 

a = 9 cm, b = 8 cm, c = 7cm         a = 9 cm, b = 7 cm, c = 8 cm 

a2 = (9 cm)2 = 81 cm2   a2 = (9 cm)2 = 81 cm2 

b2 + c2 = (8 cm)2 + (7 cm)2    b2 + c2 = (7 cm)2 + (8 cm)2 

= 64 cm2 + 49 cm2     = 49 cm2 + 64 cm2 

= 111 cm2       = 111 cm2 

 
 Karena a2 <  b2 + c2, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga lancip. 

 
c. 15 cm, 5 cm, 12 cm 

Alternatif jawaban 1                      Alternatif jawaban 2 

a = 15 cm, b = 9 cm, c = 12cm           a = 15 cm, b = 12 cm, c = 9 cm 

a2 = (15 cm)2 = 225 cm2      a2 = (15 cm)2 = 225 cm2 

b2 + c2 = (9 cm)2 + (12 cm)2      b2 + c2 = (12 cm)2 + (9 cm)2 

= 81 cm2 + 144 cm2                 = 144 cm2 + 81 cm2 

= 225 cm2        = 225 cm2 

Karena a2 =  b2 + c2, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. 

3. Diketahui: 

sketsa kotak serbaguna berbentuk kubus seperti gambar 

disamping. Sisi AB dibuat menjadi ukuran 6 2  cm,  

Ditanya: 

Berapa panjang diagonal sisi BD jika Adi ingin member sekat? 
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Jawab: 

Untuk mencari diagonal sisi adalah sebagai berikut: 

Alternative jawaban 1 

2
BD  =

22
ABAD +  

  = 
22

2626 +  

  = 
22 )6(2)6(2 +  

= 4(6)2 

= 4(36) 
= 144 

 BD  = 144  
  = 12 cm  

Jadi panjang sisi untuk membuat sekat pada kotak serbaguna tersebut adalah 12 

cm. 

4. Diketahui: 

Pak Didik sedang menaiki tembok rumahnya dengan tangga membentuk 

segitiga PQR jarak antara tangga dan tembok adalah 4√3 m dan sudut tempat 

pak Didik memulai naik adalah 300. 

Ditanya: 

 Sketsa soal tersebut  

 Berapa tinggi tembok? 

Jawab: 

 Sketsa soal tersebut  

R 

 

  

                           

                                           

                                                                      30° 

                     P                   4√3 m                       Q 
 

Untuk menghitung panjang PR atau tinggi tembok, lihatlah ∆ PQR. 

Perbandingan sisi-sisi pada ∆ PQR adalah PR : PQ : QR = 1 : √3 : 2  

Ambil sisi PR dan PQ 
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PR : PQ = 1 : √3  

PR : 4 m  = 1 � √3  

 PR

4√3 cm
             =    1

√3 
   

   √3PR  = 4√3  m 

PR  = 4√3 
√3

 m 

PR  = 4 m 

Jadi, panjang tembok adalah 4 m. 

5. Diketahui: 

Sebidang tanah berbentuk persegi panjang berukuran (12 x 9) m. Sepanjang 

keliling dan kedua diagonal tanah tersebut akan dibuat pagar. Misalkan 

sebidang tanah tersebut digambarkan sebagai persegi panjang ABCD. 

Ditanya:  

Sketsa tanah tersebut: 

Panjang pagar yang dibutuhkan 

Jawab:  

Sketsa tanah tersebut: 

Misalkan sebidang tanah tersebut digambarkan sebagai persegi panjang ABCD. 

 

               A                               C 

                                                 9 m         

                              B              12 m         D 

       12 m 

Untuk mencari panjang pagar yang dibutuhkan, terlebih dahulu mencari 

keliling dan panjang diagonal sebidang tanah tersebut. 

� Keliling    = 2( p + l ) 

   = 2( 12 + 9 ) 

   = 2(21) 

   = 42  

 Jadi, keliling tanah tersebut adalah 42 m. 

� Untuk menentukan panjang diagonal, yaitu panjang AD dan BC, 

digunakan teorema Pythagoras sehingga diperoleh hubungan: 
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AD2  = AB2 + BD2 

= 122 + 92 

= 144 + 81 

= 225 

AD = √225 

AD = 15 

Jadi, panjang diagonal AD adalah 40 m. 

Dari gambar terlihat bahwa panjang diagonal AD = panjang diagonal 

BC. Jadi panjang diagonal BC adalah 15 m. 

Panjang pagar yang dibutuhkan yaitu 

 = Keliling    + 2 (panjang diagonal) 

 = 42 + 2 (15) 

 = 42 + 30 

 = 72 

Jadi, panjang pagar yang dibutuhkan yaitu 72 m. 
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KUNCI JAWABAN POSTTEST  

PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA 

 

1. Diketahui: 

Ali menaikkan layang-layang dengan ketinggian 120 meter. Jarak Ali di tanah 

dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 50 meter 

Ditanya: 

Benang yang dibutuhkan ali? 

Jawab: 

Dimisalkan benang yang dibutuhkan ali adalah a, dan ketinggian layang-layang 

dan jarak ali dengan titik dibawah layang-layang adalah b dan c. 

Alternatif jawaban 1   Alternatif jawaban 2 

b  = 120 m dan c = 50 m.   b  = 50 m dan c = 120 m 

a2 = b2 + c2       a2 = b2 + c2 

     = ( 120)2+(50)2        = (50)2+ ( 120)2  

    = 14400 + 25 0        = 2500+ 14400 

   = 16900           = 16900 

a2= 16900       a2 = 16900  

a = 130        a = 130 

 

Jadi, benang yang diulurkan ali untuk menaikkan layang-layang adalah 130 m. 

 

2. Diketahui: 

Pasangan ukuran panjang sisi-sisi tanah pak Harto di bawah ini. 

a. 15 m, 20 m, 25 m 

b. 12 m, 14 m, 16 m 

c. 31 m, 23 m, 12 m 

 Ditanya: 

 Jenis segitiga yang terbentuk? 

 Jawab: 

Misalkan a adalah panjang sisi miring (sisi terpanjang), sedangkan b dan c 

panjang sisi yang lain, maka diperoleh: 
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d. 15 m, 20 m, 25 m 

Alternatif jawaban 1                     Alternatif jawaban 2 

a = 25 cm, b = 20 cm, c = 15cm         a = 25 cm, b = 15 cm, c = 20 cm 

a2 = (25 cm)2 = 625 cm2  a2 = (25 cm)2 = 625 cm2 

b2 + c2 = (20 cm)2 + (15 cm)2   b2 + c2 = (15 cm)2 + (20 cm)2 

= 400 cm2 + 225 cm2    = 225 cm2 + 400 cm2 

= 625 cm2      = 625 cm2 

Karena a2 =  b2 + c2, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. 

 
e.  12 cm, 14 cm, 16 cm 

Alternatif jawaban 1               Alternatif jawaban 2 

a = 16 cm, b = 12 cm, c = 14cm         a = 16 cm, b = 14 cm, c = 12 cm 

a2 = (16 cm)2 = 256 cm2   a2 = (16 cm)2 = 256 cm2 

b2 + c2 = (12 cm)2 + (14 cm)2    b2 + c2 = (14 cm)2 + (12 cm)2 

= 144 cm2 + 196 cm2     = 196 cm2 + 144 cm2 

= 340 cm2       = 340 cm2 

 Karena a2 <  b2 + c2, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga lancip. 

 
f. 31 cm, 23 cm, 12 cm 

Alternatif jawaban 1                      Alternatif jawaban 2 

a = 31 cm, b = 23 cm, c = 12cm           a = 31 cm, b = 12 cm, c = 23 cm 

a2 = (31 cm)2 = 961 cm2      a2 = (31 cm)2 = 961 cm2 

b2 + c2 = (23 cm)2 + (12 cm)2      b2 + c2 = (12 cm)2 + (23 cm)2 

= 529 cm2 + 144 cm2                 = 144 cm2 + 529 cm2 

= 679 cm2        = 679 cm2 

Karena a2 >  b2 + c2, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. 

 
3. Diketahui: 

Bu Lela mempunyai kandang Hamster berbentuk 

balok. Kemudian Bu lela ingin memberi kayu di 

dalamnya untuk mainan Hamster sehingga membentuk 

bidang diagonal ruang.  
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Ditanya: 

Berapakah panjang kayu yang dibutuhkan Bu Lela? 

Jawab: 

Untuk mencari diagonal ruang sebelumnya harus 

mencari diagonal sisi FH  dulu atau diagonal sisi 

BD . 

Alternative jawaban 1 

2
BD  =

22
ABAD +  

 = 
22 158 +  

 = 22564 +  
 = 289 

BD  = 289  
 = 17  cm  
 Panjang diagonal ruang kandang hamster berbentuk kubus tersebut adalah: 

2
HB  =

22
DHBD +  

  = ( ) 22 1217 +  
  = 144289 +  
  = 433 

 HB  = 433  

  = 433 cm 
Alternative jawaban 2 

2
FH  =

22
EHEF +  

 = 
22 815 +  

 = 64225 +  
 = 289 

FH  = 289  
 = 17  cm  
 Panjang diagonal ruang kandang hamster berbentuk kubus tersebut adalah: 

2
HB  =

22
FHBF +  

  = 
22 1712 +  

  = 289144 +  
  = 433 

 HB  = 433  

  = 433 cm 
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4. Diketahui: 

Pak Edi mempunyai tanah berbentuk persegi panjang ABCD, kemudian Pak 

Edi ingin memberi sekat dengan panjang 24 m sehinggga membentuk 2 

segitiga.   ∠ CAB adalah 300. 

Ditanya: 

sketsa tanah tersebut dan luas tanah Pak Edi! 

               D                                               C 

                                                          

                               

 

    A                                  B 

Jawab: 

Perbandingan sisi-sisi pada segitiga ABC adalah BC : AB : AC = 1 :  √3   : 2, 

sehingga: 

Panjang AB 

BC : AB : AC  = 1 : √3    : 2 
AB : AC   =  √3    : 2 
AB : 24   =  √3     : 2 
2AB   =  24 √3    

AB   =  
2

324
 

   =  12√3 m 
Panjang BC 

BC : AC   = 1 : 2 
BC : 24   = 1 : 2 
2BC   = 24 

BC    =
2

24
 

BC    = 12 m 
Luas ABCD   = AB x BC 
   = 12√3 m x 12 m 
   =144 √3 m2 

5. Diketahui: 

Sebidang tanah berbentuk persegi panjang berukuran (32 x 24) m. Sepanjang 

keliling dan kedua diagonal tanah tersebut akan dibuat pagar.  

Ditanya:  

        

                 24m 

30° 
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Sketsa tanah; 

Panjang pagar yang dibutuhkan; 

Uang yang harus dipersiapkan. 

Jawab:  

Misalkan sebidang tanah tersebut digambarkan sebagai persegi panjang ABCD. 

               A                               C 

                                                 24 m         

                              B              32 m         D 

Untuk mencari panjang pagar yang dibutuhkan, terlebih dahulu mencari 

keliling dan panjang diagonal sebidang tanah tersebut. 

� Keliling   = 2( p + l ) 
  = 2( 32 + 24 ) 
  = 2(56) 
  = 112  

 Jadi, keliling tanah tersebut adalah 112 m. 

� Untuk menentukan panjang diagonal, yaitu panjang AD dan BC, digunakan 

teorema Pythagoras sehingga diperoleh hubungan: 

AD2  = AB2 + BD2 
= 322 + 242 
= 1024 + 576 
= 1600 

AD = √1600 
AD = 40 

 Jadi, panjang diagonal AD adalah 40 m. 

Dari gambar terlihat bahwa panjang diagonal AD = panjang diagonal BC. 

Jadi panjang diagonal BC adalah 40 m. 

Panjang pagar yang dibutuhkan yaitu = Keliling      + 2 (panjang diagonal) 

     = 112 + 2 (40) 

     = 112 + 80 

     = 192 

Jadi, panjang pagar yang dibutuhkan yaitu 192 m.  

Uang yang harus dipersiapkan: 

Panjang pagar x harga pagar per meter  = 192 x 15.000,00 

      = 2.880.000,00 

Jadi uang yang harus dipersiapkan pak Bona adalah Rp. 2.880.000,00. 
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PEDOMAN PENSKORAN PRETEST 

 

1. Setiap hari Ari pergi ke sekolah dengan berjalan ke arah utara 1,5 Km kemudian ke arah timur 2 Km. berapakah jarak terdekat yang 

bisa ditempuh Ari untuk pergi ke sekolah? 

Penyelesaian: 

Kriteria 0 1 2 3 
Memahami 
masalah 

Tidak memahami masalah 
sehingga tidak mampu 
menuliskan hal yang 
diketahui dan ditanyakan 
dari soal tersebut. 

Ada usaha untuk memahami 
masalah dengan menuliskan 
hal yang diketahui dan 
ditanyakan dari soal, namun 
salah semua.  

Memahami masalah dengan 
menuliskan hal yang diketahui 
dan ditanyakan dari soal, 
namun salah satu masih ada 
kesalahan. 

Sangat memahami masalah 
dengan menuliskan hal yang 
diketahui dan ditanyakan dari 
soal tersebut tanpa ada 
kesalahan. 

Merumuskan 
cara 
penyelesaian 

Tidak dapat merumuskan 
cara penyelesaian kedalam 
teorema Pythagoras tentang 
soal diatas 

Ada usaha merumuskan cara 
penyelesaian dengan 
menuliskan permisalan atau 
teorema Pythagoras tentang 
soal diatas namun masih ada 3-
5  kesalahan 

Ada usaha merumuskan cara 
penyelesaian dengan 
menuliskan permisalan dalam 
bentuk teorema Pythagoras 
tentang soal diatas namun 
masih ada 1-2  kesalahan 

Dapat merumuskan cara 
penyelesaian dengan 
menuliskan permisalan dan  
bentuk sederhana teorema 
Pythagoras tentang soal diatas 
tanpa ada kesalahan 

Melakukan 
penyelesaian/ 
perhitungan 

Tidak dapat melakukan 
perhitungan 

Ada usaha melakukan 
perhitungan namun ada 3-5 
kesalahan dalam perhitungan 

Usaha melakukan perhitungan 
cukup bagus namun masih ada 
1-2  kesalahan dalam 
perhitungan 

Melakukan perhitungan 
dengan baik dan benar tanpa 
ada kesalahan 

Kesimpulan Tidak dapat membuat 
kesimpulan 

Ada usaha membuat 
kesimpulan namun salah 
dalam perhitungan 

Usaha membuat kesimpulan 
lebih baik namun belum tepat 
sesuai perhitungan. 

Dapat membuat kesimpulan 
dengan benar dan jelas 

Skor Maksimal    3 
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2. Neni mempunyai tugas dari Ibu Guru untuk membuat beberapa buah segitiga, dengan panjang sisi-sisinya sebagai berikut: 
a. 5 cm, 8 cm, 10 cm 
b. 7 cm, 8 cm, 9 cm 
c. 15 cm, 9 cm, 12 cm 

Berbentuk segitiga apa saja yang dibuat oleh Neni? 
Penyelesaian: 
Kriteria 0 2 4 6 

Memahami 
masalah 

Tidak memahami masalah 
sehingga tidak mampu 
menuliskan hal yang 
diketahui dan ditanyakan 
dari soal tersebut. 

Ada usaha untuk memahami 
masalah dengan menuliskan 
hal yang diketahui dan 
ditanyakan dari soal, namun 
salah semua.  

Memahami masalah dengan 
menuliskan hal yang diketahui 
dan ditanyakan dari soal, 
namun salah satu masih ada 
kesalahan. 

Sangat memahami masalah 
dengan menuliskan hal yang 
diketahui dan ditanyakan dari 
soal tersebut tanpa ada 
kesalahan. 

Merumuskan 
cara 
penyelesaian 

Tidak dapat merumuskan 
cara penyelesaian untuk 
mencari jenis segitiga 

Dapat merumuskan cara 
penyelesaian untuk mencari 
jenis segitiga namun masih ada 
3-4 kesalahan 

Dapat merumuskan cara 
penyelesaian untuk mencari 
jenis segitiga namun masih ada 
1-2  kesalahan 

Dapat merumuskan cara 
penyelesaian untuk mencari 
jenis segitiga tanpa ada 
kesalahan 

Melakukan 
penyelesaian/p
erhitungan 

Tidak dapat melakukan 
perhitungan 

Ada usaha melakukan 
perhitungan namun masih ada 
4-9  kesalahan 

Ada usaha melakukan 
perhitungan namun masih ada 
1-3  kesalahan 

Melakukan perhitungan 
dengan baik dan benar tanpa 
ada kesalahan 

Kesimpulan Tidak dapat membuat 
kesimpulan 

Ada usaha membuat 
kesimpulan namun salah 
dalam perhitungan 

Usaha membuat kesimpulan 
lebih baik namun belum tepat 
sesuai perhitungan. 

Dapat membuat kesimpulan 
dengan benar dan jelas 

Skor Maksimal    6 
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3. Adi sedang membuat sketsa untuk membuat kotak serbaguna berbentuk kubus seperti gambar disamping.    

Jika sisi AB dibuat menjadi ukuran 6 2   cm, berapa panjang diagonal sisi BD jika Adi ingin member sekat? 

Penyelesaian: 

Kriteria 0 1 2 3 
Memahami 
masalah 

Tidak memahami masalah 
sehingga tidak mampu 
menuliskan hal yang 
diketahui dan ditanyakan 
dari soal tersebut. 

Ada usaha untuk memahami 
masalah dengan menuliskan 
hal yang diketahui dan 
ditanyakan dari soal, namun 
salah semua.  

Memahami masalah dengan 
menuliskan hal yang diketahui 
dan ditanyakan dari soal, 
namun salah satu masih ada 
kesalahan. 

Sangat memahami masalah 
dengan menuliskan hal yang 
diketahui dan ditanyakan dari 
soal tersebut tanpa ada 
kesalahan. 

Merumuskan 
cara 
penyelesaian 

Tidak dapat merumuskan 
cara penyelesaian untuk 
mencari penjang diagonal 
sisi kotak serbaguna 

Ada usaha merumuskan cara 
penyelesaian untuk mencari 
penjang diagonal sisi kotak 
serbaguna namun masih 2-3 
kesalahan 

Usaha merumuskan cara 
penyelesaian sudah lebih baik 
untuk untuk mencari penjang 
diagonal sisi kotak serbaguna 
namun masih ada  1 kesalahan 

Dapat merumuskan cara 
penyelesaian tanpa ada 
kesalahan untuk mencari 
penjang diagonal sisi kotak 
serbaguna tanpa ada kesalahan 

Melakukan 
penyelesaian/p
erhitungan 

Tidak dapat melakukan 
perhitungan 

Ada usaha melakukan 
perhitungan namun masih 3-5 
kesalahan 

Ada usaha melakukan 
perhitungan namun masih ada 
1-2 kesalahan 

Melakukan perhitungan 
dengan baik dan benar tanpa 
ada kesalahan 

Kesimpulan Tidak dapat membuat 
kesimpulan 

Ada usaha membuat 
kesimpulan namun salah 
dalam perhitungan 

Usaha membuat kesimpulan 
lebih baik namun belum tepat 
sesuai perhitungan. 

Dapat membuat kesimpulan 
dengan benar dan jelas 

Skor Maksimal    3 
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4. Pak Didik sedang menaiki tangga untuk mengecat tembok rumahnya dengan tangga sehingga membentuk segitiga PQR jarak antara 

tangga dan tembok adalah 4√3 m.   Jika sudut tempat pak Didik memulai naik adalah 300, gambarlah sketsa soal  

tersebut dan hitunglah tinggi tembok! 

Penyelesaian: 

Kriteria 0 2 3 4 
Memahami 
masalah 

Tidak memahami masalah 
sehingga tidak mampu 
menuliskan hal yang 
diketahui dan ditanyakan 
dari soal tersebut. 

Ada usaha untuk memahami 
masalah dengan menuliskan 
hal yang diketahui dan 
ditanyakan dari soal, namun 
salah semua.  

Memahami masalah dengan 
menuliskan hal yang diketahui 
dan ditanyakan dari soal, 
namun salah satu masih ada 
kesalahan. 

Sangat memahami masalah 
dengan menuliskan hal yang 
diketahui dan ditanyakan dari 
soal tersebut tanpa ada 
kesalahan. 

Merumuskan 
cara 
penyelesaian 

Tidak dapat merumuskan 
cara penyelesaian untuk 
membuat sketsa bentuk 
segitiga PQR 

Ada usaha merumuskan cara 
penyelesaian untuk membuat 
sketsa bentuk segitiga PQR 
namun masih 3-4 kesalahan 

Usaha merumuskan cara 
penyelesaian untuk membuat 
sketsa bentuk segitiga PQR 
sudah lebih baik namun masih 
ada 1-2 kesalahan 

Dapat merumuskan cara 
penyelesaian untuk membuat 
sketsa bentuk segitiga PQR 
tanpa ada kesalahan 

Melakukan 
perhitungan 

Tidak dapat melakukan 
perhitungan 

Ada usaha melakukan 
perhitungan namun masih 3-4 
kesalahan 

Ada usaha melakukan 
perhitungan namun masih ada 
1-2  kesalahan 

Melakukan perhitungan 
dengan baik dan benar tanpa 
ada kesalahan 

Kesimpulan Tidak dapat membuat 
kesimpulan 

Ada usaha membuat 
kesimpulan namun salah 
dalam perhitungan 

Usaha membuat kesimpulan 
lebih baik namun belum tepat 
sesuai perhitungan. 

Dapat membuat kesimpulan 
dengan benar dan jelas 

Skor Maksimal    4 
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5. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang berukuran (12x9) m. Sepanjang keliling dan kedua diagonal tanah tersebut akan dibuat 
pagar. Buatlah sketsa tanah tersebut dan hitung berapakah panjang pagar yang dibutuhkan? 
Penyelesaian: 
Kriteria 0 2 4 6 

Memahami 
masalah 

Tidak memahami masalah 
sehingga tidak mampu 
menuliskan hal yang 
diketahui dan ditanyakan 
dari soal tersebut. 

Ada usaha untuk memahami 
masalah dengan menuliskan 
hal yang diketahui dan 
ditanyakan dari soal, namun 
salah semua.  

Memahami masalah dengan 
menuliskan hal yang diketahui 
dan ditanyakan dari soal, 
namun salah satu masih ada 
kesalahan. 

Sangat memahami masalah 
dengan menuliskan hal yang 
diketahui dan ditanyakan dari 
soal tersebut tanpa ada 
kesalahan. 

Merumuskan 
cara 
penyelesaian 

Tidak dapat merumuskan 
cara penyelesaian untuk 
membuat sketsa dan 
menghitung keliling 

Dapat merumuskan cara 
penyelesaian untuk membuat 
sketsa dan menghitung keliling 
namun masih ada 3 -4 
kesalahan 

Dapat merumuskan cara 
penyelesaian untuk membuat 
sketsa dan menghitung keliling 
masih ada 1-2 kesalahan 

Dapat merumuskan cara 
penyelesaian untuk membuat 
sketsa dan menghitung keliling 
tanpa ada kesalahan 

Melakukan 
perhitungan 

Tidak dapat melakukan 
perhitungan 

Ada usaha melakukan 
perhitungan namun masih 4-8 
kesalahan 

Ada usaha melakukan 
perhitungan namun masih ada 
1-3 kesalahan 

Melakukan perhitungan 
dengan baik dan benar tanpa 
ada kesalahan 

Kesimpulan Tidak dapat membuat 
kesimpulan 

Ada usaha membuat 
kesimpulan namun salah 
dalam perhitungan 

Usaha membuat kesimpulan 
lebih baik namun belum tepat 
sesuai perhitungan. 

Dapat membuat kesimpulan 
dengan benar dan jelas 

Skor 
Maksimal 

   
6 

 
No Nomor Soal Skor Total 
1 1 3 
2 2a, b, c 6 
3 3 3 
4 4 4 
5 5 6 

Jumlah 22 
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TEKNIK PENSKORAN POSTTEST 

 

1. Ali menaikkan layang-layang dengan ketinggian 120 meter. Jarak Ali di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang 

adalah 50 meter. Berapa panjang benang yang ulurkan ali untuk menaikkan layang-layang tersebut? 

Penyelesaian: 

Kriteria 0 1 2 3 
Memahami 
masalah 

Tidak memahami masalah 
sehingga tidak mampu 
menuliskan hal yang diketahui 
dan ditanyakan dari soal 
tersebut. 

Ada usaha untuk memahami 
masalah dengan menuliskan 
hal yang diketahui dan 
ditanyakan dari soal, namun 
salah semua.  

Memahami masalah dengan 
menuliskan hal yang 
diketahui dan ditanyakan dari 
soal, namun salah satu masih 
ada kesalahan. 

Sangat memahami masalah 
dengan menuliskan hal yang 
diketahui dan ditanyakan dari 
soal tersebut tanpa ada 
kesalahan. 

Merumuskan 
cara 
penyelesaian 

Tidak dapat merumuskan cara 
menuliskan kedalam bentuk 
sederhana teorema Pythagoras 
tentang soal diatas 

Ada usaha merumuskan cara 
penyelesaian dengan 
menuliskan permisalan atau 
teorema Pythagoras tentang 
soal diatas namun masih ada 
3-5 kesalahan 

Ada usaha merumuskan cara 
penyelesaian dengan 
menuliskan permisalan 
dalam bentuk teorema 
Pythagoras tentang soal 
diatas namun masih ada 1-2 
kesalahan 

Dapat merumuskan cara 
menuliskan kedalam bentuk 
sederhana teorema Pythagoras 
tentang soal diatas tanpa ada 
kesalahan 

Melakukan 
penyelesaian/p
erhitungan 

Tidak dapat melakukan 
perhitungan 

Ada usaha melakukan 
perhitungan namun ada 3-5 
kesalahan dalam perhitungan 

Usaha melakukan 
perhitungan cukup bagus 
namun masih ada 1 -2 
kesalahan dalam perhitungan 

Melakukan perhitungan 
dengan baik dan benar tanpa 
ada kesalahan 

Kesimpulan Tidak dapat membuat 
kesimpulan 

Ada usaha membuat 
kesimpulan namun salah 
dalam perhitungan 

Usaha membuat kesimpulan 
lebih baik namun belum tepat 
sesuai perhitungan. 

Dapat membuat kesimpulan 
dengan benar dan jelas 

Skor Maksimal    3 
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2. Di Desa Maju, Pak Harto merupakan tuan tanah dan mempunyai beberapa bidang tanah berbentuk segitiga dengan panjang sisi-

sisinya sebagai berikut: 

a. 15 m, 20 m, 25 m 
b. 12 m, 14 m, 16 m 
c. 31 m, 23 m, 12 m 
Berbentuk segitiga apa saja bidang tanah yang dimiliki Pak Harto? 

Penyelesaian: 

Kriteria 0 2 4 6 
Memahami 
masalah 

Tidak memahami masalah 
sehingga tidak mampu 
menuliskan hal yang diketahui 
dan ditanyakan dari soal 
tersebut. 

Ada usaha untuk memahami 
masalah dengan menuliskan 
hal yang diketahui dan 
ditanyakan dari soal, namun 
salah semua.  

Memahami masalah dengan 
menuliskan hal yang 
diketahui dan ditanyakan dari 
soal, namun salah satu masih 
ada kesalahan. 

Sangat memahami masalah 
dengan menuliskan hal yang 
diketahui dan ditanyakan dari 
soal tersebut tanpa ada 
kesalahan. 

Merumuskan 
cara 
penyelesaian 

Tidak dapat merumuskan cara 
penyelesaian untuk mencari 
jenis segitiga  

Dapat merumuskan cara 
penyelesaian untuk mencari 
jenis segitiga namun masih 
ada 3-4 kesalahan 

Dapat merumuskan cara 
penyelesaian untuk mencari 
jenis segitiga namun masih 
ada 1-2  kesalahan 

Dapat merumuskan cara 
penyelesaian untuk mencari 
jenis segitiga tanpa ada 
kesalahan 

Melakukan 
penyelesaian/p
erhitungan 

Tidak dapat melakukan 
perhitungan 

Ada usaha melakukan 
perhitungan namun masih 
ada 4-9  kesalahan 

Ada usaha melakukan 
perhitungan namun masih 
ada 1-3  kesalahan 

Melakukan perhitungan 
dengan baik dan benar tanpa 
ada kesalahan 

Kesimpulan Tidak dapat membuat 
kesimpulan 

Ada usaha membuat 
kesimpulan namun salah 
dalam perhitungan 

Usaha membuat kesimpulan 
lebih baik namun belum tepat 
sesuai perhitungan. 

Dapat membuat kesimpulan 
dengan benar dan jelas 

Skor Maksimal    6 
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3. Bu Lela mempunyai kandang Hamster berbentuk balok seperti gambar disamping. Kemudian Bu lela ingin 

memberi kayu di dalamnya untuk mainan Hamster sehingga membentuk bidang diagonal. Berapakah panjang 

kayu yang dibutuhkan Bu Lela? 

Penyelesaian: 

Kriteria 0 1 2 3 
Memahami 
masalah 

Tidak memahami masalah 
sehingga tidak mampu 
menuliskan hal yang diketahui 
dan ditanyakan dari soal 
tersebut. 

Ada usaha untuk memahami 
masalah dengan menuliskan 
hal yang diketahui dan 
ditanyakan dari soal, namun 
salah semua.  

Memahami masalah dengan 
menuliskan hal yang 
diketahui dan ditanyakan dari 
soal, namun salah satu masih 
ada kesalahan. 

Sangat memahami masalah 
dengan menuliskan hal yang 
diketahui dan ditanyakan dari 
soal tersebut tanpa ada 
kesalahan. 

Merumuskan 
cara 
penyelesaian 

Tidak dapat merumuskan cara 
penyelesaian untuk mencari 
penjang diagonal ruang 
kandang hamster 

Ada usaha merumuskan cara 
penyelesaian untuk mencari 
penjang diagonal ruang 
kandang hamster namun 
masih 2 -3 kesalahan 

Usaha merumuskan cara 
penyelesaian sudah lebih 
baik untuk untuk mencari 
penjang diagonal ruang 
namun kandang hamster 
masih ada  1 kesalahan 

Dapat merumuskan cara 
penyelesaian tanpa ada 
kesalahan untuk mencari 
penjang diagonal ruang 
kandang hamster tanpa ada 
kesalahan 

Melakukan 
perhitungan 

Tidak dapat melakukan 
perhitungan 

Ada usaha melakukan 
perhitungan namun masih 3-
5  kesalahan 

Ada usaha melakukan 
perhitungan namun masih 
ada 1-2 kesalahan 

Melakukan perhitungan 
dengan baik dan benar tanpa 
ada kesalahan 

Kesimpulan Tidak dapat membuat 
kesimpulan 

Ada usaha membuat 
kesimpulan namun salah 
dalam perhitungan 

Usaha membuat kesimpulan 
lebih baik namun belum tepat 
sesuai perhitungan. 

Dapat membuat kesimpulan 
dengan benar dan jelas 

Skor Maksimal    3 
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4. Pak Edi mempunyai tanah berbentuk persegi panjang ABCD, kemudian Pak Edi ingin memberi sekat dengan panjang 24 m 

sehinggga membentuk 2 segitiga. ∠ CAB adalah 300, buatlah sketsa persegi panjang tersebut dan hitunglah luas tanah pak Edi! 

Penyelesaian: 

Kriteria 0 2 3 4 
Memahami 
masalah 

Tidak memahami masalah 
sehingga tidak mampu 
menuliskan hal yang diketahui 
dan ditanyakan dari soal 
tersebut. 

Ada usaha untuk memahami 
masalah dengan menuliskan 
hal yang diketahui dan 
ditanyakan dari soal, namun 
salah semua.  

Memahami masalah dengan 
menuliskan hal yang 
diketahui dan ditanyakan dari 
soal, namun salah satu masih 
ada kesalahan. 

Sangat memahami masalah 
dengan menuliskan hal yang 
diketahui dan ditanyakan dari 
soal tersebut tanpa ada 
kesalahan. 

Merumuskan 
cara 
penyelesaian 

Tidak dapat merumuskan cara 
penyelesaian untuk membuat 
sketsa bentuk persegi panjang 
ABCD 

Ada usaha merumuskan cara 
penyelesaian untuk membuat 
sketsa bentuk persegi 
panjang ABCD namun masih 
3-4 kesalahan 

Usaha merumuskan cara 
penyelesaian untuk membuat 
sketsa bentuk persegi 
panjang ABCD namun masih 
ada  1-2 kesalahan 

Dapat merumuskan cara 
penyelesaian tanpa ada 
kesalahan untuk membuat 
sketsa bentuk persegi panjang 
ABCD tanpa ada kesalahan 

Melakukan 
penyelesaian/p
erhitungan 

Tidak dapat melakukan 
perhitungan 

Ada usaha melakukan 
perhitungan namun masih 3-
4 kesalahan 

Ada usaha melakukan 
perhitungan namun masih 
ada 1-2 kesalahan 

Melakukan perhitungan 
dengan baik dan benar tanpa 
ada kesalahan 

Kesimpulan Tidak dapat membuat 
kesimpulan 

Ada usaha membuat 
kesimpulan namun salah 
dalam perhitungan 

Usaha membuat kesimpulan 
lebih baik namun belum tepat 
sesuai perhitungan. 

Dapat membuat kesimpulan 
dengan benar dan jelas 

Skor Maksimal    4 
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5. Pak Bona mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang berukuran (32 x 24) m. Sepanjang keliling dan kedua diagonal 
tanah tersebut akan dibuat pagar. Buatlah sketsa tanah tersebut , jika harga bahan untuk membuat pagar Rp.15.000,00 per meter, 
berpakah uang yang harus dipersiapkan pak Bona untuk membuat pagar sepanjang keliling dan diagonal tanah tersebut? 
Penyelesaian: 
Kriteria 0 2 4 6 

Memahami 
masalah 

Tidak memahami masalah 
sehingga tidak mampu 
menuliskan hal yang diketahui 
dan ditanyakan dari soal 
tersebut. 

Ada usaha untuk memahami 
masalah dengan menuliskan 
hal yang diketahui dan 
ditanyakan dari soal, namun 
salah semua.  

Memahami masalah dengan 
menuliskan hal yang 
diketahui dan ditanyakan dari 
soal, namun salah satu masih 
ada kesalahan. 

Sangat memahami masalah 
dengan menuliskan hal yang 
diketahui dan ditanyakan dari 
soal tersebut tanpa ada 
kesalahan. 

Merumuskan 
cara 
penyelesaian 

Tidak dapat merumuskan cara 
penyelesaian untuk membuat 
sketsa dan menghitung keliling 
dan jumlah uang yang harus 
dipersiapkan 

Dapat merumuskan cara 
penyelesaian untuk membuat 
sketsa dan menghitung 
keliling dan jumlah uang 
yang harus dipersiapkan 
namun masih ada 3-4 
kesalahan 

Dapat merumuskan cara 
penyelesaian untuk membuat 
sketsa dan menghitung 
keliling dan jumlah uang 
yang harus dipersiapkan 
namun masih ada 1-2  
kesalahan 

Dapat merumuskan cara 
penyelesaian tanpa ada 
kesalahan untuk membuat 
sketsa dan menghitung keliling 
dan jumlah uang yang harus 
dipersiapkan tanpa ada 
kesalahan 

Melakukan 
perhitungan 

Tidak dapat melakukan 
perhitungan 

Ada usaha melakukan 
perhitungan namun masih 
ada 4-6  kesalahan 

Ada usaha melakukan 
perhitungan namun masih 
ada 1-3 kesalahan 

Melakukan perhitungan 
dengan baik dan benar tanpa 
ada kesalahan 

Kesimpulan Tidak dapat membuat 
kesimpulan 

Ada usaha membuat 
kesimpulan namun salah 
dalam perhitungan 

Usaha membuat kesimpulan 
lebih baik namun belum tepat 
sesuai perhitungan. 

Dapat membuat kesimpulan 
dengan benar dan jelas 

Skor Maksimal    6 
 

No Skor Total  
1  1 3 
2 2a, b, c 6 
3  3 3 
4  4 4 
5  5 6 
 Jumlah 22 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KD. 3.1 

 

Sekolah   : SMP Muhammadiyah 3 Depok Yogyakarta 

Mata Pelajaran  : Matematika  

Kelas/ Semester  : VIII/ II 

Pertemuan Ke  : 1 

Alokasi Waktu  : 2 X 40 menit (1 kali pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi  

3.  Menggunakan Teorema Pythagoras dalam pemecahan masalah  

 
B. Kompetensi Dasar   

3.1 Menggunakan Teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisi-sisi segitiga  
siku-siku 

 

C. Indikator 

3.1.2 Menemukan Teorema Pythagoras 

3.1.3 Menghitung panjang sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lain diketahui 

3.1.4 Menghitung perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku istimewa (salah satu 

sudutnya 300, 450, 600) 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Selesai mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu: 

1. Menemukan teorema Pythagoras 

2. Menghitung panjang sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lain diketahui 

3. Menghitung perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku istimewa (salah satunya 

300, 450, 600) 
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E. Materi Pembelajaran 

TEOREMA PYTHAGORAS 

� Definisi Teorema Pythagoras 

Teorema Pythagoras dinyatakan bahwa kuadrat panjang sisi miring segitiga 

siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Teorema Pythagoras 

ditulis sebagai berikut: 

    A 

                      c 

b                      c 

                             

    C              a                          B 

� Perhitungan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku, Jika dua sisi yang lain 

diketahui 

Dengan menggunakan teorema Pythagoras kita dapat menghitung panjang 

salah satu sisi segitiga siku-siku jika panjang kedua sisi lain diketahui. 

1. Jika sisi a dan b diketahui, maka sisi c dapat dihitung dengan rumus :  

c2 = a2 + b2 

2. Jika sisi b dan c diketahui, maka sisi a dapat dihitung dengan rumus :  

a2 = c2 – b2 

3. Jika sisi a dan c diketahui, maka sisi b dapat dihitung dengan rumus :  

b2 = c2 – a2 

 

� Kebalikan Teorema Pythagoras 

Kebalikan teorema Pythagoras menyatakan bahwa untuk setiap segitiga jika 

jumlah kuadrat panjang dua sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat 

panjang sisi miring maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku.  

c2 = a2 + b2   

c = √�� � �� 
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Dalam segitiga ABC, apabila a adalah sisi di hadapan sudut A, b adalah sisi 

di hadapan sudut B, dan c adalah sisi di hadapan sudut C, maka berlaku kebalikan 

teorema Phytagoras, yaitu: 

� Jika a2 = b2 + c2, maka ∆ ABC siku-siku di A 

� Jika b2 = a2 + c2, maka ∆ ABC siku-siku di B 

� Jika c2 = a2 + b2, maka ∆ ABC siku-siku di C 

� Jenis-jenis segitiga jika diketahui panjang ketiga sisinya 

 Pada suatu segitiga berlaku: 

4. jika kuadrat sisi miring = jumlah kuadrat sisi yang lain maka segitiga tersebut 

siku-siku. 

5. jika kuadrat sisi miring < jumlah kuadrat sisi yang lain maka segitiga tersebut 

lancip. 

6. jika kuadrat sisi miring > jumlah kuadrat sisi yang lain maka segitiga tersebut 

tumpul. 

� Tripel Pythagoras 

Dalam teorema Phytagoras dikenal istilah tripel Pythagoras.Tripel 

Pythagoras adalah kelompok tiga bilangan bulat positif yang memenuhi 

kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan lainnya. 

� Perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku dengan sudut istimewa (30°°°° dan 

60°°°°) 

 

  

 

 

Segitiga ABC di atas adalah segitiga sama sisi dengan AB = BC = 

AC = 2x cm dan ∠ A =  ∠ B = ∠  C = 600. 

Karena CD tegak lurus AB, maka CD merupakan garis tinggi sekaligus garis 

bagi  ∠ C, sehingga ∠ ACD =  ∠ BCD = 30o. 

Diketahui  ∠ ADC =  ∠ BDC = 90o. 
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Titik D adalah titik tengah AB, di mana AB = 2x cm, sehingga panjang BD 

= x cm. 

Perhatikan ∆ CBD. 

Dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh 

CD2  = BC2 – BD2 

CD  = ���2 
��2 
= �2��2 
 �2 
= �4�2 
 �2 
= �3�2 
= x√3 

Dengan demikian, diperoleh perbandingan 

BD : CD : BC  =  x : x√3 : 2x 

= 1 : √3 : 2. 

� Perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku dengan sudut istimewa (45°°°°) 

 

 

 

 

 

 

Segitiga ABC pada gambar di atas adalah segitiga siku-siku sama kaki. 

Sudut B siku-siku dengan panjang AB = BC = x cm dan ∠ A = ∠ C = 45o. 

Dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh 

AC2  = AB2 + BC2 

AC  = ���2 ���2 
= √�� � �� 
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= �2�2 
= x √2 

Dengan demikian, diperoleh perbandingan 

AB : BC : AC  =  x  : x :  x √2 

= 1:1: √2 

 

F. Metode Pembelajaran 

Ekspositori  

 

G. Langkah-Langkah Kegiatan 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru melakukan presensi kehadiran siswa. 

b. Guru menyampaikan apersepsi dan motivasi. 

Apersepsi: 

Guru memberikan ilustrasi atau kejadian kongkrit yang berkaitan dengan 

materi Teorema Pythagoras (dengan memperlihatkan video kontekstual 

yang terdapat pada CD pembelajaran). 

Motivasi: 

Memberikan manfaat dari teorema Pythagoras dalam masalah kehidupan 

sehari-hari (dengan menjelaskan bahwa video yang ada pada CD 

pembelajaran dapat diselesaikan dengan teorema Pythagoras) 

 

2. Kegiatan inti (60 menit) 

a. Guru menjelaskan tentang teorema Pythagoras menggunakan CD 

pembelajaran 

b. Guru menjelaskan tentang teorema Pythagoras serta menyuruh siswa untuk 

menyimak dengan membuka CD pembelajaran untuk materi teorema 

Pythagoras 
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c. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. 

d. Guru menyuruh siswa mengerjakan soal-soal latihan yang ada pada CD 

pemblejaran kepada siswa  

e. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. 

f. Guru menyuruh siswa untuk menyelesaikan permasalahan tentang video 

kontekstual yang ada dalam CD pembelajaran agar kegunaan teorema 

Pythagoras dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari semakin  

tampak. 

g. Guru membahas penyelesaian dari permasalahn yang terdapat pada video 

kontekstual 

3. Penutup (20 menit) 

a. Dengan bimbingan guru, siswa diminta membuat kesimpulan. 

b. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya. 

c. Guru memberikan tugas kepada siswa. 

d. Mengingatkan siswa agar mempelajari kembali materi yang telah diajarkan 

dan materi yang akan diajarkan pada pertemuan berikutnya. 

 

H. Alat dan sumber belajar 

1. Alat pembelajaran 

a. Spidol 

b. Papan tulis 

c. Laptop dan LCD 

d. Penghapus 

2. Sumber belajar 

a. Buku matematika SMP Kelas VIII (Sugijono, dkk. Penerbit Erlangga Tahun 

2007) 

b. CD pembelajaran matematika 
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I. Penilaian 

Penilaian hasil belajar: 

Memberikan tes setelah pokok bahasan selesai 

Teknik :Tes 

Bentuk instrument: tes tertulis

Contoh instrumen: 

1. Diketahui himpunan panjang sisi

(i) { √3, √3, 9} 

(ii)  { 6, 8, 9 } 

 Tentukan jenis segitiga yang memiliki ukuran panjang sisi

tersebut! 

2. Sebuah kapal berlayar dari Pelabuhan

sejauh 250 km. Kemudian, dilanjutkan ke arah timur menuju Pelabuhan

sejauh 300 km. Buatlah sketsa perjalanan kapal tersebut dan hitunglah jarak 

dari pelabuhan A ke pelabuhan D.

3. Di antara kelompok tiga bilangan berikut

Pythagoras? 

 

 

 

4. Pada persegi panjang ABCD,

panjang AC dan BC. 

 

Mengetahui  

Guru mata pelajaran 

Tuharno, S.Pd.   
NIP. 19620209 198412 1 003

a. 3, 4, 5 
b. 8, 15, 17 
c. 4, 5, 6 

d.
e.

 

Memberikan tes setelah pokok bahasan selesai  

Bentuk instrument: tes tertulis 

Diketahui himpunan panjang sisi-sisi segitiga sebagai berikut: 

Tentukan jenis segitiga yang memiliki ukuran panjang sisi-sisi pada himpunan 

Sebuah kapal berlayar dari Pelabuhan A ke arah selatan menuju Pelabuhan

sejauh 250 km. Kemudian, dilanjutkan ke arah timur menuju Pelabuhan

Buatlah sketsa perjalanan kapal tersebut dan hitunglah jarak 

dari pelabuhan A ke pelabuhan D. 

Di antara kelompok tiga bilangan berikut ini, manakah yang membentuk tripel

Pada persegi panjang ABCD, diketahui  AB = 30 cm dan CAB = 30o. Hitunglah

        Yogyakarta,  4  Juni

                               

      Peneliti 

                                               

     Latifah Puji Astuti
19620209 198412 1 003     NIM. 076000

. 12, 15, 19 

. 4, 7, 8 
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pada himpunan 

A ke arah selatan menuju Pelabuhan B 

sejauh 250 km. Kemudian, dilanjutkan ke arah timur menuju Pelabuhan C 

Buatlah sketsa perjalanan kapal tersebut dan hitunglah jarak 

ini, manakah yang membentuk tripel 

. Hitunglah 

Juni 2012 

 

Latifah Puji Astuti 
NIM. 07600071 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KD. 3.2 

 

Sekolah   : SMP Muhammadiyah 3 Depok Yogyakarta 

Mata Pelajaran  : Matematika  

Kelas/ Semester  : VIII/ II 

Pertemuan Ke  : 2 

Alokasi Waktu  : 2 X 40 menit (1 kali pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi  

 3.  Menggunakan Teorema Pythagoras dalam pemecahan masalah  

 

B. Kompetensi Dasar        

 3.2. Memecahkan masalah pada bangun datar yang berkaitan  dengan Teorema   

Pythagoras 

 

C. Indikator            

3.2.1 Menghitung perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku istimewa 

3.2.2 Menghitung panjang diagonal pada bangun datar, misal persegi, persegi 

panjang, belah ketupat, dsb. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Selesai mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu: 

1. Menghitung perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku istimewa. 

2. Menghitung panjang diagonal pada bangun datar, misal persegi, persegi 

panjang, belah ketupat, dsb. 
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E. Materi Pembelajaran 

TEOREMA PYTHAGORAS 

� Perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku dengan sudut istimewa (30°°°° dan 

60°°°°) 

 

  

 

 

 

Segitiga ABC di atas adalah segitiga sama sisi dengan AB = BC = AC = 2x 

cm dan ∠ A =  ∠ B = ∠  C = 600. 

Karena CD tegak lurus AB, maka CD merupakan garis tinggi sekaligus garis 

bagi  ∠ C, sehingga ∠ ACD =  ∠ BCD = 30o. 

Diketahui  ∠ ADC =  ∠ BDC = 90o. 

Titik D adalah titik tengah AB, di mana AB = 2x cm, sehingga panjang BD = 

x cm. 

Perhatikan ∆ CBD. 

Dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh 

CD2  = BC2 – BD2 

CD  = ���2 ���2 
= ��2	
2 � 	2 
= �4	2 � 	2 
= �3	2 
= x√3 

Dengan demikian, diperoleh perbandingan 

BD : CD : BC  =  x : x√3 : 2x 

= 1 : √3 : 2. 
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� Perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku dengan sudut istimewa (45°°°°) 

 

 

 

 

 

 

Segitiga ABC pada gambar di atas adalah segitiga siku-siku sama kaki. Sudut 

B siku-siku dengan panjang AB = BC = x cm dan ∠ A = ∠ C = 45o. 

Dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh 

AC2  = AB2 + BC2 

AC  = ���2 ���2 
= √	� � 	� 
= �2	2 
= x √2 

Dengan demikian, diperoleh perbandingan 

AB : BC : AC  =  x  : x :  x √2 

= 1:1: √2 
 

� Penerapan Teorema Pythagoras 

Banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan 

dalam soal cerita dan dapat diselesaikan dengan menggunakan teorema 

Pythagoras. Untuk mempermudah perhitungan, alangkah baiknya jika 

permasalahan tersebut dituangkan dalam bentuk gambar (sketsa). 

Contoh:  

1. Panjang diagonal sebuah televisi 14 inci. Jika tinggi layar televisi tersebut 

adalah 6 inci, berapakah lebar televisi tersebut?                          

Penyelesaian: 

Diketahui: 

Diagonal sebuah layar televisi 14 inci dan tinggi layar televisi 6 inci 
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Misalkan layar televisi digambarkan sebagai persegipanjang ABCD. 

 

Ditanya:  

Berapakah lebar televisi (panjang AB)? 

Jawab:  

Untuk menentukan lebar layar televisi, yaitu panjang AB, digunakan 

teorema Pythagoras sehingga diperoleh hubungan: 

AB2  = AC2 – BC2 
= 142 – 62 
= 196 – 36 
= 160 

AB = √160 
AB  = √16 x 10 
AB  = √16 x √10 
AB = 4√10 
Jadi, lebar layar televisi tersebut adalah 4√10 inci. 

 
F. Metode Pembelajaran 

Ekspositori  

 
G. Langkah-Langkah Kegiatan 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru melakukan presensi kehadiran siswa. 

b. Guru menyampaikan apersepsi dan motivasi. 

Apersepsi: 
Guru memberikan ilustrasi atau kejadian kongkrit yang berkaitan dengan 

materi Teorema Pythagoras (dengan memperlihatkan video kontekstual 

yang terdapat pada CD pembelajaran). 
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Motivasi: 

Memberikan manfaat dari teorema Pythagoras dalam masalah kehidupan 

sehari-hari (dengan menjelaskan bahwa video yang ada pada CD 

pembelajaran dapat diselesaikan dengan teorema Pythagoras) 

2. Kegiatan inti (60 menit) 

a. Guru menjelaskan tentang teorema Pythagoras menggunakan CD 

pembelajaran 

b. Guru menjelaskan tentang teorema Pythagoras serta menyuruh siswa untuk 

menyimak dengan membuka CD pembelajaran untuk materi teorema 

Pythagoras 

c. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. 

d. Guru menyuruh siswa mengerjakan soal-soal latihan yang ada pada CD 

pemblejaran kepada siswa  

e. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. 

f. Guru menyuruh siswa untuk menyelesaikan permasalahan tentang video 

kontekstual yang ada dalam CD pembelajaran agar kegunaan teorema 

Pythagoras dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari semakin  

tampak. 

g. Guru membahas penyelesaian dari permasalahn yang terdapat pada video 

kontekstual 

3. Penutup (20 menit) 

a. Dengan bimbingan guru, siswa diminta membuat kesimpulan. 

b. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya. 

c. Guru memberikan tugas kepada siswa. 

d. Mengingatkan siswa agar mempelajari kembali materi yang telah diajarkan 

dan materi yang akan diajarkan pada pertemuan berikutnya. 
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H. Alat dan sumber belajar

1. Alat pembelajaran 

a. Spidol 

b. Papan tulis 

c. Laptop dan LCD 

d. Penghapus 

2. Sumber belajar 

a. Buku matematika SMP Kelas VIII (Sugijono, dkk. Penerbit Erlangga Tahun 

2007) 

b. CD pembelajaran matematika

 

I. Penilaian 

Penilaian hasil belajar: 

Memberikan tes setelah pokok bahasan selesai 

Teknik :Tes 

Bentuk instrument: tes tertulis

Contoh instrumen: 

1. Pada segitiga ABC, diketahui  AB = 

AC dan BC. 

2. Sebuah persegi panjang berukuran

cm. Hitunglah Luas persegi panjang

 

    

Mengetahui  

Guru mata pelajaran 

Tuharno, S.Pd.   
NIP. 19620209 198412 1 003

Alat dan sumber belajar 

Buku matematika SMP Kelas VIII (Sugijono, dkk. Penerbit Erlangga Tahun 

CD pembelajaran matematika 

Memberikan tes setelah pokok bahasan selesai  

Bentuk instrument: tes tertulis 

diketahui  AB = 60 cm dan CAB = 30o. Hitunglah

Sebuah persegi panjang berukuran panjang 24 cm dan panjang diagonalnya 30 

Luas persegi panjang tersebut! 

                 Yogyakarta, 5  Juni

                               

      Peneliti 

                                                    

     Latifah Puji Astuti
. 19620209 198412 1 003     NIM. 076000
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Buku matematika SMP Kelas VIII (Sugijono, dkk. Penerbit Erlangga Tahun 

. Hitunglah panjang 

panjang 24 cm dan panjang diagonalnya 30 

Juni 2012 

 

Latifah Puji Astuti 
NIM. 07600071 
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HASIL ANALISIS KARAKTERISTIK SISWA 

No Nama 
Soal 

Jumlah Skor Nilai Ketuntasan 
1 2 3 4 

1 Rahmawati F. 1 4 2 2 9 56,25 Tidak Tuntas 
2 Rizki N.C 2 3 1 3 9 56,25 Tidak Tuntas 
3 Nur Lathifah 2 4 2 3 11 68,75 Tidak Tuntas 
4 Mohammad Nadzar 1 4 2 3 10 62,50 Tidak Tuntas 
5 Alfinsa T.L. 1 3 1 2 7 43,75 Tidak Tuntas 
6 Lulu Ajeng Nur Tiara 1 3 1 1 6 37,50 Tidak Tuntas 

 

 

 

Keterangan: 

1. Jumlah skor maksimal = 16 

2. Nilai = ������ �	
�

�	
� ��	����
 � 100 

Persentase ketuntasan siswa minimal 75. 
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Hasil Penilaian Media Pembelajaran Matematika  

dari Ahli Materi dan Pembelajaran 

Aspek Indikator 
Penilai ∑ 

Skor 
∑Skor 
Total 

Rata- 
rata 1 2 

Pendidikan 

1 4 5 9 

137 68,5 

2 3 5 8 

3 2 5 7 

4 4 5 9 

5 3 4 7 

6 3 5 8 

7 3 4 7 

8 3 4 7 

9 2 4 6 

10 2 4 6 

11 3 5 8 

12 3 4 7 

13 2 4 6 

14 2 4 6 

15 3 4 7 

16 3 4 7 

17 4 4 8 

18 3 4 7 

19 3 4 7 

 

Aspek Pendidikan 

a. Jumlah Kriteria = 19 

b. Skor maksimal ideal = 19 x 5 = 95 

c. Skor minimal ideal = 19 x 1 = 19 

d. Mi  = 
�

�
 x ( 95 + 19 ) = 57 

e. SBi = 
�

�
 x (95 – 19 ) = 12.7 

f. Persentase Keidealan = 
��.�

��
 x 100 % � 72.10 % 
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Tabel Kategori Penilaian Ideal untuk Aspek Pendidikan 

No Rentang skor (i) kuantitatif Kriteria Kualitatif 
1 Χ > 76.05 Sangat Baik 

2 63.35 < Χ ≤ 76.05 Baik 

3 50.65 <Χ ≤ 63.35 Cukup 

4 37.95 < Χ  ≤ 50.65 Kurang 

5 Χ  ≤ 37.95 Sangat Kurang 

Tabel Persentase Kriteria keidealan 

No. Rentang Skor Kuantitatif Kategori Kualitatif 
1 %80>Χ  Sangat Baik 

2 %80%67,66 ≤Χ<  Baik 

3 %67,66%34,53 ≤Χ<  Cukup 

4 %34,53%40 ≤Χ<  Kurang 

5 %40≤Χ  Sangat Kurang 
 
Berdasarkan tabel perhitungan diperoleh skor rata-rata 68,5 dengan persentase 

keidealan 72,10%. Berdasarkan tabel diatas maka aspek pendidikan dapat dikatakan 

memperoleh kualitas baik.  
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Hasil Penilaian Media Pembelajaran Matematika dari Ahli Media 

Aspek Indikator 
Penilai ƩƩƩƩ 

Skor 
ƩƩƩƩ Skor 
Total 

Rata- 
rata 1 

Tampilan 
Media 

1 4 4 

80 80 

2 4 4 
3 4 4 
4 4 4 
5 5 5 
6 4 4 
7 4 4 
8 5 5 
9 4 4 
10 4 4 
11 3 3 
12 4 4 
13 5 5 
14 4 4 
15 4 4 
16 5 5 
17 5 5 
18 4 4 
19 4 4 

 

Aspek Tampilan Media 

a. Jumlah Kriteria = 19 

b. Skor maksimal ideal = 19 x 5 = 95 

c. Skor minimal ideal = 19 x 1 = 19 

d. Mi = 
�

�
 x ( 95 + 19 ) = 57 

e. Sbi = 
�

�
 x (95 – 19 ) = 12.7 

f. Persentase Keidealan = 
��

��
 x 100 % � 84.21 % 
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        Tabel Kategori Penilaian Ideal untuk Aspek Tampilan Program 

No Rentang skor (i) kuantitatif Kriteria Kualitatif 
1 Χ > 76.05 Sangat Baik 

2 63.35 < Χ ≤ 76.05 Baik 

3 50.65 <Χ ≤ 63.35 Cukup 

4 37.95 < Χ  ≤ 50.65 Kurang 

5 Χ  ≤ 37.95 Sangat Kurang 

 

Tabel Persentase Kriteria keidealan 

No. Rentang Skor Kuantitatif Kategori Kualitatif 
1 %80>Χ  Sangat Baik 

2 %80%67,66 ≤Χ<  Baik 

3 %67,66%34,53 ≤Χ<  Cukup 

4 %34,53%40 ≤Χ<  Kurang 

5 %40≤Χ  Sangat Kurang 
 
Berdasarkan tabel perhitungan diperoleh skor rata-rata 80 dengan persentase 

keidealan 84,21 %. Berdasarkan tabel diatas maka aspek tampilan media dapat 

dikatakan memperoleh kualitas sangat baik.  
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Hasil Penilaian Media Pembelajaran Matematika dari Siswa 

Penilai 
Butir Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 
1 4 4 4 3 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 5 4 5 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 4 5 5 
6 4 5 4 4 4 4 4 
7 4 5 4 4 5 5 4 
8 5 5 5 5 5 4 5 
9 4 4 4 5 4 4 4 
10 4 5 4 4 4 4 4 
11 5 5 5 5 5 4 4 
12 5 5 5 5 5 4 5 
13 5 5 5 5 5 5 5 
14 4 4 4 4 4 4 4 
15 5 5 5 4 5 5 4 
16 5 5 5 5 4 5 4 
17 5 5 4 4 5 5 5 
18 5 5 4 5 4 5 4 
19 5 4 4 4 4 5 5 
20 5 5 4 5 5 5 4 
21 5 4 5 5 5 4 5 
22 5 5 4 5 5 4 5 
23 4 5 5 4 5 5 4 
24 4 4 4 4 4 4 4 
25 5 5 5 5 4 5 5 
26 4 4 5 5 4 5 4 
27 5 5 5 4 5 5 4 
28 5 5 5 5 4 5 4 
29 5 5 4 5 5 5 4 
30 4 5 4 4 4 5 5 
31 5 5 5 5 5 4 4 
32 4 5 5 5 5 5 4 
33 5 5 5 5 5 4 5 
34 5 5 4 5 5 5 5 
35 5 5 5 5 5 4 5 

∑ Skor 161 165 157 161 157 159 153 

∑ Skor Total 1113 

Rata-Rata 31,80 
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Aspek Kualitas Teknis 

a. Jumlah Kriteria = 7 

b. Skor maksimal ideal = 7 x 5 = 35 

c. Skor minimal ideal = 7 x 1 = 7 

d. Mi = 
�

�
 x ( 35 + 7 ) = 21 

e. Sbi = 
�

�
 x (35 – 7 ) = 4.7  

f. Persentase Keidealan Aspek 3 = 
��.��

��
 x 100 %  90.85 % 

Tabel Kategori Penilaian Ideal untuk Aspek Kualitas Teknis 

No Rentang skor (i) kuantitatif Kriteria Kualitatif 
1 Χ > 28.05 Sangat Baik 

2 23.35 < Χ ≤ 28.05 Baik 

3 18.65 <Χ ≤ 23.35 Cukup 

4 13.95 < Χ  ≤ 18.65 Kurang 

5 Χ  ≤ 13.95 Sangat Kurang 

 

Tabel Persentase Kriteria keidealan 

No. Rentang Skor Kuantitatif Kategori Kualitatif 
1 %80>Χ  Sangat Baik 

2 %80%67,66 ≤Χ<  Baik 

3 %67,66%34,53 ≤Χ<  Cukup 

4 %34,53%40 ≤Χ<  Kurang 

5 %40≤Χ  Sangat Kurang 
 
Berdasarkan tabel perhitungan diperoleh skor rata-rata 31,80 dengan 

persentase keidealan 90,85 %. Berdasarkan tabel diatas maka aspek kualitas teknis 

dapat dikatakan memperoleh kualitas sangat baik 
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HASIL ANALISIS OBSERVASI RESPON SISWA TERHADAP MEDIA PEMBELAJARAN 
 

No Kegiatan 
Pertemuan Jumlah skor 

tiap butir 
Skor  

rata-rata I II 
1 Siswa memperhatikan dengan seksama saat guru memulai pembelajaran. 4 4 8 4 

2 Siswa memperhatikan motivasi yang diberikan guru tentang pentingnya materi yang akan 
dipelajari. 4 3 7 3,5 

3 Siswa mencermati petunjuk penggunaan dan Media Pembelajaran Matematika dengan 
seksama 4 4 8 4 

4 Siswa memperhatikan pertanyaan guru dan memoerhatikan video kontekstual dengan 
semangat 

4 4 8 4 

5 Siswa mempelajari materi pada media pembelajaran  Matematika dengan semangat 3 4 7 3,5 
6 Siswa bertanya tentang materi yang masih belum mereka pahami 3 3 6 3 
7 Siswa menghasilkan bermacam-macam cara dan jawaban berbeda-beda. 2 3 5 2,5 
8 Siswa mampu menyusun langkah- langkah penyelesaian masalah 3 4 7 3,5 
9 Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang penyelesaian soal 4 4 8 4 

10 Siswa bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan dalam mengerjakan latihan soal dan 
materi yang belum paham 

2 3 5 2,5 

11 Siswa merasa senang saat diberikan soal untuk dikerjakan dirumah. 3 3 6 3 

12 Siswa dengan serentak menjawab permintaan guru saat diminta untuk mempelajari kembali 
materi yang telah diajarkan dan materi yang akan diajarkan pada pertemuan berikutnya 

3 4 7 3,5 

  Jumlah skor 39 43 82 41 
∑ x = jumlah skor indikator 41 
∑ y = jumlah skor maksimum indikator (jumlah butir indikator × 4) 48 
P = presentase respon siswa 
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ANALISIS HASIL TES SISWA 

1. Hasil Pretest dan Posttest 

No Nama Siswa Pretest Posttest 

1 Silvia Indah P. 63,63 81,82 
2 Reza Bagus S. 77,27 90,91 
3 Rachmawati F. 59,09 95,45 
4 Ratih Puspitasari 63,63 81,82 
5 Anita Octaviana 59,09 90,91 
6 Nur Athiyah Fadhilah 63,63 77,27 
7 Lusiana Anggraeni 59,09 86,36 
8 Rizki N.C 50 77,27 
9 Fitri Utami Nurul L 59,09 95,45 
10 Nisrina Miranda A 59,09 77,27 
11 M. Fernanda S. 77,27 90,91 
12 Rahmawati Novitasari 59,09 77,27 
13 Mohammad Nadzar 63,63 90,91 
14 Ryan Tirta Gumilir 77,27 90,91 
15 Anita Marela P 59,09 77,27 
16 M. Fathur Rahman 27,27 81,82 
17 Fendy Yudha P. 27,27 72,27 
18 Resepta Nur H. 50 54,54 
19 Nur Lathifah 68,18 81,82 
20 Zulfiana R 59,09 72,27 
21 Dani Kristinasari 59,09 68,18 
22 Veni Rahmawati 59,09 77,27 
23 Wanda Ariesta 63,63 81,82 
24 Novi Listiana 45,45 81,82 
25 Ega Putri Rahmawati 50 27,27 
26 Linda Damayanti N.H 59,09 90,91 
27 Nindya Sintha P. 68,18 54,54 
28 Lulu Ajeng Nur Tiara 50 77,27 
29 Marreta Pel. 63,63 81,82 
30 Septi L 59,09 77,27 
31 Rosita Dewi H. 59,09 77,27 
32 Alfinsa T.L 45,45 54,54 
33 Pramodya Linggar S 63,63 68,18 
34 Gosti Mada P. 59,09 81,82 
35 Besepta Nur H. 45,45 77,27 

Rata-rata 58,049429 78,804 
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2. Deskripsi Statistik Hasil Tes Pemecahan Masalah Matematika 
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Interpretasi Output: 

Case Processing Summary 

N merupakan jumlah sampel yang diamati. Tampak bahwa N valid 

kategori sama dengan N total untuk semua kategori. N missing sama dengan nol 

(0) menunjukkan bahwa data telah diproses dari seluruh sampel dan tidak ada 

data yang dibuang, berdasarkan tabel terlihat bahwa jumlah sampel pada kategori 

pretest dan posttest adalah 35 orang. 

Descriptives 

Berdasarkan tabel descriptives, pada kategori nilai pretest terlihat bahwa 

rata-rata (mean) adalah 58, 094, nilai minimum (minimum) sebesar 27,27 dan 

nilai maksimum (maximum) adalah 77,227. Sedangkan pada kategori nilai 

posttest terlihat bahwa nilai rata-rata (mean) adalah 77,7469, nilai minimum 

(minimum) adalah 27,27 dan nilai maksimum (maximum) adalah 95,45. 

3. Uji Normalitas Hasil Tes Pemecahan Masalah 

Pengujian ini dilakukan untuk memeriksa apakah data hasil tes pemecahan 

masalah matematika siswa berdistribusi normal atau tidak, untuk selanjutnya 

dilakukan Paired T Test jika berdistribusi normal. Adapun analisisnya dengan 

SPSS menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro_Wilk, yaitu sebagai 

berikut: 
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Interpretasi Output: 

Hipotesisnya adalah: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

Keputusan ditentukan berdasarkan nilai signifikansi (sig.), yaitu apabila 

nilai signifikan (sig.) < α maka H0 ditolak sehingga apabila nilai signifikan (sig.) 

≥ α maka H0 diterima. Dalam penelitian ini peneliti mengambil tingkat 

kepercayaan 95% sehingga α = 0,050. 

• Kolmogorov-Smirnov 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil pengujian nilai 

pretest diperoleh nilai signifikan (sig.) pada kolom Kolmogorov-Smirnov 

sebesar 0,000. Dengan demikian H0 ditolak karena 0,000 < 0,050. Sehingga 

kesimpulannya tidak berdistribusi normal. 

Sedangkan hasil pengujian nilai posttest diperoleh nilai signifikan 

(sig.) pada kolom Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,000. Dengan demikian H0 

ditolak karena 0,000 < 0,050. Sehingga kesimpulannya tidak berdistribusi 

normal. 

• Shapiro-Wilk 

Hasil pengujian nilai pretest diperoleh nilai signifikan (sig.) pada 

kolom Shapiro-Wilk sebesar 0,001. Hal ini juga menunjukkan bahwa H0 

ditolak karena 0,001 < 0,050. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa  

data pretest tidak berdistribusi normal. 
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Sedangkan hasil pengujian nilai posttest diperoleh nilai signifikan 

(sig.) pada kolom Shapiro-Wilk sebesar 0,000. Dengan demikian H0 ditolak 

karena 0,000 < 0,050. Sehingga kesimpulannya tidak berdistribusi normal. 

 

4. Uji Wilxocon Tes Pemecahan Masalah Matematika 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah media pembelajaran efektif 

memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah matematika dengan melihat 

perbedaan nilai pretest dan posttest siswa. Adapun analisisnya dengan SPSS 

menggunakan uji Wilxocon, yaitu sebagai berikut: 
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Interpretasi Output: 

Hipotesis yang diajukan yaitu: 

H0 : µ1 = µ2 (rata-rata data pretest-posttest adalah sama)  

Ha : µ1 ≠ µ2 (rata-rata data pretest-posttest adalah berbeda) 

Keterangan : 

µ1 = rata-rata data pretest 

µ2 = rata-rata data posttest 

dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikan (sig.), yaitu 

apabila nilai signifikan (sig.) ≤ α maka H0 ditolak sehingga apabila nilai 

signifikan (sig.) > α maka H0 diterima. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 

tingkat kepercayaan 95% sehingga α = 0,050. 

Berdasarkan output uji wilcoxon menggunakan SPSS, diperoleh data 

bahwa nilai asymp sig.(2-tailed) yang diperoleh adalah 0,000. Karena nilai Sig. 

(2-tailed) 0,000 < 0,050 sehingga H0 ditolak. Sehingga didapat kesimpulan ada 

perbedaan rata-rata antara pretest dengan posttest. Dan diketahui bahwa nilai 

posttest lebih tinggi dari nilai prestest pemecahan masalah matematika siswa. 

Jadi, media pembelajaran matematika efektif memfasilitasi kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa. 
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PERBEDAAN PENELITIAN PENGEMBANGAN YANG DIKEMBANGKAN DENGAN PENELITIAN SEBELUMNYA 

No Nama (Tahun) Penelitian Metode 
Penelitian 

Kesimpulan 

1 Maman 
Fathurrahman (2008) 

Efektivitas Media Pembelajaran 
Matematika Interaktif Mandiri 
Berbasis Komputer sebagai Sarana 
untuk Meningkatkan Kemampuan 
Berpikir Kritis Dan Logis Siswa 
SMA 

Eksperimen 

 

Media pembelajaran matematika interaktif 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 
kemampuan berpikir logis siswa yang lebih tinggi 
daripada pembelajaran dengan menggunakan 
metode drill 

2 Eka Wijayanti 
Purbaya (2009) 

Pengembangan CD Pembelajaran 
Kimia Menggunakan Adobe Flash 
CS3 Sebagai Sumber Belajar Bagi 
Siswa SMA/MA Kelas X Semester 1 
Materi Pokok Sistem Periodik Unsur 

Pengembangan 
Prosedural 

Kualitas CD pembelajaran kimia yang dihasilkan 
adalah sangat baik (SB), dan CD pembelajaran 
kimia layak digunakan sebagai sumber belajar bagi 
siswa. 

3 Khoerun Nisa’ 
(2007) 

Pengembangan CD Pembelajaran 
Matematika Berbasis Komputer 

 ADDIE Kulitas CD pembelajaran matematika yang 
dihasilkan adalah sangat baik (SB), dan CD 
pembelajaran kimia yang dihasilkan layak 
digunakan sebagai sumber belajar bagi siswa. 

4 Rika Nur Yulinda 
(2007) 

Pengembangan Multimedia Interaktif 
Untuk Pembelajaran Topik 
Lingkaran Di SMA 

ADDIE Pembelajaran matematika menggunakan 
multimedia interaktif  meningkatkan minat siswa 
dan skor siswa mengalami peningkatan serta siswa 
senang dan tertarik dengan pembelajaran 
multimedia interaktif. 

5 Latifah Puji Astuti 
(2012) 

Pengembangan Media 
Pembelajaran dengan Multimedia 
Interaktif Menggunakan Adobe 
Flash CS3 untuk Memfasilitasi 
Kemampuan Pemecahan Masalah 
Pada Pembelajaran Matematika 
Kelas SMP VIII  

ADDIE Pengembangan media pembelajaran 
dikembangkan untuk memfasilitasi kemampuan 
pemecahan masalah pada materi pokok 
Teorema Pythagoras. 
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DAFTAR NAMA AHLI MATERI DAN PEMBELAJARAN  

DAN AHLI MEDIA 

1. Nama  : Sumardyono, M.Pd. 

NIP  : 19750522 200112 1 004 

Alamat  : Jl. Kaliurang KM 6 Sambisari, Depok, Sleman. 

Instansi  : PPPPTK Matematika 

2. Nama  : Tuharno, S.Pd. 

NIP  : 19620209 198412 1 003 

Alamat  : Jl. Rajawali No. 10 Demangan Baru, Caturtunggal Sleman. 

Instansi  : SMP Muhammadiyah 3 Depok Sleman 

3. Nama  : Syariful Fahmi 

NIP/ NIY  : 60090578 

Alamat  : Jl. Prof. Soepomo Janturan, Umbul Harjo, Yogyakarta. 

Instansi  : Pendidikan Matematika UAD 
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DAFTAR NAMA SISWA SMP MUHAMMADIYAH 3 DEPOK 
YOGYAKARTA 

No Nama Siswa Kelas Alamat 
1 Silvia Indah P. VIII B Samirono 
2 Reza Bagus S. VIII B Pogung Kidul 
3 Rachmawati F. VIII B Demangan GK 1/ 290 
4 Ratih Puspitasari VIII B Beran Kidul, Tridadi Sleman 
5 Anita Octaviana VIII B Jl. Urip Sumoharjo No. 133 
6 Nur Athiyah Fadhilah VIII B Jl. Samirono Baru No. 41 
7 Lusiana Anggraeni VIII B Jl. Brojowikalpo No.285 C Gejayan 
8 Rizki N.C VIII B Asrama POLRI Mbalapan 
9 Fitri Utami Nurul L VIII B Condongsari, Condongcatur A-48 
10 Nisrina Miranda A VIII B Jl. Kaliurang KM 5, Pogung Baru D 14 

11 M. Fernanda S. VIII B 
Jl. Cendrawasih 37 B Manukan, 
Condongcatur 

12 Rahmawati Novitasari VIII B Jl. Wahid Hasyim No.122 
13 Mohammad Nadzar VIII B Jl. Monjali No.48 
14 Ryan Tirta Gumilir VIII B Jl. Kaliurang KM 7,8 
15 Anita Marela P VIII B Onggomertan Rt. 6 Rw.26 Maguwoharjo 
16 M. Fathur Rahman VIII B Jl. Laksda Adisucipto No.96 
17 Fendy Yudha P. VIII B Jl. Magelang 
18 Resepta H. VIII B Depok Rt. 05 Rw.47 
19 Nur Lathifah VIII B Jl. Nogomuda No. 284 
20 Zulfiana R VIII B Sendowo Blok C-65 Yogyakarta 
21 Dani Kristinasari VIII B Berbah 
22 Veni Rahmawati VIII B Jl. Gejayan 
23 Wanda Ariesta VIII B Samirono Ct 6 No. 049 
24 Novi Listiana VIII B Pringgolayan 
25 Ega Putri Rahmawati VIII B Tambak Bayan, TB III/ 14 

26 Linda Damayanti N.H VIII B 
Griya Purwosari B.313 Purwomartani, 
Kalasan, Sleman. 

27 Nindya Sintha P. VIII B 
Perum CRM B.31 Kalasan Sleman, 
Yogyakarta 

28 Lulu Ajeng Nur Tiara VIII B 
Jalan Delima IV/ 25 Perum Jambu Sari 
Indah 

29 Marreta Pel. VIII B 
Nologaten Rt 02 Rw. 04 CT Depok 
Sleman 

30 Septi L VIII B Berbah 
31 Rosita Dewi H. VIII B Jl. Anggajaya 3/318, Depok 
32 Alfinsa T.L VIII B Jl. Gejayan, Pelemkecut 
33 Pramodya Linggar S VIII B Kota Yogyakarta 
34 Gosti Mada P. VIII B Sleman 
35 Besepta Nur H. VIII B Kota Yogyakarta 
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PEDOMAN PENGISIAN LEMBAR OBSERVASI 

KETERLAKSA

Petunjuk Pengisian: 

• Pengisian lembar observasi keterlaksaan pembelajaran ini berdasarkan pada 

pelaksaan pembelajaran yang  saudara amati

• Berilah tanda ( √ ) pada salah satu pilihan realisasi yang tersedia untuk setiap 

pernyataan berikut sesuai dengan pengamatan saudara saat pembelajaran

1. Aktivitas Guru 

 Ya 

 Tidak 

Contoh: untuk poin 1 yaitu Guru memulai pembelajara dengan salam, 

apabila guru melakukannya maka observer harus memberi tanda  (

kolom Ya, apabila guru tidak melakukannya maka observer memberi tanda 

(√ ) pada kolom Tidak.

 

2. Aktivitas siswa 

Diberi skor  (4) 

Diberi skor  (3) 

Diberi skor  (2) 

Diberi skor  (1) 

Contoh: jika ada 4 siswa yang mendengar penjelasan guru dengan baik, 

maka observer harus memberi tanda

berada dalam interval jika 0

dengan yang lainnya. 

 

 

 

 

 

PEDOMAN PENGISIAN LEMBAR OBSERVASI  

KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Pengisian lembar observasi keterlaksaan pembelajaran ini berdasarkan pada 

pelaksaan pembelajaran yang  saudara amati. 

) pada salah satu pilihan realisasi yang tersedia untuk setiap 

berikut sesuai dengan pengamatan saudara saat pembelajaran. 

Contoh: untuk poin 1 yaitu Guru memulai pembelajara dengan salam, 

apabila guru melakukannya maka observer harus memberi tanda  (√ 

kolom Ya, apabila guru tidak melakukannya maka observer memberi tanda 

) pada kolom Tidak. 

jika  27  I  35 siswa 

jika  18  I  26 siswa 

jika  9  I  17 siswa 

jika 0 � I  8 siswa 

Contoh: jika ada 4 siswa yang mendengar penjelasan guru dengan baik, 

memberi tanda (√) pada kolom ( 1 ), karena 4 siswa 

berada dalam interval jika 0 � I  8 siswa dengan skor 1. Begitu juga 
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Pengisian lembar observasi keterlaksaan pembelajaran ini berdasarkan pada 

) pada salah satu pilihan realisasi yang tersedia untuk setiap 

 

Contoh: untuk poin 1 yaitu Guru memulai pembelajara dengan salam, 

 ) ada 

kolom Ya, apabila guru tidak melakukannya maka observer memberi tanda 

Contoh: jika ada 4 siswa yang mendengar penjelasan guru dengan baik, 

) pada kolom ( 1 ), karena 4 siswa 

a dengan skor 1. Begitu juga 
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Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran Matematika  

Menggunakan Media Pembelajaran Matematika  

untuk Memfasilitasi Kemampuan Pemecahan Masalah 

Pertemuan    : I  

Pokok Bahasan : Teorema Pythagoras 

Sub Pokok Bahasan : Menemukan Teorema Pythagoras 

Waktu   : 10.00 – 11.30 

Hari/Tanggal   : 04 Juni 2012 

A. Lembar Observasi Untuk Guru 

No Kegiatan Ya Tidak Keterangan 

1 
Guru memulai pembelajaran dengan 
memberikan masalah kepada siswa  

√   

2 
Guru memberikan motivasi tentang 
pentingnya mempelajari materi yang akan 
dipelajari pada kehidupan sehari-hari 

√   

3 

Guru menjelaskan cara menggunakan 
Media Pembelajaran Matematika dengan 
menunjukkan petunjuk penggunaan yang 
terdapat pada media pembelajaran 

√  

 

4 
Guru memberikan pertanyaan yang sesuai 
dengan tujuan pembelajaran dengan 
memperlihatkan video kontekstual. 

√   

5 
Guru menjelaskan materi menggunakan 
media pembelajaran dan meminta siswa 
untuk menyimak  

√   

6 

Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk aktif dalam proses 
pembelajaran dan bertanya tentang materi 
yang dipelajari 

√   

7 
Guru meminta siswa untuk mengerjakan 
soal yang ada pada media pembelajaran. √   

8 
Guru berkeliling dan membimbing siswa 
dalam memecahkan masalah 

√   

9 
Guru membahas penyelesaian dari soal-
soal pada media pembelajaran 

√   

10 
Guru memberikan waktu kepada siswa 
untuk bertanya tentang  materi yang masih 
belum jelas /tentang soal yang belum bisa 

√   

11 
Guru memberikan siswa beberapa soal 
yang dikerjakan di rumah  sebagai PR 

√   

12 

Guru meminta siswa agar mempelajari 
kembali materi yang telah diajarkan dan 
materi yang akan diajarkan pada 
pertemuan berikutnya 

√   
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B. Lembar Observasi untuk Siswa 

No. Kegiatan 
Realisasi 

Ket 
1 2 3 4 

1 
Siswa memperhatikan dengan seksama saat guru 
memulai pembelajaran. 

   √ 
Guru baru masih 
penasaran 

2 
Siswa memperhatikan motivasi yang diberikan 
guru tentang pentingnya materi yang akan 
dipelajari. 

   √ 
Karena materinya 
dtampilkan lewat media 

3 
Siswa mencermati petunjuk penggunaan dan 
Media Pembelajaran Matematika dengan seksama 

   √ 
Dengan media jadi 
tambah semangat 

4 
Siswa memperhatikan pertanyaan guru dan 
memoerhatikan video kontekstual dengan 
semangat 

   √ 
Semakin menambah daya 
tarik untuk mempelajari 

5 
Siswa mempelajari materi pada media 
pembelajaran  Matematika dengan semangat 

  √  
Lebih dari 70% siswa 
sangat antusias dalam 
mempelajari materi 

6 
Siswa bertanya tentang materi yang masih belum 
mereka pahami 

  √  
Siswa tanpa takut 
langsung bertanya kepada 
guru 

7 
Siswa menghasilkan bermacam-macam cara dan 
jawaban berbeda-beda. 

 √   
Masih ada beberapa siswa 
yang belum begitu paham 

8 
Siswa mampu menyusun langkah- langkah 
penyelesaian masalah 

  √  
Sebagian besar siswa 
mampu mengerjakan soal 
yang ada 

9 Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 
penyelesaian soal 

   √ 
Siswa dengan seksama 
memperhatikan 
penjelasan guru 

10 
Siswa bertanya kepada guru jika mengalami 
kesulitan dalam mengerjakan latihan soal dan 
materi yang belum paham 

 √   
Sebagian siswa masih 
malu untuk bertanya 

11 
Siswa merasa senang saat diberikan soal untuk 
dikerjakan dirumah. 

  √  
PR yang diberikan berupa 
soal pendalaman materi 

12 

Siswa dengan serentak menjawab permintaan guru 
saat diminta untuk mempelajari kembali materi 
yang telah diajarkan dan materi yang akan 
diajarkan pada pertemuan berikutnya 

  √  

Siswa dengan antusias 
dengan pembelajaran 
yang dibantu dengan 
media 

        

Mengetahui, 

Observer 

           

                           ( Choiruroh )  

 

Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran Matematika  
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Menggunakan Media Pembelajaran Matematika  

untuk Memfasilitasi Kemampuan Pemecahan Masalah 

Pertemuan    : II 

Pokok Bahasan : Teorema Pythagoras 

Sub Pokok Bahasan : Menghitung perbandingan sisi segitiga 

Waktu   : 07.30 – 08.50 

Hari/Tanggal   : 06 Juni 2012 

C. Lembar Observasi Untuk Guru 

No Kegiatan Ya Tidak Keterangan 

1 
Guru memulai pembelajaran dengan 
memberikan masalah kepada siswa  

√   

2 
Guru memberikan motivasi tentang 
pentingnya mempelajari materi yang akan 
dipelajari pada kehidupan sehari-hari 

√   

3 

Guru menjelaskan cara menggunakan 
Media Pembelajaran Matematika dengan 
menunjukkan petunjuk penggunaan yang 
terdapat pada media pembelajaran 

√  

 

4 
Guru memberikan pertanyaan yang sesuai 
dengan tujuan pembelajaran dengan 
memperlihatkan video kontekstual. 

√   

5 
Guru menjelaskan materi menggunakan 
media pembelajaran dan meminta siswa 
untuk menyimak  

√   

6 

Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk aktif dalam proses 
pembelajaran dan bertanya tentang materi 
yang dipelajari 

√   

7 
Guru meminta siswa untuk mengerjakan 
soal yang ada pada media pembelajaran. 

√   

8 
Guru berkeliling dan membimbing siswa 
dalam memecahkan masalah 

√   

9 
Guru membahas penyelesaian dari soal-
soal pada media pembelajaran 

√   

10 
Guru memberikan waktu kepada siswa 
untuk bertanya tentang  materi yang masih 
belum jelas /tentang soal yang belum bisa 

√   

11 
Guru memberikan siswa beberapa soal 
yang dikerjakan di rumah  sebagai PR 

√   

12 

Guru meminta siswa agar mempelajari 
kembali materi yang telah diajarkan dan 
materi yang akan diajarkan pada 
pertemuan berikutnya 

√   

D. Lembar Observasi untuk Siswa 
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No. Kegiatan 
Realisasi 

Ket 
1 2 3 4 

1 
Siswa memperhatikan dengan seksama saat guru 
memulai pembelajaran. 

   √ 
Semakin tambah 
semangat 

2 
Siswa memperhatikan motivasi yang diberikan 
guru tentang pentingnya materi yang akan 
dipelajari. 

  √  
Semakin tambah paham 
materinya 

3 
Siswa mencermati petunjuk penggunaan dan 
Media Pembelajaran Matematika dengan seksama 

   √ 
Tambah asik menikmati 
pelajaran 

4 
Siswa memperhatikan pertanyaan guru dan 
memoerhatikan video kontekstual dengan 
semangat 

   √ Materi baru lagi 

5 
Siswa mempelajari materi pada media 
pembelajaran  Matematika dengan semangat 

   √ 
Semakin paham dan 
senang 

6 Siswa bertanya tentang materi yang masih belum 
mereka pahami 

  √  Semakin banyak yang 
berani bertanya 

7 Siswa menghasilkan bermacam-macam cara dan 
jawaban berbeda-beda. 

  √  Semakin bisa ngerjain 
soal 

8 
Siswa mampu menyusun langkah- langkah 
penyelesaian masalah 

   √ Wah seru pokoknya 

9 
Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 
penyelesaian soal 

   √ Paham banget 

10 
Siswa bertanya kepada guru jika mengalami 
kesulitan dalam mengerjakan latihan soal dan 
materi yang belum paham 

  √  
Tak ragu langsung 
bertanya 

11 
Siswa merasa senang saat diberikan soal untuk 
dikerjakan dirumah. 

  √  PR nya menambah materi  

12 

Siswa dengan serentak menjawab permintaan guru 
saat diminta untuk mempelajari kembali materi 
yang telah diajarkan dan materi yang akan 
diajarkan pada pertemuan berikutnya 

   √ 
Sangat antusias dengan 
pembelajaran 

         

Mengetahui, 

Observer 

           

                          ( Choiruroh ) 
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Pernyataan Ahli Materi dan Pembelajaran 

PERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : Sumardyono, M.Pd. 

NIP   : 19750522 2001 12 1 004 

Instansi : PPPPTK Matematika 

Alamat  : Nologaten RT 02/ 04 CT Depok Sleman Yk. 

 

Menyatakan bahwa saya telah memberikan masukan pada “Media Pembelajaran 

Mateatika Interkatif materi Pokok Teorema Pythagoras untuk Memfasilitasi 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMP/MTs Kelas VIII” yang 

disusun oleh: 

Nama   : Latifah Puji Astuti 

NIM   : 07600071 

Program Studi : Pendidikan Matematika 

Fakultas  : Sains dan Teknologi 

 

Harapan saya, masukan yang saya berikan dapat digunakan untuk menyempurnakan 

laporan tugas akhir (skripsi) mahasiswa yang bersangkutan. 

 

 

 

       Ahli materi da Pembelajaran 

                                

       (Sumardyono, M.Pd.) 

 

 



173 
 

 

Lampiran 25 

Instrumen Penilaian 

 Untuk Ahli Materi dan Pembelajaran 

Nama   : Sumardyono, M.Pd 

NIP   : 19750522 2001 12 1 004 

 

A. Petunjuk: 

� Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli materi 
� Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi Kualitas Isi dan Tujuan 

Pembelajaran 
� Penilaian dilakukan dengan cara memberi tanda √ pada kolom yang telah 

disediakan. 
� Keterangan: 

SB  = Sangat Baik 
B = Baik 
C  = Cukup 
K  = Kurang 
SK  = Sangat Kurang 

� Komentar atau saran mohon diberikan secara singkat dan jelas pada kolom 
yang telah disediakan.  
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Pernyataan Ahli Materi dan Pembelajaran 

PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : Tuharno, S.Pd. 

NIP   : 19620209 198412 1 003 

Instansi : SMP Muhammadiyah 3 Depok Sleman 

Alamat  : Jln. Rajawali No. 10 Demangan Baru Catur Tunggal Sleman. 

 

Menyatakan bahwa saya telah memberikan masukan pada “Media Pembelajaran 

Mateatika Interkatif materi Pokok Teorema Pythagoras untuk Memfasilitasi 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMP/MTs Kelas VIII” yang 

disusun oleh: 

Nama   : Latifah Puji Astuti 

NIM   : 07600071 

Program Studi : Pendidikan Matematika 

Fakultas  : Sains dan Teknologi 

 

Harapan saya, masukan yang saya berikan dapat digunakan untuk menyempurnakan 

laporan tugas akhir (skripsi) mahasiswa yang bersangkutan. 

 

 

 

       Ahli materi da Pembelajaran 

         

       (Tuharno, S.Pd.) 
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Instrumen Penilaian 

 Untuk Ahli Materi dan Pembelajaran 

Nama   : Tuharno, S.Pd. 

NIP   : 19620209 198412 1 003 

 

A. Petunjuk: 

� Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli materi 
� Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi Kualitas Isi dan Tujuan 

Pembelajaran 
� Penilaian dilakukan dengan cara memberi tanda √ pada kolom yang telah 

disediakan. 
� Keterangan: 

SB  = Sangat Baik 
B = Baik 
C  = Cukup 
K  = Kurang 
SK  = Sangat Kurang 

� Komentar atau saran mohon diberikan secara singkat dan jelas pada kolom 
yang telah disediakan.  
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B. Lembar Penilaian Kualitas Isi Dan Tujuan Pembelajaran Media 

Pembelajaran Matematika 

No Pernyataan 
Penilaian 

Masukan/ Saran 
SB B C K SK 

1 Kesesuaian antara kompetensi 

dasar dan indicator 

√      

2 Kesesuaian antara indikator 

dan materi 

√      

3 Kesesuaian antara materi dan 

evaluasi 

√      

4 Cakupan materi dan kejelasan 

materi 

√      

5 Isi materi mempunyai konsep 

yang benar 

 √     

6 Pemberian motivasi √      

7 Penyajiannya memperhatikan 

tingkat kematangan siswa 

 √     

8 Kesesuaian media untuk 

memfasilitasi kemampuan 

pemecahan masalah 

matematika siswa 

 √     

9 Sistematika penyajian materi 

dan keruntutan materi 

 √     

10 Kemudahan memahami materi  √     

11 Pembelajaran dalam media 

pembelajaran menyesuaikan 

dengan kehidupan siswa 

 √     
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Jika ada masukan/ komentar secara keseluruhan mohon menuliskan pada kolom 

berikut: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

12 Penggunaan bahasa yang tidak 

membingungkan 

 √     

13 Penggunaan bahasa yang baku  √     

14 Soal yang dibuat sesuai dengan 

materi yang ada dalam media 

pembelajaran 

 √     

15 Ketepatan contoh untuk 

pemecahan masalah 

 √     

16 Kualitas soal-soal tes evaluasi 

dan penilaiannya  

 √     

17 Pemberian balikan untuk 

jawaban yang benar 

 √     

18 Pemberian balikan untuk 

jawaban yang salah 

 √     

19 Media pembelajaran 

matematika yang telah dibuat 

dapat digunakan sebagai 

alternatif belajar di luar kelas 

 √     
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Pernyataan Ahli Media  

PERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : Syariful Fami, S.Pd.I 

NIP/NIY  : 60090578 

Instansi : Pendidikan Matematika UAD 

Alamat  : Jl. Prof. Soepomo SH Janturan UH Yogyakarta 

 

Menyatakan bahwa saya telah memberikan masukan pada “Media Pembelajaran 

Mateatika Interkatif materi Pokok Teorema Pythagoras untuk Memfasilitasi 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMP/MTs Kelas VIII” yang 

disusun oleh: 

Nama   : Latifah Puji Astuti 

NIM   : 07600071 

Program Studi : Pendidikan Matematika 

Fakultas  : Sains dan Teknologi 

 

Harapan saya, masukan yang saya berikan dapat digunakan untuk 

menyempurnakan laporan tugas akhir (skripsi) mahasiswa yang bersangkutan. 

 

 

 

        Ahli Media 

              

(Syariful Fahmi, S.P.d.I ) 
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Instrumen Penilaian  

Untuk Ahli Media  

 

Nama   : Syariful Fahmi, S.P.d.I 

NIP/ NIY : 60090578 

A. Petunjuk: 

� Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli media 
� Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi Kualitas Media Pembelajaran 
� Penilaian dilakukan dengan cara memberi tanda √ pada kolom yang telah 

disediakan. 
� Keterangan: 

SB  = Sangat Baik 
B = Baik 
C  = Cukup 
K  = Kurang 
SK  = Sangat Kurang 

� Komentar atau saran dimohon diberikan secara singkat dan jelas pada 
kolom yang telah disediakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 
 
Lampiran 26 
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Pernyataan Siswa  

PERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : Marreta Pel. 

NIS   : 3553 

Sekolah : SMP Mugadeta 

Alamat  : Nologaten RT 02/ 04 CT Depok Sleman Yk. 

 

Menyatakan bahwa saya telah memberikan masukan pada “Media Pembelajaran 

Mateatika Interkatif materi Pokok Teorema Pythagoras untuk Memfasilitasi 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMP/MTs Kelas VIII” yang 

disusun oleh: 

Nama   : Latifah Puji Astuti 

NIM   : 07600071 

Program Studi : Pendidikan Matematika 

Fakultas  : Sains dan Teknologi 

 

Harapan saya, masukan yang saya berikan dapat digunakan untuk menyempurnakan 

laporan tugas akhir (skripsi) mahasiswa yang bersangkutan. 

 

 

 

        Siswa 

            

       (Marreta Pel ) 
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Instrumen Penilaian  

Untuk Siswa 

Nama   : Marreta Pel. 

NIS   : 3553 

Sekolah : SMP Mugadeta 

A. Petunjuk: 

� Lembar evaluasi ini diisi oleh siswa. 

� Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi penyajian produk (kualitas teknis) 

� Penilaian dilakukan dengan cara memberi tanda √ pada kolom yang telah 

disediakan  

� Keterangan: 

SB  = Sangat Baik 

B = Baik 

C  = Cukup 

K  = Kurang 

SK  = Sangat Kurang 

� Komentar atau saran dimohon diberikan secara singkat dan jelas pada kolom 

yang telah disediakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 
 
 
Lampiran 27 

 

 

B. LEMBAR PENILAIAN CD PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

No Pertanyaan 
Penilaian 

SB B C K SK 

1 
Media pembelajaran dapat dimulai dengan 
mudah 

 √    

2 
Pembelajaran materi teorema Pythagoras 
menjadi lebih menyenangkan dengan 
menggunakan CD pembelajaran ini 

 √    

3 
Saya tidak merasa bosan menggunakan 
media pembelajaran ini 

 √    

4 
Saya dapat mengulangi pada bagian pelajaran 
yang saya inginkan 

 √    

5 
Saya termotivasi belajar matematika setelah 
menggunakan media pembelajaran ini. 

 √    

6 
Saya dapat memahami materi dalam  media 
ini dengan mudah  √    

7 
Saya tertarik belajar dengan bantuan media 
pembelajaran sejenis ini.  √    

 

Komentar/ Saran: 

1. Baik karena memudahkan dalam belajar 

2. ……………………….. 

3. ……………………….. 

4. ……………………….. 

5. ……………………….. 
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Pernyataan Siswa  

PERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : Rosita Dewi H. 

NIS   : 3597 

Sekolah : SMP Mugadeta 

Alamat  : Jalan Anggajaya 3/318 Depok 

 

Menyatakan bahwa saya telah memberikan masukan pada “Media Pembelajaran 

Mateatika Interkatif materi Pokok Teorema Pythagoras untuk Memfasilitasi 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMP/MTs Kelas VIII” yang 

disusun oleh: 

Nama   : Latifah Puji Astuti 

NIM   : 07600071 

Program Studi : Pendidikan Matematika 

Fakultas  : Sains dan Teknologi 

 

Harapan saya, masukan yang saya berikan dapat digunakan untuk menyempurnakan 

laporan tugas akhir (skripsi) mahasiswa yang bersangkutan. 

 

 

 

        Siswa 

                    

           (Rosta Dewi H) 

 

 



188 
 
 
Lampiran 27 

 

 

Instrumen Penilaian  

Untuk Siswa 

Nama   : Rosita Dewi H 

NIS   : 3597 

Sekolah : SMP Mugadeta 

C. Petunjuk: 

� Lembar evaluasi ini diisi oleh siswa. 

� Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi penyajian produk (kualitas teknis) 

� Penilaian dilakukan dengan cara memberi tanda √ pada kolom yang telah 

disediakan  

� Keterangan: 

SB  = Sangat Baik 

B = Baik 

C  = Cukup 

K  = Kurang 

SK  = Sangat Kurang 

� Komentar atau saran dimohon diberikan secara singkat dan jelas pada kolom 

yang telah disediakan.  
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D. LEMBAR PENILAIAN CD PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

No Pertanyaan 
Penilaian 

SB B C K SK 

1 
Media pembelajaran dapat dimulai dengan 
mudah 

 √    

2 
Pembelajaran materi teorema Pythagoras 
menjadi lebih menyenangkan dengan 
menggunakan CD pembelajaran ini 

√     

3 
Saya tidak merasa bosan menggunakan 
media pembelajaran ini 

 √    

4 
Saya dapat mengulangi pada bagian pelajaran 
yang saya inginkan 

 √    

5 
Saya termotivasi belajar matematika setelah 
menggunakan media pembelajaran ini. 

√     

6 
Saya dapat memahami materi dalam  media 
ini dengan mudah √     

7 
Saya tertarik belajar dengan bantuan media 
pembelajaran sejenis ini.  √    

 

Komentar/ Saran: 

1. Cukup Baik 

2. Menyenangkan 

3. Dapat memahami 

4. Mudah dimengerti 

5. Tidak membosankan 
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Pernyataan Siswa  

PERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : Ryan Tirto Gumilir 

NIS   :  

Sekolah : SMP Mugadeta 

Alamat  : Jalan Kaliurang KM 7,8 

 

Menyatakan bahwa saya telah memberikan masukan pada “Media Pembelajaran 

Mateatika Interkatif materi Pokok Teorema Pythagoras untuk Memfasilitasi 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMP/MTs Kelas VIII” yang 

disusun oleh: 

Nama   : Latifah Puji Astuti 

NIM   : 07600071 

Program Studi : Pendidikan Matematika 

Fakultas  : Sains dan Teknologi 

 

Harapan saya, masukan yang saya berikan dapat digunakan untuk menyempurnakan 

laporan tugas akhir (skripsi) mahasiswa yang bersangkutan. 

 

 

 

        Siswa 

         

       (Ryan Tirto Gumilir) 
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Instrumen Penilaian  

Untuk Siswa 

Nama   : Ryan Tirto Gumilir 

NIS   :  

Sekolah : SMP Mugadeta 

E. Petunjuk: 

� Lembar evaluasi ini diisi oleh siswa. 

� Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi penyajian produk (kualitas teknis) 

� Penilaian dilakukan dengan cara memberi tanda √ pada kolom yang telah 

disediakan  

� Keterangan: 

SB  = Sangat Baik 

B = Baik 

C  = Cukup 

K  = Kurang 

SK  = Sangat Kurang 

� Komentar atau saran dimohon diberikan secara singkat dan jelas pada kolom 

yang telah disediakan.  
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F. LEMBAR PENILAIAN CD PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

No Pertanyaan 
Penilaian 

SB B C K SK 

1 
Media pembelajaran dapat dimulai dengan 
mudah 

√     

2 
Pembelajaran materi teorema Pythagoras 
menjadi lebih menyenangkan dengan 
menggunakan CD pembelajaran ini 

√     

3 
Saya tidak merasa bosan menggunakan 
media pembelajaran ini 

√     

4 
Saya dapat mengulangi pada bagian pelajaran 
yang saya inginkan 

 √    

5 
Saya termotivasi belajar matematika setelah 
menggunakan media pembelajaran ini. 

√     

6 
Saya dapat memahami materi dalam  media 
ini dengan mudah √     

7 
Saya tertarik belajar dengan bantuan media 
pembelajaran sejenis ini.  √    

 

Komentar/ Saran: 

1. Sangat menarik 

2. Tidak membosankan 

1. ……………………….. 

2. ……………………….. 

3. ……………………….. 
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Pernyataan Siswa  

PERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : M. Fernanda S. 

NIS   : 3555 

Sekolah : SMP Mugadeta 

Alamat  : jl. Cendrawasih 37 B Manukan CC. 

 

Menyatakan bahwa saya telah memberikan masukan pada “Media Pembelajaran 

Mateatika Interkatif materi Pokok Teorema Pythagoras untuk Memfasilitasi 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMP/MTs Kelas VIII” yang 

disusun oleh: 

Nama   : Latifah Puji Astuti 

NIM   : 07600071 

Program Studi : Pendidikan Matematika 

Fakultas  : Sains dan Teknologi 

 

Harapan saya, masukan yang saya berikan dapat digunakan untuk menyempurnakan 

laporan tugas akhir (skripsi) mahasiswa yang bersangkutan. 

 

 

 

        Siswa 

         

            (M. Fernanda S) 
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Instrumen Penilaian  

Untuk Siswa 

Nama   : M. Fernanda S 

NIS   : 3555 

Sekolah : SMP Muh. 3 Depok 

G. Petunjuk: 

� Lembar evaluasi ini diisi oleh siswa. 

� Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi penyajian produk (kualitas teknis) 

� Penilaian dilakukan dengan cara memberi tanda √ pada kolom yang telah 

disediakan  

� Keterangan: 

SB  = Sangat Baik 

B = Baik 

C  = Cukup 

K  = Kurang 

SK  = Sangat Kurang 

� Komentar atau saran dimohon diberikan secara singkat dan jelas pada kolom 

yang telah disediakan.  
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H. LEMBAR PENILAIAN CD PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

No Pertanyaan 
Penilaian 

SB B C K SK 

1 
Media pembelajaran dapat dimulai dengan 
mudah 

√     

2 
Pembelajaran materi teorema Pythagoras 
menjadi lebih menyenangkan dengan 
menggunakan CD pembelajaran ini 

√     

3 
Saya tidak merasa bosan menggunakan 
media pembelajaran ini 

 √    

4 
Saya dapat mengulangi pada bagian pelajaran 
yang saya inginkan 

√     

5 
Saya termotivasi belajar matematika setelah 
menggunakan media pembelajaran ini. 

 √    

6 
Saya dapat memahami materi dalam  media 
ini dengan mudah √     

7 
Saya tertarik belajar dengan bantuan media 
pembelajaran sejenis ini.  √    

 

Komentar/ Saran: 

1. Kurang berwarna 

2. ……………………….. 

3. ……………………….. 

4. ……………………….. 

5. ……………………….. 
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Pernyataan Siswa  

PERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : Nur Lathifah 

NIS   :  

Sekolah : SMP Muh 3 Depok 

Alamat  : Jl. Nogomudo no. 284 

 

Menyatakan bahwa saya telah memberikan masukan pada “Media Pembelajaran 

Mateatika Interkatif materi Pokok Teorema Pythagoras untuk Memfasilitasi 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMP/MTs Kelas VIII” yang 

disusun oleh: 

Nama   : Latifah Puji Astuti 

NIM   : 07600071 

Program Studi : Pendidikan Matematika 

Fakultas  : Sains dan Teknologi 

 

Harapan saya, masukan yang saya berikan dapat digunakan untuk menyempurnakan 

laporan tugas akhir (skripsi) mahasiswa yang bersangkutan. 

 

 

 

        Siswa 

                 

            (Nur Lathifah) 
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Instrumen Penilaian  

Untuk Siswa 

Nama   : Nur Lathifah 

NIS   :  

Sekolah : SMP Muh. 3 Depok 

I. Petunjuk: 

� Lembar evaluasi ini diisi oleh siswa. 

� Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi penyajian produk (kualitas teknis) 

� Penilaian dilakukan dengan cara memberi tanda √ pada kolom yang telah 

disediakan  

� Keterangan: 

SB  = Sangat Baik 

B = Baik 

C  = Cukup 

K  = Kurang 

SK  = Sangat Kurang 

� Komentar atau saran dimohon diberikan secara singkat dan jelas pada kolom 

yang telah disediakan.  
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J. LEMBAR PENILAIAN CD PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

No Pertanyaan 
Penilaian 

SB B C K SK 

1 
Media pembelajaran dapat dimulai dengan 
mudah 

 √    

2 
Pembelajaran materi teorema Pythagoras 
menjadi lebih menyenangkan dengan 
menggunakan CD pembelajaran ini 

√     

3 
Saya tidak merasa bosan menggunakan 
media pembelajaran ini 

 √    

4 
Saya dapat mengulangi pada bagian pelajaran 
yang saya inginkan 

 √    

5 
Saya termotivasi belajar matematika setelah 
menggunakan media pembelajaran ini. 

 √    

6 
Saya dapat memahami materi dalam  media 
ini dengan mudah  √    

7 
Saya tertarik belajar dengan bantuan media 
pembelajaran sejenis ini.  √    

 

Komentar/ Saran: 

1. Sangat menarik 

2. Tidak membosankan 

3. ……………………….. 

4. ……………………….. 

5. ……………………….. 
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Pernyataan Siswa  

PERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : Anita Octavia 

NIS   : 3573 

Sekolah : SMP Mugadeta 

Alamat  : Jl. Urip Sumoharjo no. 133 

 

Menyatakan bahwa saya telah memberikan masukan pada “Media Pembelajaran 

Mateatika Interkatif materi Pokok Teorema Pythagoras untuk Memfasilitasi 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMP/MTs Kelas VIII” yang 

disusun oleh: 

Nama   : Latifah Puji Astuti 

NIM   : 07600071 

Program Studi : Pendidikan Matematika 

Fakultas  : Sains dan Teknologi 

 

Harapan saya, masukan yang saya berikan dapat digunakan untuk menyempurnakan 

laporan tugas akhir (skripsi) mahasiswa yang bersangkutan. 

 

 

 

        Siswa 

             

           (Anita Octavia) 
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Instrumen Penilaian  

Untuk Siswa 

Nama   : Anita Octavia 

NIS   : 3573 

Sekolah : SMP Mugadeta 

K. Petunjuk: 

� Lembar evaluasi ini diisi oleh siswa. 

� Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi penyajian produk (kualitas teknis) 

� Penilaian dilakukan dengan cara memberi tanda √ pada kolom yang telah 

disediakan  

� Keterangan: 

SB  = Sangat Baik 

B = Baik 

C  = Cukup 

K  = Kurang 

SK  = Sangat Kurang 

� Komentar atau saran dimohon diberikan secara singkat dan jelas pada kolom 

yang telah disediakan.  
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L. LEMBAR PENILAIAN CD PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

No Pertanyaan 
Penilaian 

SB B C K SK 

1 
Media pembelajaran dapat dimulai dengan 
mudah 

 √    

2 
Pembelajaran materi teorema Pythagoras 
menjadi lebih menyenangkan dengan 
menggunakan CD pembelajaran ini 

√     

3 
Saya tidak merasa bosan menggunakan 
media pembelajaran ini 

√     

4 
Saya dapat mengulangi pada bagian pelajaran 
yang saya inginkan 

 √    

5 
Saya termotivasi belajar matematika setelah 
menggunakan media pembelajaran ini. 

√     

6 
Saya dapat memahami materi dalam  media 
ini dengan mudah √     

7 
Saya tertarik belajar dengan bantuan media 
pembelajaran sejenis ini.  √    

 

Komentar/ Saran: 

1. Persiapannya belum lancar 

2. Metodenya cukup muah dipahami 

3. ……………………….. 

4. ……………………….. 

5. ……………………….. 
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Intro Media Pembelajaran 

 

Menu Petunjuk Penggunaan 

 

Menu Tokoh Matematika 

 

Menu Home 

 

Menu SK/KD 

 

Menu Pengantar Materi 
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Pembahasan Materi 

 

Menu Soal Evaluasi 

 

Menu Profil 

 

Menu Latihan Simulasi soal 

 

Menu Pembahasan Evaluasi 

 

Menu Penutup 
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