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MOTTO  

 

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu segala macam berprasangka 

buruk, karena sesungguhnya sebagian dari berprasangka buruk itu dosa“. (Qs. Al 

Hujarat:12) 
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ABSTRAK 
 
 
 

Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah sampai saat ini 
banyak anggapan siswa bahwa mata pelajaran matematika merupakan mata 
pelajaran yang dianggap tidak mudah dimengerti dan sukar dipahami. Banyak 
siswa yang tidak tertarik dan tidak berminat belajar matematika. Untuk itu perlu 
usaha untuk meningkatkan hasil belajar siswa.  

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas 
belajar siswa pada matematika materi pokok kesebangunan menggunakan 
pendekatan kerja kelompok siswa kelas IX A semester 1 tahun pelajaran 
2006/2007. 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX A SMP 2 Jati Kudus 
yang terdiri dari 44 siswa. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus yang 
masing-masing siklus terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 
refleksi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi hasil belajar siswa 
yang diambil dari hasil tes pada setiap siklus, kemampuan guru dalam 
pengelolaan pembelajaran yang diambil dari lembar observasi guru. Sedangkan 
aktivitas siswa dalam pembelajaran diambil dari lembar observasi siswa. 

Hasil penelitian pada siklus I dan siklus II diperoleh jumlah siswa yang 
mendapat nilai 65 pada siklus I ada 32 siswa dengan persentase 72,7% dan pada 
siklus II ada 36 siswa dengan persentase 81,8%. Sedangkan hasil observasi 
keaktifan siswa dengan rata-rata skor pada siklus I sebesar 70 dan pada siklus II 
diperoleh 86,9. Hasil pengamatan untuk guru pada siklus I skor rata-rata 83,15 
dan 88,95 pada siklus II. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dengan 
pendekatan kerja kelompok pada kegiatan belajar mengajar matematika materi 
pokok Kesebangunan siswa kelas IX A SMP 2 Jati Kudus Tahun Pelajaran 
2006/2007 dapat ditingkatkan. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil tes siswa rata-
rata nilainya cukup baik. Agar dapat mencapai hasil yang optimal dalam 
pencapaian tujuan pembelajaran, guru harus mempertimbangkan kemampuan 
peserta didik dan fasilitas belajar apa yang diperlukan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

 
A.  Latar Belakang 

Di Indonesia pembangunan di bidang pendidikan mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari adanya upaya 

pemerintah menggalakkan pendidikan dasar sembilan tahun dan adanya 

pembaharuan kurikulum sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan. 

Dalam GBPP matematika kurikulum 2004 disebutkan bahwa 

penyusunan kurikulum telah diusahakan agar materi pelajaran matematika 

yang disajikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah lebih 

besar kaitannya satu sama lain, sehingga kuatnya landasan di suatu jenjang 

akan memperkokoh jenjang berikutnya. 

Dalam kurikulum 2004 pendidikan dasar SMP bidang studi 

matematika, tujuan pengajaran matematika di SMP adalah agar siswa 

1. Memiliki kemampuan yang dapat dialihgunakan melalui kegiatan   

matematika. 

2. Memiliki pengetahuan matematika sebagai bekal untuk melanjutkan ke  

pendidikan menengah. 

3.  Memiliki ketrampilan matematika sebagai peningkatan dan perluasan 

dari matematika sekolah dasar untuk dapat dipergunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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Dengan tuntutan yang sangat mulia tersebut, itulah sebabnya siswa 

dituntut untuk rajin belajar dengan banyak berlatih dan terus berlatih. Tanpa 

berlatih yang cukup, mustahil akan memiliki keterampilan matematika 

sebagai peningkatan dan perluasan dari matematika sekolah dasar untuk dapat 

dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pengalaman akan pentingnya matematika akan tercermin dalam 

pelaksanaan pendidikan. Di setiap jenjang manapun matematika merupakan 

pelajaran wajib. Matematika sebagai salah satu ilmu dasar dewasa ini telah 

berkembang amat pesat, baik materi maupun kegunaannya. Matematika 

sebagai ilmu bidang studi yang dipelajari di sekolah memiliki peranan cukup 

besar guna menumbuhkembangkan kemampuan-kemampuan dan membentuk 

pribadi siswa serta berpadu pada perkembangan IPTEK. Matematika juga 

penting sebagai alat bantu, sebagai ilmu, sebagai pembimbing pola berpikir 

maupun sebagai pembentuk sikap. Tak dapat dipungkiri bahwa matematika 

memiliki banyak kegunaan, matematika perlu diberikan kepada peserta didik 

hampir pada setiap jenjang pendidikan. Mengingat obyek-obyek matematika 

merupakan benda pikiran yang abstrak, maka metode mengajar matematika 

yang dipergunakan haruslah sesuai dengan perkembangan intelektual siswa. 

Walaupun demikian dari realitas yang ada ternyata siswa SMP 2 Jati 

Kabupaten Kudus sebagian besar khususnya kelas IX A aktivitas belajar 

siswa sebelum penelitian kurang bersemangat dalam belajar mata pelajaran 

matematika, kondisi tersebut kemungkinan kurangnya motivasi belajar. 
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Kondisi riil yang terjadi di SMP 2 Jati Kabupaten Kudus adalah 

rendahnya nilai pelajaran matematika yang diperoleh siswa kelas IX A pada 

ulangan harian. Prestasi belajar yang rendah itu terjadi juga pada materi 

pokok kesebangunan. Hal ini dapat diketahui dari nilai rata-rata ulangan 

harian pada materi kesebangunan selama dua tahun terakhir sebagaimana 

tersaji pada tabel berikut. 

Tahun 2004/2005 2005/2006 

Jumlah siswa 240 240 

Rata-rata 60 58,23 

 

 Dari tabel di atas dapat diketahui nilai rata-rata hasil belajar pada materi 

kesebangunan masih rendah sebab standar ketuntasan belajar minimal di SMP 

2 Jati sebesar 65. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kemampuan sebagian 

siswa SMP 2 Jati Kudus belum mencapai batas ketuntasan yang ditetapkan.  

Matematika merupakan mata pelajaran yang tidak mudah dimengerti 

dan tidak mudah pula dipahami, rendahnya minat belajar matematika seperti 

di atas mengisyaratkan adanya suatu permasalahan yang perlu segera dicari 

jalan keluarnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar materi matematika 

yang dianggap tidak mudah untuk dipahami oleh sebagian besar siswa SMP 2 

Jati Kabupaten Kudus agar lebih mudah dipahami dan dimengerti sehingga 

nilai ulangan harian dan ulangan umumnya meningkat. 

Hasil belajar siswa pada materi kesebangunan masih tergolong 

rendah, adapun penyebabnya antara lain siswa, guru, sarana dan proses 
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belajar mengajar (PBM). Dari segi siswa masih malas belajar, kurangnya 

motivasi dari orang tua, lemah dalam berhitung, kesadaran belajar rendah. 

Segi guru kurang memberi motivasi, kurang menerapkan pembelajaran aktif-

efektif dan minimnya bimbingan guru dalam mengatasi kesulitan siswa. 

Dilihat dari sarana masih minim media pembelajaran matematika, terbatasnya 

prasarana yang berkaitan dengan mata pelajaran matematika. Di sisi 

pelaksanaan PBM masih monoton dan membosankan. 

Untuk itu guru harus mampu menemukan metode yang tepat untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu model pembelajaran  yang 

diharapkan mampu mengatasinya adalah metode kerja kelompok. 

Metode kerja kelompok dipilih sebagai salah satu alternatif karena 

metode ini merupakan pendekatan pengajaran yang menggunakan masalah-

masalah dunia ingatan sebagai kontek bagi peserta didik untuk belajar 

berpikir kritis dan terampil memecahkan masalah, mendapatkan pengetahuan, 

serta memusatkan pada keterkaitan antara disiplin dan kerja sama.  

 

B.  Permasalahan 

Dalam setiap kegiatan pengajaran, untuk mata pelajaran apapun pasti 

akan dijumpai kendala belajar siswa dalam menerima materi yang 

disampaikan oleh guru. Jadi yang menjadi permasalahan dalam peneliti ini 

adalah “apakah dengan penggunaan  pendekatan kerja kelompok dapat 

meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa pada matematika materi pokok 
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Kesebangunan pada kelas IX A semester 1 SMP 2 jati Kudus tahun Pelajaran 

2006/2007? ”   

C.  Tujuan Penelitian 

Dalam melaksanakan aktifitas manusia pasti mempunyai tujuan yang 

mendasar dan terarah sehingga tujuan tersebut dapat dijadikan alat kontrol. 

Demikian halnya dengan peneliti ini, agar dapat berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan, maka tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui peningkatan 

hasil belajar melalui pengunaan pendekatan kerja kelompok dapat 

meningkatkan hasil belajar dan aktifitas  siswa kelas IX A SMP 2 Jati Kudus 

Tahun Pelajaran 2006/2007. 

 

D.  Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi perbedaan pandangan, penafsiran dan persepsi 

serta menghindari kekaburan dari istilah yang ada dalam judul skripsi, 

beberapa istilah yang perlu ditegaskan antara lain : 

      1.  Hasil Belajar     

Hasil Belajar adalah nilai yang diperoleh dari evaluasi belajar yang 

diberikan guru di akhir sub materi pokok Kesebangunan Kelas IX A 

semester 1 SMP 2 Jati Kudus tahun pelajaran 2006/2007.  

      2.  Kesebangunan 

Merupakan materi pokok dalam mata pelajaran Matematika kelas IX A 

yang diajarkan pada semester 1. 
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E.  Manfaat Penelitian 

Apabila hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa dengan 

menggunakan metode kerja kelompok ternyata dapat meningkatkan 

penguasaan konsep kesebangunan bagi siswa maka hal ini dapat memberi 

manfaat berarti : 

1.  Bagi guru 

a.  Merupakan umpan balik untuk mengetahui kesulitan siswa. 

b.  Memperbaiki kinerja guru dalam pelaksanaan KBM. 

c.  Meningkatkan gairah dalam melaksanakan KBM. 

d. Guru lebih terampil dalam menggunakan metode mengajar yang 

bervariatif. 

       2.  Bagi siswa 

a.  Meningkatkan belajar siswa dalam mengikuti KBM mata pelajaran  

Matematika. 

b.  Meningkatkan rasa percaya diri. 

c.  Menumbuhkan sikap ilmiah.  

d.  Menumbuhkan pemahaman konsep-konsep matematika. 

e.  Meningkatkan prestasi belajar pada mata pelajaran matematika. 

 

F.  Sistematika Penulisan 

Sistematika skripsi ini terbagi menjadi 3 bagian yaitu : 

      1.  Bagian awal 
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Pada bagian ini memuat beberapa halaman yang terdiri dari halaman 

judul, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, abstrak, 

kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran. 

      2.  Bagian kedua 

Pada bagian ini memuat 5 bab yang terdiri dari : 

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, permasalahan, 

tujuan penelitian, penegasan istilah, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II Landasan Teori dan Hipotesis Tindakan, berisi tentang 

landasan teori yang digunakan dalam penelitian, kerangka berfikir dan 

hipotesis tindakan. 

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang subyek penelitian, 

variabel penelitian, teknik pengumpulan data, rancangan penelitian, 

sumber data dan cara pengambilan data serta tolok ukur keberhasilan. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang 

pelaksanaan penelitian, analisis hasil penelitian dan pembahasan hasil 

penelitian. 

Bab V Penutup, memuat tentang kesimpulan hasil penelitian dan 

saran-saran. 

      3.  Bagian ketiga 

         Pada bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran.   
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BAB II 

 LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN  

 

 

A.  Belajar  

      1.  Belajar Matematika 

Pengertian belajar matematika yang diungkapkan J. Bruner 

(dalam Herman Hudoyo, 1998:56) berpendapat bahwa belajar 

matematika ialah belajar tentang konsep-konsep dan struktur matematika. 

Program pengajaran matematika menurut Garis-garis Besar 

Program Pengajaran (GBPP) maka pelajaran matematika kurikulum 2004 

yang telah disempurnakan, bahwa program pengajaran matematika 

dikatakan tuntas belajar apabila siswa secara klasikal mendapatkan nilai 

≥ 6,5 mencapai 80%. 

  2.  Belajar Kelompok 

Menurut Pradnyo Wijayanti (Siti Aisah: 2003) selama belajar 

kelompok, tugas anggota kelompok adalah menguasai materi yang 

diberikan guru dan membantu teman satu kelompok untuk menguasai 

materi tersebut. Siswa diberi lembar kegiatan yang dapat digunakan 

untuk melatih ketrampilan yang sedang diajarkan untuk meng evaluasi 

diri mereka dan teman satu kelompok.  

Pada saat pertama kali menggunakan pembelajaran secara 

berkelompok, guru perlu mengamati kegiatan pembelajaran secara 
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seksama. Guru juga perlu memberi bantuan dengan cara memperjalas 

perintah, mereview konsep atau menjawab pertanyaan itu. Selain itu guru 

juga melakukan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan pada 

saat kegiatan belajar kelompok berlangsung. Selanjutnya langkah-

langkah guru sebagai berikut. 

a. Mintalah anggota kelompok memindahkan meja atau bangku mereka 

bersama-sama dan pindah ke meja kelompok. 

b. Berikan waktu kurang lebih 10 menit untuk memilih nama kelompok. 

Kelompok manapun yang tidak dapat menyepakati nama kelompok 

pada saat itu boleh memilih kemudian. 

c.  Bagikan lembar kegiatan siswa. 

d.  Serahkanlah pada siswa  untuk bekerja sama dalam pasangan, bertiga 

atau satu kelompok utuh, tergantung pada tujuan yang sedang 

dipelajari. Jika mengerjakan soal, masing masing siswa harus 

mengerjakan soalnya sendiri sendiri dan kemudian dicocokan dengan 

temannya. Jika salah satu tidak dapat mengerjakan suatu pertanyaan, 

teman satu kelompoknya bertanggung jawab menjelaskannya. Jika 

siswa mengerjakan pertanyaan dengan jawaban pendek, maka mereka 

lebih sering bertanya, dan kemudian antara teman saling bergantian 

memegang lembar kegiatan dan berusaha menjawab pertanyaan itu. 

e.  Tekanan pada siswa bahwa mereka belum selesai belajar sampai 

mereka yakin teman teman satu kelompok dapt mencapai nilai 100 

pada kuis. Pastikan siswa mengerti bahwa lembar kegiatan tersebut 
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untuk belajar tidak hanya diisi dan diserahkan. Jadi penting bagi siswa 

agar mempunyai lembar kegiatan untuk mengecek diri mereka dan 

teman teman sekelompok mereka pada saat mereka belajar. Ingatkan 

siswa bahwa jika mereka mempunyai pertanyaan, mereka seharusnya 

menanamkan teman teman sekelompok sebelum bertanya guru. 

f.  Sementara siswa bekerja dalam kelompok guru berkeliling dalam 

kelas. Guru sebaiknya memuji kelompok yang semua anggotanya 

bekerja dengan baik, yang anggotanya duduk dalam kelompoknya, 

untuk mendengarkan bagaiman anggota yang lain bekerja. 

 3.  Kuis  

Menurut Robert Slavin (Siti Aisah: 2003) kuis dikerjakan oleh 

siswa secara mandiri. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan apa saja yang 

telah diperoleh siswa selama belajar dalm kelompok. Hasil kuis 

digunakan nilai perkembangan individu dan disumbangkan dalam nilai 

perkembangan kelompok. Nilai perkembangan kelompok diperoleh dari 

nilai perkembangan individu tiap anggota kelompok. 

 4.  Penghargaan Kelompok 

Menurut Linda L (Siti Aisah: 2003) kegiatan ini dilakukan pada 

setiap akhir pertemuan kegiatan belajr mengajar. Guru memberikan 

penghargaan berupa pujian, skor perkembangan, atau barang dapat 

berbentuk makanan kecil kepada kelompok yang teraktif, terkompak dan 

termaju. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan motivasi kepada 

siswa agar lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar.  
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Kelebihan dalam penggunaan pendekatan pembelajaran ini adalah 

sebagai berikut : 

a.  Mengembangkan serta menggunakan keterampilan berfikir kritis dan 

kerja sama kelompok. 

b.  Menyuburkan hubungan antar pribadi yang positif diantara siswa yang 

berasal dari latar belakang yang berbeda. 

c.  Menerapkan bimbingan oleh tim. 

d.  Menciptakan lingkungan yang menghargai nilai nilai ilmiah. 

Kelemahan dalam menggunakan pendekatan pembejaran ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Sejumlah siswa mungkin bingung karena belum terbiasa dengan 

perlakuan seperti ini. 

b. Guru pada permulaan akan membuat kesalahan, kesalahan dalam 

pengolahan kelas, akan tetapi usaha yang sungguh-sungguh akan 

dapat terampil menerapkan model pembelajaran ini. 

 

B. Pengertian Belajar 

Pengertian belajar menurut Sudjana ( 1989 : 5 ) adalah suatu proses 

yang ditandai dengan adanya perubahan perubahan pada diri seseorang. 

Perubahan sebagai hasil dari proses belajar, dapat ditunjukan dalam berbagai 

bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahamn, sikap dan tingkah laku, 

keterampilan, kecakapan, kebiasaan serta perubahan aspek aspek yang lain 

yang ada pada individu yang belajar. Dengan demikian belajar pada dasarnya 
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adalah perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Perubahan tingkah 

laku itu meliputi keterampilan, kebiasaan, sikap, pengetahuan, pemahaman, 

dan apresiasi. Sedangkan yang dimaksud dengan pengalaman dalam proses 

belajar adalah interaksi antara individu dengan lingkungannya. 

Morris L. Bigge (dalam Darsono, 2000:3) menyebutkan bahwa  

“Belajar adalah perubahan yang menetap dalam kehidupan seseorang yang 

tidak diwariskan secara genetis.“ Sedangkan Marle J. Moskowitz (dalam 

Darsono, 2000:3), menyebutkan bahwa “Belajar adalah perilaku sebagai hasil 

langsung dari pengalaman bukan akibat hubungan hubungan dalam sistim 

syaraf yang dibawa sejak lahir.“ 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar dapat 

diartikan sebagai perubahan tingkah laku akibat interaksi dengan lingkungan 

bukan dari penurunan gen.  

Ada beberapa hal pokok dalam belajar, antara lain sebagai berikut : 

1. Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku. 

2. Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau 

pengalaman. 

3. Belajar merupakan perubahan yang relatif mantap. 

4. Tingkah laku yang dialami karena belajar menyangkut berbagai aspek 

kepribadian baik fisik maupaun psikis seperti perubahan dalam 

pengertian, pemecahan suatu masalah, keterampilan, kecakapan, 

kebiasaan atau sikap. 
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C.  Aktivitas Belajar 

Menurut Depdiknas (2005) siswa belajar aktif adalah belajar yang 

melibatkan keaktifan mental (intelektual – emosional) walaupun dalam 

banyak hal diperlukan keaktifan fisik. Kadar keaktifan siswa dalam belajar 

terdapat dalam rentang keaktifan antara teacher-centered lawan student-

centered. Menurut Mc Keachi (Siti Aisah: 2003) kadar keaktifan atau kadar 

CBSA (Cara belajar Siswa Aktif) ditentukan oleh tujuh dimensi atau faktor 

berikut. 

1. Partisipasi siswa dalam menetapkan tujuan kegiatan pembelajaran. 

2. Tekanan pada upaya mencapai tujuan afektif dalam pembelajaran. 

3. Partisipasi siswa dalam proses pembelajaran terutama dalam interaksi 

antar siswa. 

4. Penerimaan guru terhadap perbuatan ataupun kontribusi siswa yang 

kurang relevan bahkan salah sama sekali. 

5. Kekohesian kelas sebagai kelompok. 

6. Kesempatan yang diberikan kepada siswa untuk mengambil kepusan-

keputusan penting dalam sekolah. 

7. Jumlah waktu yang dipergunakan untuk menanggulangi masalah pribadi 

siswa baik yang berhubungan ataupun tidak berhubungan dengan mata 

pelajaran. 

Tujuh dimensi tersebut dapat diterapkan di dalam pengelolaan 

pembelajaran matematika dalam berbagai variasi metode: ekspositori, 

penemuan, diskusi klasikal dan kelompok, pemecahan masalah sehingga 
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proses pembelajaran tidak hanya didominasi guru. Dimensi 1 sampai 4 dapat 

secara langsung diterapkan dalam pembelajaran matematika, sedangkan 

dimensi 5 sampai 7 dapat digunakan untuk mengkondisikan pembelajaran dan 

kegiatan persekolahan secara lebih umum. 

   

D. Hasil Belajar. 

Hasil belajar menggambarkan kemampuan siswa dalam mempelajari 

sesuatu. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudjana (1989:50) yang 

menyebutkan bahwa “Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki atau 

dikuasai siswa setelah menempuh proses belajar”. Hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif (atelektual), afektif (sikap), dan kemampuan 

psikomotorik (bertindak). Harus diakui bahwa dalam proses belajar mengajar, 

terutama yang berkenaan dengan perubahan konsep Kesebangunan, sedikit 

sekali kemampuan yang berkenaan dengan sikap, yang lebih banyak adalah 

aspek kognitif dan psikomotorik. Dalam aspek kognitif ada enam unsur yang 

saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu pengetahuan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. 

Kemampuan siswa dalam mempelajari suatu pembelajaran tercermin 

dari hasil belajarnya. Faktor-faktor yang mempngaruhi hasil belajar sebagai 

berikut : 

1.  Faktor faktor yang bersumber dari dalam diri manusia, yang dapat 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu : 

a.  Faktor biolgis, yaitu  usia, kematangan, kesehatan. 
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b. Faktor psikologis yaitu  kelelahan suasana hati, motivasi, minat, dan 

kebiasaan belajar. 

2.  Faktor faktor yang bersumber dari luar diri manusia, yang dapat 

diklasifikasikan menjadi dua juga yaitu : 

a.  Faktor manusia, yaitu : keluarga, sekolah, masyarakat. 

b.  Faktor non manusia, yaitu : udara, suara dan bau - bauan. 

 

E.  Uraian Materi  

Materi kesebangunan pada Sekolah Menengah Pertama diajarkan pada 

kelas IX Kurikulum 2004. Kompetensi dasar yang harus dicapai pada materi 

kesebangunan adalah menjelaskan bentuk-bentuk bangun datar. 

Kesebangunan adalah bangun datar yang memiliki perbandingan sisi-sisi 

yang bersesuaian sebanding atau sudut-sudut yang bersesuaian sama.  

Untuk menanamkan konsep kesebangunan, sajian berjalan dari 

pengalaman yang sudah diketahui siswa menuju ke definisi kesebangunan. 

Definisi tidak diberikan dalam bentuk final, namun siswa harus mencoba 

merumuskan sendiri dari hasil pengalamannya dengan bahasanya sendiri.  

Di dalam mengajar matematika sulit kiranya pengajar harus terpaku 

satu jenis teori belajar saja. Pemaduan teori belajar yang cocok untuk 

kesiapan peserta didik dan materi matematika yang diajarkan dapat 

diharapkan kegiatan mengajar belajar matematika efektif. Pemilihan teori 

belajar yang mana yang dipilih pengajar juga sangat subyektif tergantung 

kepada individu pengajar. 
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Berikut menunjukkan gabungan beberapa teori belajar Piaget dengan 

Ausubel atau Gagne (Herman Hudojo,1988:100). 

Urutan langkah dalam menanamkan suatu konsep matematika. 

a.  Guru memberikan pengalaman belajar berupa contoh-contoh yang  

berhubungan dengan suatu konsep matematika, sebut konsep X. 

Pengalaman yang diberikan itu haruslah dari berbagai bentuk, tidak 

hanya sejenis pengalaman dan sesuai dengan struktur kognitif peserta 

didik. 

b.  Selanjutnya peserta didik diberikan dua atau tiga contoh lagi dalam 

bentuk pertanyaan, yaitu apakah ilustrasi yang diberikan itu termasuk 

kualifikasi X atau tidak. Ini gunanya untuk mengecek apakah konsep X 

sudah dimengerti oleh peserta didik. 

c.  Peserta didik diminta memberikan contoh-contoh sendiri tentang konsep 

X tersebut. Jadi di sini peserta didik aktif sendiri mencari contoh-contoh 

dan ini berguna sebagai penilaian apakah peserta didik sudah benar-benar 

mengerti konsep X tersebut. 

d.  Kegiatan berikutnya, peserta didik mencoba untuk memdefinisikan 

konsep X tadi dengan bahasanya sendiri. Cara mengemukakan konsep X 

haruslah berbeda antara peserta didik yang masih di periode operasi 

konkret dan operasi formal. Mendefinisikan suatu konsep dengan 

menggunakan bahasanya sendiri merupakan latihan berfikir, sebab 

peserta didik bergulat dengan gigih untuk mencoba menyatakan suatu 

konsep dari pengalaman konkret yang diperolehnya. 
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e.  Untuk mengecek kembali pemahaman terhadap konsep X yang sudah 

dinyatakan dengan definisi tadi, peserta didik perlu lagi contoh-contoh 

lain, baik yang menunjukkan konsep X ataupun yang bukan konsep X 

peserta didik harus mengerti mana yang konsep X dan mana yang bukan 

konsep X. 

f.  Sebagai langkah terakhir (optional) untuk menanamkan konsep X 

tersebut di dalam benak peserta didik, perlu adanya drill untuk 

memperkuat pengertian terhadap konsep X tersebut. 

Setelah langkah keenam tersebut, barulah kegiatan mengajar belajar 

meningkat ke teorema atau konsep baru. 

Pemahaman konsep melalui keenam langkah di atas terasa berjalan 

lambat, namun akhirnya bila konsep sudah tertanam, dapat diharapkan 

teorema dan konsep baru akan mudah dipelajari. Dengan demikian pelajaran 

akan berjalan lebih cepat dan lancar. 

Dengan mengambil contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang 

menyangkut kesebangunan, diharapkan dapat membantu siswa dalam 

memahami konsep abstrak Matematika. Contoh-contoh konkret tersebut 

adalah Metode Kerja Kelompok 

a. Foto bunga yang sama tetapi berbeda ukuran 
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                   Gb. 1                                  Gb. 2                                

Pada gambar 1 foto bunga berukuran 2 cm x 3 cm. 

Pada gambar 2 foto bunga berukuran 4 cm x 6 cm. 

Dari foto bunga tersebut di atas dapat digunakan sebagai alat 

bantu pembelajaran untuk pembahasan mengenai pengertian skala 

maupun bangun-bangun yang sebangun. 

b.  Ubin-ubin berbentuk persegi dengan berbagai ukuran 

      

 

                   Gb. 1                                             Gb. 2 

Pada gambar 1 ubin berukuran 20 cm x 20 cm. 

Pada gambar 2 ubin berukuran 30 cm x 30 cm. 

Dengan menggunakan ubin-ubin yang berbentuk persegi dengan 

berbagai ukuran tersebut guna memberikan bimbingan dalam 

menyimpulkan hasil dari penelitian bangun-bangun yang mereka 

sebutkan tadi. Dari sini guna membuat suatu definisi dari dua bangun 

yang sebangun. 

b. Sebatang tongkat berdiri tegak, sedangkan di sampingnya ada sebuah 

pohon juga berdiri tegak. Pada saat yang sama, sinar mathari, membuat 

bayangan tongkat dan pohon tersebut di atas tanah. Apabila panjang 

bayangan tongkat dan panjang bayangan pohon dapat diukur dan tinggi 

tongkat diketahui, maka kita dapat menghitung tinggi pohon tersebut. 
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pohon                tongkat     

                                                                                  

        a      A                                                     

       b          B 

                     bayangan 1              bayangan 2 

Keadaan tersebut untuk memperkenalkan pada siswa bahwa di 

dalam kehidupan sehari-hari ada persoalan yang menyangkut 

kesebangunan. Dan dari gambar tersebut juga dapat digunakan untuk 

membahas mengenai segitiga-segitiga yang sebangun. 

Dalam hal ini pengajar mengarahkan siswa untuk mempelajari 

aturan dalam perhitungan kesebangunan yakni konsep perbandingan.  

Konsep itu adalah : 
A
a    =    

B
b  

  a b  sebagai sisi-sisi bangun ke-1 

  A,B sebagai sisi-sisi bangun ke-2 

Dari beberapa uraian di atas maka yang dimaksud meningkatkan 

hasil belajar matematika pokok bahasan kesebangunan 

menggunakankerja kelompok, adalah suatu suatu proses pembelajaran 

matematika di mana peserta didik dalam memahami konsep abstrak 

matematika harus dibantu dengan menggunakan kerja kelompok, 

sehingga lebih mudah memahami konsep-konsep matematika daripada 

manipulasi istilah abstrak. Untuk penguasaan konsep dalam penelitian ini 

dapat dilihat dalam ketuntasan belajar siswa. 
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F.  Kesebangunan 

1.  Gambar Berskala, Foto dan Model Berskala 

a.  Pengertian skala pada peta 

 

 

Contoh 1: 

Untuk menggambar tinggi sebuah gedung yang tingginya 5 m pada 

buku tulis tidak mungkin, maka dengan skala tertentu kita gambar 

dengan ukuran 5 cm. Jadi ukuran 5 cm mewakili 5 m atau setiap 1 cm 

mewaliki 1 m atau 100 cm. Perbandingan 1 cm : 100 cm atau 1 : 100 

itulah yang disebut dengan skala. 

1 cm adalah jarak pada gambar sedangkan 100 cm adalah jarak 

sebenarnya. Jadi skala adalah perbandingan jarak pada gambar (peta) 

dengan jarak sebenarnya.                                                      

b.  Menentukan salah satu dari ukuran pada peta, ukuran sebenarnya, 

skala,  jika dua diantaranya diketahui. 

Contoh 2: 

Orangtuamu akan membuat sebuah rumah yang denahnya berskala 

1:200. Pada gambar, ukuran rumah itu lebarnya 6 cm dan panjangnya 

7,5 cm.  

Diketahui :  Skala = 1 : 200 

Ditanya : 

Hitunglah panjang dan lebar rumah sesungguhnya! 
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Jawab: 

Lebar sesungguhnya   = 6 x 
1

200  = 1.200 cm 

      = 12 m 

Panjang sesungguhnya  = 7,5 x  = 1.500 cm 

      = 15 m 

Contoh 3 : 

Skala peta sebuah kabupaten 1 : 250.000. Jarak dua kecamatan 10 km. 

Hitunglah jarak kedua kecamatan tersebut pada peta! 

Diketahui : 

Skala = 1 : 250.000 

Jawab : 

Jarak kedua kecamatan =  
250000

1  x 1000000 cm 

     =  4 cm 

Hasil di atas menunjukkan bahwa : 

Ukuran sesungguhnya  = 
skala

gambarukuranpada 1  

Ukuran pada peta   = skala x ukuran sesungguhnya. 

c.  Foto dan model berskala 

Antara foto/model dan benda sebenarnya adalah sebangun. Model 

berskala adalah bentuk yang sama dengan benda yang sebenarnya 

hanya lebih kecil. Jika perbandingan diketahui dan ukuran model 

ditentukan maka ukuran sebenarnya dapat dihitung atau sebaliknya. 
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Contoh : 

Ukuran sebuah mobil panjangnya 3,6 m, lebar 2,4 m dan tinggi 1,8 m. 

Dibuat model dengan skala 1 :30. Tentukan ukuran model! 

Diketahui : Skala 1 : 30 

Ditanya : Tentukan ukuran model 

Jawab : 

Panjang model : panjang mobil =  1 : 30 

Panjang model   = 
30
1   x panjang mobil 

      =  
30
1 x 360 cm 

      =  12 cm 

Lebar model : lebar mobil = 1 : 30 

Lebar model   = 
30
1  x lebar mobil 

      =  
30
1 x 240 cm 

      =  8 cm 

Tinggi model : tinggi mobil  = 1 : 30 

Tinggi model   = 
30
1  x tinggi mobil 

      = 
30
1  x 180 cm 

      =  6 cm 

 2.  Bangun-bangun yang sebangun 

                 D              C           S                                    R 
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              2 cm  4 cm 

     A          3 cm    B               P                                     Q    
                     6 cm 

a.  A =  P 

 B =  Q  

 C =  R 

 D =  S 

b.  AB : PQ = 3 : 6 = 
2
1  

BC : QR = 2 : 4 = 
2
1  

    CD : RS = 3 : 6 = 
2
1  

AD : PS = 2 : 4 = 
2
1   

Maka dikatakan bahwa bangun ABCD sebangun PQRS ditulis ABCD 

~   PQRS. 

Dua bangun yang bersisi lurus dikatakan sebangun bila dipenuhi 

syarat : 

1)  Semua sudut yang bersesuaian sama besar. 

2)  Sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. 

      3.  Segitiga-segitiga yang sebangun 

a.  Syarat dua segitiga yang sebangun: 

1)   Sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama, atau 

2)   Sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. 

Contoh:       C                    M 
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                                85°                                            85° 

                         
                       50°  
              A                                  B                                             
                                                                  50° 
                                                        K                                                       L 
 

Δ ABC dan Δ KLM sebangun 

 A =   K = 50°   dan    C =   M = 85° 

Jika AB = 4, BC = 3, AC = 6 dan KL = 6 

Hitung KM dan LM! 

Jawab: 

       A =    K =  50° 

   C =    M =  85° 

Maka  B =  L = 180° – 50° – 85° = 45° 

Δ ABC ~ Δ KLM (memenuhi sd, sd) 

KL
AB        =          

LM
BC   

                   
6
4           =          

LM
3  

⇔  4 x LM    =  3 x 6 

⇔  4 LM   =  18 

⇔  LM           =  
4

18  

⇔  LM           =  4,5 

               
KL
AB      =       

KM
AC  

⇔   
6
4  =  

KM
6  
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⇔   4 x KM   =  6 x 6 

⇔   4 KM      =  36 

⇔  KM       =  
4

36  

⇔  KM          =   9 

 

 

 

b.  Perbandingan ruas garis dalam segitiga 

                           C    Δ ABC dan Δ DEC sebangun 

                                                a. 
DA
CD    =   

EB
CE   atau 

         D                   >                E         b. 
CA
CD    =    

CB
CE    =     

AB
DE   

     A                        >                      B 

Contoh 1:       R 

    Ditentukan Δ PQR, ST // PQ 

                                                           Jika PS = 4, PR = 6, ST = 5, RT = 4 

             S                 >                T                   Tentukan QT dan PQ! 

    P                          >                       Q 

Δ PQR ~ Δ STR, 

maka  
SP
RS   = 

PQ
RT          

RP
RS   =   

PQ
ST   

                  ⇔          
4
2   =   

TQ
4     ⇔             

6
2     =    

PQ
5  

                  ⇔   2 x TQ  =     4 x 4    ⇔  2 x PQ   =  6 x 5 
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                 ⇔       2 TQ  = 16       ⇔      2 PQ  =  30 

                  ⇔         TQ  =  
2

16     ⇔             PQ   =   
2

30   

                  ⇔         TQ  =  8                             ⇔             PQ   =   15 

 

 

 

Contoh 2 :         C 

        1  2 

 

                                      1  2         

     A                                 D                B  

Δ ABC siku-siku di C, CD ⊥ AB 

1. Δ ACD ~ Δ ABC 

Sebab 

      A   =       A 

      D1  =       C (siku-siku) 

      C1  =       B 

                    maka   
AD
AC   =  

AC
AB   → AC² = AD x AB 

2.  Δ CBD ~ Δ ABC 

      Sebab 

         B    =        B 
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         D 2  =        C 

         A   =         C 2  

     Maka 
BD
BC   =  

BC
BA   →  BC² = BD x BA 

               3.  Δ ACD ~ Δ CBD 

   Sebab                                                   

       D1   =         D 2   

       C1   =         B 

       A    =        C 2  

     Maka 
AD
CD  = 

CD
BD  →  CD ² = AD x BD 

 

G.  Kerangka Berpikir 

Pembelajaran yang biasa dilakukan oleh guru, selama ini tidak banyak 

memberikan hasil yang memuaskan dalam hal peningkatan prestasi belajar, 

hal ini dikarenakan sebagian besar kegiatan pembelajaran berpusat pada guru 

dan komunikasi yang terjadi adalah satu arah yaitu guru dan siswa. Disini 

guru hampir mendominasiseluruh kegiatan pembelajaran, sedang siswa hanya 

memperhatikan dan membuat catatan seperlunya, sehingga aktifitas siswa 

tidak begitu diperhatikan. Kapasitas siswa dalam kegiatan pembelajara 

cenderung membuat siswa jenuh dan bosanyang secara tidak langsung dapat 

mempengaruhi hasil belajarnya. 
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Istilah model pengajaran meliputi pendekatan suatu model pengajaran 

yng luas dan menyeluruh, contohnya pada model pembelajaran menggunakan 

metode kerja kelompok, kelompok-kelompok kecil siswa bekerja sama 

memecahkan suatu masalah yang telah disepakati oleh siswa dan guru. Ketika 

guru sedang menerapkan model pengajaran tersebut, sering kali siswa 

menggunakan bermacam-macam keterampilan, prosedur pemecahan masalah 

dan berfikir kritis. Pada model pembelajaran menggunakan metode kerja 

kelompok menyajikan permasalahan nyata yang penyelesaiannya 

membutuhkan kerja sama diantara siswa siswinya. Dalam model pengajaran 

ini guru memandu siswa menguraikan rencana pemecahan masalah menjadi 

tahap-tahap kegiatan, guru memberi contoh mengenai penggunaan 

keterampilan dan strategi yang dibutuhkan supaya tugas-tugas tersebut dapat 

diselesaikan. Guru menciptakan suasana kelas yang fleksibel dan berorientasi 

pada upaya penyelidikan oleh siswa . 

Dengan demikian, melalui model pembelajaran menggunakan kerja 

kelompok diharapkan siswa akan lebih termotifasi, giat belajar dan tidak ber-

anggapan soal-soal pada materi pokok kesebangunan tidak sangat sukar, dan 

juga komunikasi siswa yang diperoleh dari kerja kelompok dapat menghapus 

perbedaan antara siswa pandai dengan siswa yang kurang pandai sehingga 

keengganan untuk saling bertanya dapat berkurang yang pada akhir-nya siswa 

akan selalu ingat akan apa yang dipelajarinya dan bisa mengerjakan soal 

dengan baik dan benar, sehingga hasil belajar akan meningkat.   
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H.  Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan hipotesis sebagai 

berikut: “Dengan menggunakan metode kerja kelompok dalam Kegiatan 

Belajar Mengajar (KBM) dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas 

siswa Kelas IX A semester 1 SMP 2 Jati Kudus Tahun Pelajaran 2006/2007.” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A.  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah SMP 2 Jati Kudus yang beralamatkan di jalan 

AKBP. R. Agil Kusumadya No. 143 dengan  (0291) 437926, 444959 

Kudus  59346. 

 

B.  Subyek  Penelitian 

Subyek penelitian adalah semua siswa kelas IX A SMP 2 Jati Kudus 

tahun pelajaran 2006 / 2007 yang berjumlah 44 siswa, yang terdiri 22 siswa 

putri dan 22 siswa putra dengan latar belakang ekonomi orang tua menengah 

ke bawah serta kemampuan dan kemauan anak untuk belajar rendah, serta 

dua orang guru yaitu guru mata pelajaran matematika dan seorang guru 

pengamat.  

 

C.  Prosedur penelitian     

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan 2 siklus. Prosedur 

penelitian tindakan yang ditempuh ini merupakan suatu siklus yang 

mencakup 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi dan 

evaluasi refleksi.  
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D.  Rincian prosedur penelitian 

 Siklus I 

1. Perencanaan 

a. Guru menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

materi kesebangunan sesuai model pembelajaran kerja kelompok. 

b. Mengelompokkan siswa sejumlah 44 anak dalam 8 kelompok yang 

masing-masing dipimpin oleh satu ketua kelompok. 

c. Menyiapkan prasarana yang diperlukan dalam menyampaikan materi 

pelajaran . 

d. Membuat evaluasi. 

1)  Lembar kerja siswa ( LKS ), materi kesebangunan  

2)  Soal evaluasi lengkap dengan kisi-kisi dan pedoman penilaiannya 

e. Menyusun dan menyiapkan lembar observasi untuk guru  

f. Menyusun dan menyiapkan lembar observasi untuk siswa 

2.  Pelaksanaan tindakan  

 Pertemuan 1  

Pertemuan pertama pada siklus satu direncanakan pada hari Senin 

tanggal 6 November 2006 dengan alokasi waktu 2 x 40 menit. Pada 

pertemuan ini, guru menyampaikan materi mengenai menentukan 

perbandingan kesebangunan dua bangun datar yang berkaitan dengan 

kesebangunan, yang diawali dengan menyampaikan materi dilanjutkan 

dengan pemberian LKS yang harus diselesaikan oleh siswa secara 

berkelompok yang diakhiri dengan pemberian soal-soal untuk dikerjakan 
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dirumah sebagai bahan pendalaman bagi siswa. Semua dilaksanakan 

melaui model pembelajaran kerja kelompok  sebagai berikut : 

a.  Pendahuluan 

1) Guru membuka pelajaran dan mengecek kehadiran siswa. 

2) Guru memberi apersepsi. 

 Guru mengingatkan kembali tentang kejadian sehari-hari yang 

berkaitan dengan kesebangunan  

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menginformasikan 

model pembelajaran yang akan dilakukan. 

b.  Kegiatan Inti 

1) Guru mengajukan masalah yang berkaitan dengan kejadian sehari-

hari dan membahasnya bersama-sama siswa melalui tanya jawab. 

2) Guru membagi siswa ke dalam kelompok yang sudah dibentuk dan 

membagikan LKS kepada tiap kelompok untuk didiskusikan 

bersama anggota kelompok 

3) Guru meminta siswa mengumpulkan ide kelompoknya sendiri 

tentang cara menyelesaikan masalah tersebut  

4) Guru membimbing/ mendorong siswa mengumpulkan informasi 

yang sesuai, menemukan penjelasan dan pemecahan masalah dari  

fase 1. 

5) Guru mendorong dialog / diskusi antar teman dalam kelompoknya 
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6) Guru memilih secara acak kelompok I – VIII untuk mempersentase   

hasil diskusinya yang masing-masing kelompok diwakili oleh satu 

orang siswa 

7) Guru membimbing dan mengamati siswa dalam menyampaikan 

hasil  

      diskusinya 

8) Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk 

menanggapi bila terjadi perbedaan pendapat 

9) Guru bersama siswa membahas kembali hasil diskusi kelompok 

presentasi 

c.  Penutup 

1) Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan mengenai 

materi yang telah dipelajari 

2) Guru memberikan soal untuk dikerjakan dirumah sebagai bahan 

pendalaman materi  

3) Guru meminta siswa untuk menuliskan kesan pelajaran pada hari 

ini sebagai refleksi siswa terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kerja kelompok 

Pertemuan 2 

Pertemuan kedua pada siklus 1 direncanakan pada hari Selasa 7 

November 2006, dengan alokasi waktu 2 x 40 menit. Pada pertemuan ini. 

Pada pertemuan ini guru menyampaikan materi mengenai menggunakan 

konsep kesebangunan dua bangun yang berkaitan dengan kesebangunan, 
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yang diawali dengan menyampaikan materi dilanjutkan dengan 

pemberian LKS yang harus diselesaikan oleh siswa secara berkelompok 

yang diakhiri dengan pemberian soal-soal untuk dikerjakan di rumah 

sebagai bahan pendalaman bagi siswa. Semuanya dilaksanakan melalui 

model pembelajaran kerja kelompok  sebagai berikut. 

a.  Pendahuluan 

1. Guru membuka pelajaran dan mengecek kehadiran siswa 

2. Guru memberikan apersepsi 

 Guru mengingatkan kembali tentang kejadian sehari-hari yang 

berkaitan dengan kesebangunan 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menginformasikan 

model pembelajaran yang akan dilakukan  

b.  Kegiatan Inti 

1) Guru mengajukan masalah yang berkaitan dengan kejadian sehari-

hari dan membahasnya bersama-sama siswa melalui tanya jawab. 

2) Guru membagi siswa ke dalam kelompok yang sudah dibentuk dan 

membagikan LKS kepada tiap kelompok untuk didiskusikan 

bersama anggota kelompok 

3) Guru meminta siswa mengumpulkan ide kelompoknya sendiri 

tentang cara menyelesaikan masalah tersebut  

4) Guru membimbing/ mendorong siswa mengumpulkan informasi 

yang sesuai, menemukan penjelasan dan pemecahan masalah dari  

fase 1 
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5) Guru mendorong dialog / diskusi antar teman dalam kelompoknya 

6) Guru memilih secara acak kelompok I – VIII untuk mempersentase 

hasil diskusinya yang masing-masing kelompok diwakili oleh satu 

orang siswa 

7) Guru membimbing dan mengamati siswa dalam menyampaikan 

hasil diskusinya 

8) Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk 

menanggapi bila terjadi perbedaan pendapat 

9) Guru bersama siswa membahas kembali hasil diskusi kelompok 

presentasi 

c.  Penutup 

1) Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan mengenai 

materi yang telah dipelajari 

2) Guru memberikan soal untuk dikerjakan dirumah sebagai bahan 

pendalaman materi  

3) Guru meminta siswa untuk menuliskan kesan pelajaran pada hari 

ini sebagai refleksi siswa terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kerja kelompok 

3.  Observasi 

Pengamatan dilakukan pada saat pelaksanaan pembelajaran 

berlangsung yang dilakukan oleh observer yang meliputi pengamatan 

terhadap siswa dan terhadap guru dengan menggunakan instrumen yang 

telah disediakan 
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4.  Evaluasi Refleksi 

Refleksi merupakan analisis hasil pengamatan dan evaluasi 

tahapan  tahapan pada siklus 1 dan refleksi dilaksanakan setelah 

pelaksanaan siklus 1 seesai. Refleksi ini dilakukan dengan kerja sama 

antara guru dan guru pengamat, yang kemudian hasilnya digunakan 

sebagai acuan dalam menentukan tindakan selanjutnya dalam siklus 2. 

 

Siklus II 

1.  Perencanaan 

a. Guru menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

materi Kesebangunan sesuai model pembelajaran kerja kelompok. 

b. Mengelompokkan siswa sejumlah 44 anak dalam 8 kelompok yang 

masing-masing dipimpin oleh satu ketua kelompok 

c. Menyiapkan prasarana yang diperlukan dalam menyampaikan materi 

pelajaran  

d. Membuat alat evaluasi 

1)  Lembar kerja siswa ( LKS ) materi kesebangunan 

2)  Soal evaluasi lengkap dengan kisi-kisi dan pedoman penilainnya 

e. Menyusun dan menyiapkan lembar observasi untuk guru 

f.  Menyusun dan menyiapkan lembar observasi untuk siswa 

2.  Pelaksanaan Tindakan. 

     Pertemuan 1 
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Pertemuan pertama pada siklus 2 direncanakan pada hari Sabtu 

tanggal 11 November 2006 dengan alokasi waktu 2 x 40 menit. Pada 

pertemuan ini, guru menyampaikan materi mengenai menggunakan 

konsep kesebangunan dua bangun yang berkaitan dengan kesebangunan, 

yang diawali dengan menyampaikan materi dilanjutkan dengan 

pemberian lembar kerja siswa yang harus diselesaikan oleh siswa secara 

berkelompok yang diakhiri dengan pemberian soal-soal untuk dikerjakan 

di rumah sebagai bahan pendalaman bagi siswa. Semuanya dilaksanakan 

melalui model pembelajaran menggunakan kerja kelompok sebagai 

berikut : 

a.  Pendahuluan 

1)  Guru membuka pelajaran dan mengecek kehadiran siswa . 

2)  Guru memberikan apersepsi. 

Guru mengingatka kembali tentang cara-cara menyelesaikan 

masalah (LKS). Mengenali dua bangun datar yang kongruen atau 

tidak kongruen dengan menyebut syaratnya yang berkaitan dengan 

kesebangunan 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran da menginformasikan 

model pembelajaran yang akan dilakukan. 

b.  Kegiatan Inti 

1) Guru mengajukan masalah yang berkaitan dengan kejadian 

sehari-hari dan membahasnya bersama-sama siswa melalui tanya 

jawab. 
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2) Guru membagi siswa kedalam kelompok yang sudah dibentuk 

dan membagikan lembar kerja siswa kepada tiap kelompok untuk 

didiskusikan bersama anggota kelompok. 

3) Guru meminta siswa mengemukakan pendapat kelompoknya 

sendiri tentang cara menyelesaikan masalah tersebut. 

4) Guru membimbing atau mendorong siswa mengumpulkan 

informasi yang  sesuai, menemukan penjelasan dan pemecahan 

masalah dari fase 1 

5) Guru mendorong dialog atau diskusi antar teman dalam 

kelompoknya. 

6) Guru memberikan motivasi kepada siswa pada saat pembelajaran 

berlangsung sehingga siswa lebih aktif. 

7) Guru membimbing semua kelompok secara merata sehinga 

hampir semua kesulitan kelompok dalam menyelesaikan soal 

dapat terbantu. 

8) Guru memilih secara acak kelompok I – VIII untuk 

memprestasikan hasil diskusinya yang masing-masing kelompok 

diwakili oleh satu orang siswa. 

9) Guru membimbing dan mengamati siswa dalam menyampaikan 

hasil diskusinya. 

10) Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk 

menanggapi bila terjadi perbedaan pendapat. 
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11) Guru bersama siswa membahas kembali hasil diskusi kelompok 

yang presentasi. 

c.  Penutup. 

1) Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan mengenai 

materi yang telah dipelajari. 

2) Guru memberikan soal untuk dikerjakan dirumah sebagai bahan 

pendalaman materi. 

3) Guru meminta siswa untuk menuliskan kesan pelajaran pada hari 

ini sebagai refleksi siswa terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kerja kelompok. 

 Pertemuan 2 

Pertemuan kedua pada siklus 2 direncanakan pada Senin,  13 

November 2006 dengan alokasi waktu 2 x 40 menit. Pada pertemuan ini 

guru menyampaikan materi mengenai menyelesaikan model matematika 

dari masalah yang berkaitan dengan kesebangunan, yang diawali dengan 

menyampaikan materi dilanjutkan dengan pemberian lembar kerja siswa 

yang harus diselesaikan oleh siswa secara berkelompok yang diakhiri 

dengan pemberian soal-soal untuk dikerjakan dirumah sebagai 

pendalaman bagi siswa. Semuanya dilaksanakan melalui model 

pembelajaran kerja kelompok sebagai berikut : 

a. Pendahuluan 

1)  Guru membuka pelajaran dan mengecek kehadiran siswa . 

2)  Guru memberikan apersepsi. 
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Guru mengingatkan kembali tentang cara-cara menyelesaikan 

masalah (LKS). Mengenali dua bangun datar yang kongruen atau 

tidak kongruen dengan menyebut syaratnya yang berkaitan dengan 

kesebangunan 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menginformasikan 

model pembelajaran yang akan dilakukan. 

 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru mengajukan masalah yang berkaitan dengan kejadian 

sehari-hari dan membahasnya bersama-sama siswa melalui tanya 

jawab. 

2) Guru membagi siswa kedalam kelompok yang sudah dibentuk 

dan membagikan lembar kerja siswa kepada tiap kelompok untuk 

didiskusikan bersama anggota kelompok. 

3) Guru meminta siswa mengemukakan pendapat kelompoknya 

sendiri tentang cara menyelesaikan masalah tersebut. 

4) Guru membimbing atau mendorong siswa mengumpulkan 

informasi yang sesuai, menemukan penjelasan dan pemecahan 

masalah dari fase 1 

5) Guru mendorong dialog atau diskusi antar teman dalam 

kelompoknya. 

6) Guru memberikan motivasi kepada siswa pada saat pembelajaran 

berlangsung sehingga siswa lebih aktif. 
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7) Guru membimbing semua kelompok secara merata sehinga 

hampir semua kesulitan kelompok dalam menyelesaikan soal 

dapat terbantu. 

8) Guru memilih secara acak kelompok I – VIII untuk 

memprestasikan hasil diskusinya yang masing-masing kelompok 

diwakili oleh satu orang siswa. 

9) Guru membimbing dan mengamati siswa dalam menyampaikan 

hasil diskusinya. 

10) Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk 

menanggapi bila terjadi perbedaan pendapat. 

11) Guru bersama siswa membahas kembali hasil diskusi kelompok 

yang presentasi. 

c.  Penutup. 

1) Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan mengenai 

materi yang telah dipelajari. 

2) Guru memberikan soal untuk dikerjakan dirumah sebagai bahan 

pendalaman materi. 

3) Guru meminta siswa untuk menuliskan kesan pelajaran pada hari 

ini sebagai refleksi siswa terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kerja kelompok. 

3.  Observasi 

Pengamatan dilakukan pada saat pelaksanaan pembelajaran 

berlangsung yang dilakukan oleh observer yang meliputi pengamatan 
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terhadap siswa dan terhadap guru dengan menggunakan instrumen yang 

telah disediakan. 

4.  Evaluasi Refleksi 

Refleksi pada siklus II dilakukan setelah tahap implementasi dan 

observasi selesai. Refleksi pada siklus II meliputi hasil observasi dan 

hasil tes evaluasi siklus II yang digunakan untuk menarik kesimpulan 

apabila penelitian yang dilakukan sudah mencapai indikator yang 

ditetapkan. 

Diharapkan setelah akhir siklus II ini, implementasi model 

pembelajaran dengan kerja kelompok dalam kelompok-kelompok kecil 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

E.  Sumber Data dan Cara Pengambilan Data 

1.  Sumber data : siswa kelas IX A SMP 2 Jati Kudus Tahun Pelajaran 2006 

/ 2007 dan seluruh anggota tim peneliti. 

2.  Jenis data : jenis data yang didapatkan adalah data kuantitatif dan 

kualitatif yang terdiri dari :  

a.  Hasil belajar 

b.  Data hasil aktifitas terhadap pelaksanaan pembelajaran siswa 

       3.  Cara pengambilan data 

a.  Data hasil belajar diambil dengan memberikan tes kepada siswa : 

                Nilai = 
skormaks

perolehskoryangdi∑  x 100 
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b. Data untuk aktivitas belajar diukur dengan menggunakan lembar 

observasi. 

 

F.  Tolok Ukur Keberhasilan 

Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan penelitian tindakan 

dikatakan berhasil apabila. 

1. Siswa mendapat nilai ≥ 65 dengan persentase ketuntasan mencapai > 80 

%. 

2. Aktivitas siswa mencapai ≥ 65.  
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

 

A.  Hasil Penelitian 

 1.  Siklus I 

Siklus I dilaksanakan pada tanggal 6 November 2006 sampai 

dengan tanggal 7 November 2006, materi yang diajarkan adalah sub 

pokok materi gambar berskala, foto / model berskala dan bangun-bangun 

yang sebangun. 

a.  Tingkat partisipasi siswa dalam proses pembelajaran 

Pada saat guru menyampaikan pembelajaran, siswa yang 

memahami dengan jumlah persentasi 72.7%. Dalam proses 

pembelajaran yang menggunakan kerja kelompok, secara umum pada 

siklus I banyak siswa sangat berminat dan antusias terhadap materi 

matematika. Siswa yang semula kurang menerima konsep matematika 

sehingga konsep mudah tertanam dan dimengerti. 

b.  Hasil Evaluasi 

Dari hasil evaluasi diperoleh data sebagai berikut : 

1)  Siswa yang tuntas belajar  : 32 anak (72,7%) 

2)  Siswa yang belum tuntas belajar : 12 anak (27,3%) 

c.  Hasil pengamatan guru lain 
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Pada umumnya sudah berjalan baik hanya pada awal-awal 

siklus siswa merasa tegang karena adanya guru lain dalam kelas 

tersebut yang bertindak sebagai pengamat, sehingga geraknya merasa 

diamati, namun setelah diberi pengertian maka pada pertemuan 

berikutnya siswa sudah mulai terbiasa sehingga menurut catatan 

pengamat siswa tidak grogi lagi dan terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran. 

2.    Siklus II 

Siklus II dilaksanakan dari tanggal 11 November 2006 sampai 

dengan tanggal 13 November 2006, materi yang diajarkan adalah sub 

pokok bahasan segitiga-segitiga yang sebangun. 

a. Tingkat partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. 

Dalam  proses pembelajaran dengan metode kerja kelompok, pada 

siklus II banyak siswa semakin tertarik dan berminat, pelajaran 

berjalan lebih cepat dan lancar sehingga pemahaman siswa lebih 

meningkat, hal ini terlihat dari hasil evaluasi. 

b. Hasil evaluasi 

Dari hasil evaluasi diperoleh data sebagai berikut : 

1)  Siswa yang tuntas belajar  : 36 anak (81,8%) 

2)  Siswa yang belum tuntas belajar : 8 anak (18,2%) 

c.  Hasil pengamatan guru lain 

Sebelum diberi tindakan peran aktif dan minat siswa dalam 

proses pembelajaran masih rendah, masih banyak siswa yang merasa 
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bingung. Namun setelah diberi tindakan menggunakan kerja 

kelompok maka dalam memahami konsep abstrak matematika 

tersebut banyak siswa yang lebih tertarik dan aktif. 

Teman yang diajak berkolaborasi menyarankan untuk lebih 

sabar lagi karena bila tingkat kesabaran guru rendah maka peran aktif 

siswa menurun. 

 

B.  Pembahasan 

1.  Siklus I 

Hasil penelitian pada siklus I menunjukkan bahwa rata-rata hasil 

belajar siswa menunjukkan yang tuntas belajar 32 siswa dengan aktivitas 

belajar 72,7%. Setelah melihat data baik dari data pengamatan observasi, 

hasil ulangan harian, dan hasil kolaborasi dengan teman lain untuk 

kemudian dianalisis maka pada siklus pertama secara umum sudah 

berjalan baik, hanya pada awal-awal siklus siswa merasa tegang karena 

adanya guru lain dalam kelas tersebut yang bertindak sebagai pengamat 

sehingga geraknya merasa diamati. Namun setelah diberikan pengertian 

maka pada pertemuan berikutnya siswa sudah mulai terbiasa sehingga 

menurut catatan pengamatan siswa tidak grogi lagi dan terlibat aktif 

dalam proses pembelajaran. 

Karena target pencapaian ketuntasan belajar belum sesuai yang 

diharapkan maka perlu dilanjutkan pada siklus kedua. 

2. Siklus II 
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Hasil penelitian pada siklus II menunjukkan bahwa rata-rata hasil 

belajar siswa yang tuntas 36 siswa dengan aktivitas belajar 81,8. Dari 

hasil monitoring yang terlampir pada skripsi ini, setelah dianalisis dan 

direfleksi pada siklus ini dapat digambarkan sebagai berikut  

Pada siklus II terjadi hal yang menarik yaitu sebelum diberi 

tindakan, siswa kurang aktif dan kurang tertarik pada materi. Namun 

setelah diberi tindakan menggunakan kerja kelompok dalam hal ini yang 

menggunakan contoh kehidupan sehari-hari, banyak siswa yang lebih 

berperan aktif dalam proses pembelajaran. 

Pada hasil evaluasi juga terjadi peningkatan sesuai dengan target 

yang diharapkan mengenai tingkat ketuntasan belajar. 

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kerja kelom-

pok dengan penguasaan konsep matematika pada materi pokok keseba-

ngunan siswa kelas IX A semester 1 SMP 2 Jati Kudus tahun pelajaran 

2006/2007 adalah sangat berpengaruh.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian kelas ini diperoleh simpulan bahwa 

melalui implementasi model pembelajaran secara berkelompok dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IX A SMP 2 Jati Kudus tahun 

pelajaran 2006 / 2007 pada pokok bahasan kesebangunan. Hasil ini 

ditunjukkan dengan hasil siswa yang mendapat nilai  6,5 adalah 72,7% 

untuk siklus I dan siklus II 81,8%, sedangkan aktivitasnya pada siklus I 

adalah 75 dan siklus II 87,5. 

 

B.  Saran 

1.  Guru mata pelajaran matematika SMP 2 Jati Kudus dalam 

menyampaikan isi/materi matematika yang akan dipelajari peserta didik, 

harus memikirkan fasilitas belajar apa yang diperlukan agar kegiatan 

belajar berlangsung dan tujuan belajar dapat tercapai. 

2.  Guru harus mau menilai dirinya sendiri sebagaimana cara penyampaian 

materi di dalam kelas apakah metodenya sudah cocok atau belum, 

bagaimana sikap mengajarnya bergaya otoriter atau demokratis atau 

perpaduan keduanya yang akhirnya setelah mendapat umpan balik mau 
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memperbaiki diri sehingga apa yang menjadi tujuan pendidikan dapat 

tercapai. 

3.  Agar dapat mencapai hasil yang optimal dalam pencapaian tujuan 

pembe-lajaran, guru harus mempertimbangkan kemampuan peserta didik 

dalam mengabstraksikan dan menggenaralisasikan ide / gagasan 

matematika dari belajar kelompok 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS IX A 
SMP 2 JATI KUDUS  

TAHUN PELAJARAN 2006 / 2007 
 

JENIS 
KELAMIN NO NAMA KODE 
L P 

1 Abdul Malik A L   
2 Andy Setiawan B L   
3 Angga Aditya Putra C L   
4 Anik Dewi Susanti D   P 
5 Ardetyo Saputro E L   
6 Budi Haryono F L   
7 Catur Adi G L   
8 Choirul Avif H L   
9 Choirul Iswahyudi I L   
10 Daryanti J   P 
11 Dewi Setyaningrum K   P 
12 Dwi Siswanto L L   
13 Eka Setiawan M L   
14 Eksan Yuniarto N   P 
15 Emawati O   P 
16 Eni Setiana P L   
17 Evian Ajik Qudotul Sulikah Q   P 
18 Fachrurrozi Setiawan R L   
19 Fitria Hikmatul Ulya S   P 
20 Heny Yudianto T L   
21 Hidayat Maulana U L   
22 Minah V   P 
23 Mita Umaroh W   P 
24 Muhamad Romdoni X L   
25 Nor Hidayah Y   P 
26 Nurul Aqidah Z   P 
27 Nurul Hidayah AA L   
28 Prastya Jati Kusuma AB   P 
29 Puji Lestari AC   P 
30 Putri Indah Permata Sari AD   P 
31 Ratna Hetty Ningsih AE   P 
32 Rian Widayat AF L   
33 Ristiyani AG   P 
34 Rofi Cahyani AH   P 
35 Selamet AI L   
36 Setyawan AJ L   
37 Sulasih AK   P 
38 Tika Yuwono AL   P 
39 Ulien Noorlita AM   P 
40 Uswatun Chasanah AN   P 
41 Wahyu Multi Prakusyo AO L   
42 Wihandarto AP L   
43 Yoga Ferdian AQ L   
44 Yuniarti AR   P 

Lampiran 1 
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DAFTAR KELOMPOK SIKLUS I 

 

KELOMPOK I    KELOMPOK II 

1. ABDUL MALIK    1. CHOIRUL AVIV 

2. ANDY SETIAWAN     2. CHOIRUL ISWAHYUDI 

3. ANGGA ADITYA PUTRA    3. DWI SISWANTO 

4. ARDITYO SAPUTRO    4. EKA SETIAWAN 

5. BUDI HARYONO    5. EKSAN YUNIARTO 

6. CATUR ADI    6. HENNY YUDIANTO 

 

KELOMPOK III    KELOMPOK IV 

1. FACHRURROZI SETIAWAN    1. SETYAWAN 

2. HIDAYAT MAULANA    2. WAHYU MULTI P. 

3. M.ROMDHONI    3. WIHANDARTO 

4. PRASETYO JATI K.    4. YOGA FERDIYAH 

5. RIYAN WIDAYAT    5. ANIK DEWI SUSANTI 

6. SELAMET    6. DARYANTI 

 

KELOMPOK V    KELOMPOK IV 

1. DEWI SETYANIGRUM    1. NURUL HIDAYAH 

2. EMAWATI    2. NURUL AQIDAH 

3. ENI SETIANA    3. MINAH 

4. EVIANA AJIK Q.S    4. NITA UMAROH 

5. FITRIA HIKMATUL U.    5. NOOR HIDAYAH 

KELOMPOK VII    KELOMPOK VIII 

Lampiran 2 
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1. PUTRI INDAH P.S.    1. USWATUN CHASANAH 

2. RATNA HETTY N.    2. SULASIH 

3. RISTIYANI    3. TIKA YUWONO 

4. ROFI CAHYANI    4. ULIEN NOORLITA 

5. PUJI LESTARI    5. YUNIARTO 

 

Keterangan : 

Pembegian kelompok berdasarkan pilihan guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR KELOMPOK SIKLUS II 
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KELOMPOK I    KELOMPOK II 

1. NURUL HIDAYAH    1. NITA UMARO   

2. NURUL AQIDAH      2. NOOR HIDAYAH      

3. MINAH                 3. EKA SETIAWAN 

4. CHOIRUL AVIV       4. EKSAN YUNIARTO  

5. CHOIRUL ISWAHYUDI    5. HENY YUDIANTO 

6. DWI SISWANTO    6. SELAMET       

  

KELOMPOK III    KELOMPOK IV 

1. WAHYU MULTI P.    1. USWATUN CHASANAH 

2. SETYAWAN           2. SULASIH        

3. WIHANDARTO    3. YOGA FERDIAN 

4. TIKA YUWONO         4. ANIKDEWI SUSANTI 

5. ULIEN NOOR LITA    5. DARYANTI          

6. YUNIARTI    6. ENI SETIANA 

 

KELOMPOK V    KELOMPOK IV 

1. FACHRURROZI SETIAWAN       1. ABDUL MALIK   

2. HIDAYAT MAULANA    2. SULASIH 

3. M.ROMDHONI     3. ANNGA ADITYA P. 

4. ROFI CAHYANI       4. EVIANA AJIK Q. 

5. PUJI LESTARI           5. FITRIA HIKMATUL 

KELOMPOK VII    KELOMPOK VIII 

1. PUTRI INDAH P.S.     1. ADITYO SAPUTRO   
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2. RATNA HETTY N.    2. BUDI HARYONO 

3. PRASETYO JATI K.    3. CATUR ADI 

4. RIYAN WIDAYAT    4. DEWI SETYANINGRUM 

5. RISTIYANI     5. EMAWATI  

 

Keterangan : 

Pembegian kelompok berdasarkan masukan siswa dengan tidak mengabaikan aturan 

yang ada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Lampiran 3 
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SIKLUS I 

 

SATUAN PENDIDIKAN  :  SMP 

MATA PELAJARAN  :  MATEMATIKA 

KELAS / SEMESTER  :  IX / SATU  

ASPEK   :  KESEBANGUNAN 

ALOKASI WAKTU   :  4 X 40 Menit ( 2 Pertemuan ) 

 

A.  1.  Kompetensi Dasar 

a. Menentukan perbandingan kesebangunan dua bangun datar 

b. Menggunakan konsep kesebangunan dua bangun 

2. Indikator 

a. Membedakan dua bangun datar sebangun atau tidak sebangun dengan 

menyebut saratnya. 

b. Menghitung panjang sisi yang belum diketahui dari dua bangun yang 

sebangun. 

c. Menyebutkan syarat dua segi - tiga adalah sebangun 

d. Menentukan perbandingan sisi dua segitiga sebangun dan meng-hitung 

panjangnya. 

e. Memcahkan masalah yang melibatkan konsep kesebangunan 

B.  Kelengkapan 

1. Buku siswa / LKS 

2. Benda nyata ( bangun datar ) 

C.  Kegiatan Belajar Mengajar 

Model :  Pembelajaran berdasarkan kerja kelompok 

Metode          :  Ceramah, diskusi, penemuan terbimbing, dan  pemberian tugas 

Pendekatan     :  Kerja kelompok 

Pertemuan pertama 



56 
 
 
 
 
 1.  Pendahuluan : 

a. Guru membuka pelajaran dan mengecek kehadiran siswa 

b. Guru memberikan apersepsi 

 Guru mengingatkan kembali tentang kejadian sehari – hari yang berkaitan 

dengan kesebangunan  

c. Guru menyampaikan tijuan pembelajaran dan menginformasikan model 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

 2.  Kegiatan Inti  

 Fase 1  :  Mengorientasikan siswa pada masalah ( LKS ) 

a. Guru mengajukan masalah yang berkaitan dengan kejadian 

sehari-hari dan membahasnya bersama-sama siswa melalui tanya 

jawab 

 Fase 2 :  Mengorganisir siswa untuk belajar 

 b. Guru membagi siswa ke dalam kelompok yang sudah dibentuk 

dan membagikan LKS kepada setiap kelompok untuk didisku-

sikan bersama anggota kelompok 

 c. Guru meminta siswa mengembalikan ide kelompoknya sendiri 

tentang cara menyelesaikan masalah tersebut 

 Fase 3 :  Membantu siswa memecahkan masalah ( LKS ) 

 d. Guru membimbing / mendorong siswa mengumplkan informasi 

yang sesuai, menemukan penjelasan dan pemecahan masalah 

(LKS) dari fase 1 

 e. Guru mendorong dialog/diskusi antar teman dalam kelompoknya  

 Fase 4 : Mengembangkan dalam menyajikan hasil pemecahan masalah (LKS) 

 f. Guru memilih secara acak kelompok I – VIII untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya yang masing-masing 

kelompok diwakili oleh satu orang siswa 

 g. Guru membimbing dan mengamati siswa dalam menyampaikan 

hasil diskusinya 

 h. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk 

menanggapi bila terjadi perbedaan pendapat 
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 Fase 5 :  Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah (LKS) 

 i. Guru dan siswa membahas kembali hasil diskusi kelompok yang 

prosentasi 

 3.  Penutup. 

 a. Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan mengenai materi yang 

telah dipelajari 

 b. Guru memberikan soal untuk dikerjakan di rumah sebagai bahan 

pendalaman materi 

 c. Guru meminta siswa untuk menuliskan kesan pelajaran pada hari ini sebagai 

refleksi siswa terhadap pembelajaran dengan meng-gunakan model 

pembelajaran berdasar kerja kelompok  

  

 Pertemuan Kedua 

 1.  Pendahuluan 

 a. Guru membuka pelajaran dan mengecek kehadiran siswa  

 b. Guru memberikan Apersepsi 

  Guru mengingatkan kembali tentang kejadian sehari-hari yang berkaitan 

dengan kesebangunan 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menginformasikan model 

pembelajaran yang akan dilakukan 

 2.  Kegiatan Inti 

 Fase 1 :  Mengorientasikan siswa pada masalah (LKS) 

a. Guru mengajukan masalah yang berkaitan dengan kegiatan 

sehari-hari dan membahasnya bersama-sama siswa melalui tanya 

jawab 

Fase 2 :  Mengorganisir siswa untuk belajar  

b. Guru membagi siswa kedalam kelompok yang sudah dibentuk 

dan membagikan LKS kepada tiap kelompok untuk didiskusi- kan 

bersama anggota kelompok. 

c. Guru meminta siswa mengemukakan ide kelompoknya sendiri 

tentang cara menyelesaikan masalah tersebut 
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Fase 3 :  Membantu siswa memecahkan masalah (LKS) 

d. Guru membimbing/ mendorong siswa mengumpulkan informasi 

yang sesuai, menemukan penjelasan dan pemecahan masalah dari 

fase 1  

e. Guru mendorong dialog/ diskusi antar teman dalam kelompoknya 

Fase 4 :  Mengembangkan dan menyajikan hasil pemecahan masalah (LKS) 

f. Guru memilih secara acak kelompok I – VIII untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya yang masing-masing 

kelompok diwakili oleh satu orang siswa 

g. Guru membimbing dan mengamati dalam menyampaikan hasil 

diskusinya 

h. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk 

menanggapi bila terjadi perbedaan pendapat. 

Fase 5 :  Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah  

i. Guru bersama siswa membahas kembali hasil diskusi kelompok 

yang prosentasi  

 3.  Penutup. 

a. Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan mengenai materi yang 

telah dipelajari 

b. Guru memberikan soal untuk dikerjakan di rumah sebagai bahan 

pendalaman materi. 

c. Guru meminta siswa untuk menuliskan kesan pelajaran pada hari ini sebagai 

refleksi siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran berdasarkan kerja kelompok. 

D.  Penilaian 

Tehnik  :  Tes 

Bentuk Instrumen  :  Tertulis 

Contoh Instrumen : 

1. Dari bangun-bangun berikut ini, manakah yang sebangun  dengan lapangan 

sepak bola berukuran 100 m x 60 m ? 

a.  Persegi berukuran 10 m x 10 m 
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b.  Persegi panjang berukuran 5 cm x 3 cm 

c.  Jajar-genjang berukuran 10 cm dan 6 cm dengan salah satu sudutnya 88o 

2.  Gambar di bawah ini menunjukkan dua bagian yang sebangun. Hitunglah 

panjang AB ! 

              S  12cm        R 

    D      6cm  C 

                 10cm 

    4cm 

     A           B         P           Q 

           

 

       Kudus,   Nopember 2006 

 Mengetahui, 

 Kepala Sekolah    Guru mata pelajaran 

 

 

 M. SHOLIHIN, S.Pd.   SUSILOWATI 
 NIP.131253377    NIP. 131254796 

LEMBAR KERJA SISWA I – 1 

 

   Satuan Pendidikan :  SMP 

   Mata Pelajaran :  Matematika 

   Kelas / semester :  IX A / satu  

   Aspek   :  Kesebangunan 

   Alokasi Waktu :  15 menit 

 

Kompetensi Dasar  

Membuat model matematika yang berkaitan dengan kesebangunan 

Indikator  

Membuat model matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan dengan kesebangunan 

Lampiran 4 
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Soal : 

Buatlah bentuk-bentuk bangun datar seperti gb.1.1(i), (ii) dan (iii) 

Guntinglah gambar yang ada di sebelah kiri, kemudian letakkan hasil guntingan itu pada 

gambar yang ada di sebelah kanannya 

          C                 R 

(i) 

 

      A    B             P    Q 

(ii)             F              J 

          G               K 

       D          E                H             I 

(iii)            W              V  D   N 

 

        T     U          L      M 

 

LEMBAR KERJA SISWA I – 2 

 

   Satuan Pendidikan :  SMP 

   Mata Pelajaran :  Matematika 

   Kelas / semester :  IX A / satu  

   Aspek   :  Kesebangunan 

   Alokasi Waktu :  15 menit 

  

Kompetensi Dasar  

Membuat model matematika yang berkaitan dengan kesebangunan 

Indikator  

Lampiran 5 
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Membuat model matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berhubungan 

dengan kesebangunan 

 

Soal : 

1. Segiempat ABCD sebangun dengan segiempat EFGH 

        A 

         7,5            E         6 

     15     po            12           150°   
                   4,8 
  D     C   H            G 
  18           y 
a. Hitunglah x 

b. Hitunglah y 

c. P° 
=  

d. Keliling ABCD  =     
 Keliling EFGH          

 

2. Dimas membuat bingkai lukisan dari kayu. Tepi luar panjangnya 120 cm 

 dan lebarnya 80 cm, dan lebar kayu untuk bingkai 10cm seperti gambar  

    Panjang bingkai bagian dalam = ………. cm 

    Lebar bigkai bagian dalam      = …… ...  cm 

 

  Panjang  bing  bagian  luar      = ……… 
  Panjang bingkai bagian dalam  
   
  Lebar bingkai bagian luar        = …… 

  Lebar bingkai bagian dalam      

  Apakah bingkai bagian luar sebangun dengan bingkai bagian dalam ? 

 

 

 

B F 



62 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA I – 1 

 

   Satuan Pendidikan :  SMP 

   Mata Pelajaran :  Matematika 

   Kelas / semester :  IX A / satu  

   Aspek   :  Kesebangunan 

   Alokasi Waktu :  15 menit 

  

Kompetensi Dasar  

Membuat model matematika yang berkaitan dengan kesebangunan 

Indikator  

Lampiran 6 
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Membuat model matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan dengan kesebangunan 

  

Jawab : 

Setelah hasil guntingan diletakkan pada gambar yang ada di sebelah kanannya, maka 

hasilnya adalah sebagai berikut: 

Gambar 1.1 (i),  ABC dan  PQR saling berimpit atau tepat saling menutupi maka :

    

C/R   AB menempati PQ (AB = PQ) 

BC menempati QR (BC = QR) 

AC menempati PR (AC = PR) 

          A/P       B/Q     A menempati      P (     A =      P) 

   B menempati      Q (     B =      Q) 

         C menempati      R (     C =      R) 

 

Gambar 1.1 (ii), segi empat DEFG dan segi empat HIJK saling berimpit atau 

tepat saling menempati, maka :  

 

 

 

   F/J   DE menempati HI (DE = HI) 

       EF  menempati  IJ ( EF = IJ) 

      FG menempati JK ( FG = JK) 

G/K              DG menempati HK (DG = HK) 

 D/H          E/I             D menempati  H (  D =   H) 

                 E menempati   I  (  E =   I ) 

                   F menempati   J  (  F =   J ) 

                 G menempati  K (  G =   K) 

Gambar 1.1 (iii) persegi panjang TUVW dan LMNO saling berimpit atau tepat 

saling menutupi maka : 
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      TU menempati LM  (TU = LM ) 

      UV menempati MN (UV = MN) 

  W/O          V/N VW menempati NO (VW = NO) 

      TW menempati LO  (TW = LO ) 

   T/L           U/M   T =  U =   F =   W =  L =  

         M =  N =   O = 900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNCI JAWABAN  

LEMBAR KERJA SISWA I – 2 

 

 

 

1. a.    b.  

                                      

          12X  15 X 4,8                                    15Y = 12 X 18 

        X =                                        Y =  

Lampiran 7 
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               X = 6         Y = 14,4 

 

 

c) Po = 150 

 

 

d)  

                        =   

    Jadi keliling ABCD : keliling EFGH  =  5 : 4 

 

 

2. Panjang bingkai bagian dalam  =  120 – ( 2 x 10 ) 

                                                   =  120 – 20  

                                                   =  100 cm 

 

  6 : 5  

 

  4 : 3 

 

 Jadi bingkai bagian dalam dengan bingkai bagian luar adalah tidak sebangun. 
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SOAL TEST SIKLUS I 

 

MATA PELAJARAN :  MATEMATIKA 

POKOK BAHASAN :  3.1 KESEBANGUNAN 

SUB POKO BAHASAN :  3.1.1 GAMBAR BERSKALA, FOTO DAN MODEL 

BERSKALA 

  3.1.2 BANGUN – BANGUN YANG SEBANGUN 

KELAS / SEMESTER :  IX / GASAL 

WAKTU :  45 MENIT 

 

Lampiran 9 
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Kerjakan soal dibawah ini dengan jelas dan tepat! 

1.   Jarak kota P dan Q pada peta yang berskala 1 : 1.500.000 adalah 8 cm. 

      Hitunglah jarak sebenarnya kedua tempat itu. 

2.   Jika tinggi pintu pada foto 0,5 cm, tinggi rumah pada foto 1,8 cm sedangkan tinggi 

pintu  sebenarnya 2,5 m. Berapakah tinggi rumah sebenarnya ? 

3.   Sebuah majalah berukuran 30 cm x 20 cm sebangun dengan meja berukuran 

panjang 120 cm dan lebar x cm. Tentukan nilai x ! 

4.   Sebuah foto tingginya 4 cm dan lebar 6 cm, diperbesar sehingga lebarnya menjadi 

21 cm. 

      Hitunglah tinggi foto setelah diperbesar ! 

 

 

KUNCI JAWABAN SOAL TES SIKLUS I 
 

1.  Jarak sebenarnya  =   jarak pada peta  ………………………….. 5 
         skala  
 =   8 :       1         
      1.500.000 
 =   8 x 1.500.000 …………………………….. 5 
 =   12.000.000 cm …………………………… 5 
 =  120 km …………………………………  10  
 Jadi jarak kota P dan Q   =  120 km      25 
  
2.  Tinggi   pintu  pada   foto   =   Tinggi  rumah  pada   foto                    5 
 Tinggi pintu sebenarnya         Tinggi rumah sebenarnya 
     Tinggi rumah sebenarnya   =   Tinggi pintu sebenarnya  x  t rumah foto          10 

         Tinggi pintu pada foto 
       =   2,5 m       ……………………………… 5 
                         0,5cm 

   =   9 m          ……………………………… 5 
                      25 
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3.  Panjang majalah     =    Lebar majalah   ……………………….            5
                          Lebar meja 
 30 cm     = 20 cm  …………………….            5 
 120 cm          x 
   <=>   x  =    120cm  x  20 cm ……………………….           5 
                                                         30cm      

<=>    x =    80 cm …………………………………..         10 
          25

  
4.  Tinggi foto semula            =    Lebar  semula        ……………………. .           5 
        Tinggi perbesaran                  Lebar perbesaran 
<=>             4 cm                      =    6 cm      …………………………………          5 
         Tinggi perbesaran                 21cm 
<=> Tinggi perbesaran         =    21cm  x 4 cm   ……………………………           5 

     6 cm  
<=> Tinggi perbesaran         =    14 cm  …………………………………….         10 
                    25 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

SATUAN PENDIDIKAN  :  SMP 

MATA PELAJARAN  :  MATEMATIKA 

KELAS / SEMESTER  :  IX / SATU  

ASPEK   :  KESEBANGUNAN 

ALOKASI WAKTU   :  4 X 40 Menit ( 2 Pertemuan ) 

 

A. 1.  Kompetensi Dasar 

▪  Menentukan perbandingan Kesebangunan dua bangun datar 

▪  Menggunakan konsep Kesebangunan dua bangun 

 2.  Indikator 

▪  Membuktikan dua segitiga sebangun 

▪  Menentukan perbandingan sisi dua segitiga sebangun dan menghitung 

panjangnya 

▪  Mengenali dua bangun datar yang kongruen atau tidak kongruen dengan 

menyebut syaratnya 

▪  Menyebutkan syarat dua segitiga kongruen 

B.  Kelengkapan 

1.  Buku siswa / LKS 

2.  Benda nyata ( bangun datar ) 

C.  Kegiatan Belajar Mengajar 

Model :  Pembelajaran berdasar kerja kelompok 

Metode :  Ceramah, diskusi, penemuan terbimbing dan pemberian tugas 

Pendekatan :  Kerja kelompok 

Pertemuan pertama 

 1.  Pendahuluan 

a.  Guru membuka pelajaran dan mengecek kehadiran siswa 

b.  Guru memberikan Apersepsi 
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 Guru mengingatkan kembali tentang cara-cara menyelesaikan kesebangunan 

serta cara membuat model matematika dari masalah yang berkaitan dengan 

kesebangunan  

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menginformasikan model 

pembelajaran yang akan dilakukan  

 2. Kegiatan Inti 

 Fase 1 

a. Guru mengajukan masalah yang berkaitan dengan kejadian sehari-hari dan 

membahasnya bersama-sama siswa melalui tanya jawab 

 Fase 2 

 b. Guru membagi siswa ke dalam kelompok yang sudah dibentuk dan 

membagikan LKS kepada tiap kelompok untuk didiskusikan bersama anggota 

kelompok. 

 c. Guru meminta siswa menemukan ide kelompoknya sendiri tentang cara 

menyelesaikan masalah tersebut. 

 Fase 3 

 d. Guru membimbing / mendorong siswa mengumpulkan informasi yang sesuai, 

menemukan penjelasan dan pemecahan masalah dari fase 1 

 e. Guru mendorong dialog/diskusi antar teman dalam kelompoknya 

 f. Guru memberikan motifasi kepada siswa pada saat pembelajaran berlangsung 

sehingga siswa lebih aktif 

 g. Guru membimbing semua kelompok secara merata sehingga hampir semua 

kesulitan kelompok dalam menyelesaikan soal dapat terbantu 

 Fase 4 

 h. Guru memilih secara acak kelompok I – VIII untuk mempresentatasikan hasil 

diskusinya yang masing-masing kelompok diwakili oleh satu orang siswa  

 i. Guru membimbing dan mengamati siswa dalam menyampaikan hasil 

diskusinya 

 j. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi bila 

terjadi perbedaan pendapat 

 Fase 5 
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 k. Guru bersama siswa membahas kembali hasil diskusi kelompok yang 

presentasi 

 3. Penutup. 

 a. Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan mengenai materi yang 

telah dipelajari  

 b. Guru memberikan soal untuk dikerjakan di rumah sebagai bahan pendalaman 

materi 

 c. Guru meminta siswa untuk menulis kesan pelajaran pada hari ini sebagai 

refleksi siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah 

  

 Pertemuan kedua 

 1.  Pendahuluan 

a. Guru membuka pelajaran dan mengecek kehadiran siswa 

b. Guru memberikan Apersepsi 

Guru mengingatkan kembali tentang cara-cara menyelesaikan          

kesebangunan serta cara membuat model matematika dari masalah yang 

berkaitan dengan kesebangunan  

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menginformasikan model 

pembelajaran yang akan dilakukan  

2.  Kegiatan Inti 

 Fase 1 

a. Guru mengajukan masalah yang berkaitan dengan kejadian sehari-hari dan 

membahasnya bersama-sama siswa melalui tanya jawab 

 Fase 2 

 b. Guru membagi siswa ke dalam kelompok yang sudah dibentuk dan 

membagikan LKS kepada tiap kelompok untuk didiskusikan bersama anggota 

kelompok. 

 c. Guru meminta siswa menemukan ide kelompoknya sendiri tentang cara 

menyelesaikan masalah tersebut. 

 Fase 3 
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 d. Guru membimbing / mendorong siswa mengumpulkan informasi yang sesuai, 

menemukan penjelasan dan pemecahan masalah dari fase 1 

 e. Guru mendorong dialog/diskusi antar teman dalam kelompoknya 

 f. Guru memberikan motifasi kepada siswa pada saat pembelajaran berlangsung 

sehingga siswa lebih aktif 

 g. Guru membimbing semua kelompok secara merata sehingga hampir semua 

kesulitan kelompok dalam menyelesaikan soal dapat terbantu 

 Fase 4 

 h. Guru memilih secara acak kelompok I – VIII untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya yang masing-masing kelompok diwakili oleh satu orang siswa  

 i. Guru membimbing dan mengamati siswa dalam menyampaikan hasil 

diskusinya 

 j. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi bila 

terjadi perbedaan pendapat 

 Fase 5 

 k. Guru bersama siswa membahas kembali hasil diskusi kelompok yang 

presentasi 

 3.  Penutup. 

 a. Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan mengenai materi yang 

telah dipelajari  

 b. Guru memberikan soal untuk dikerjakan di rumah sebagai bahan pendalaman 

materi 

 c. Guru meminta siswa untuk menulis kesan pelajaran pada hari ini sebagai 

refleksi siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran berdasar kerja kelompok 

D.  Penilaian 

 Tehnik  :  Tes 

 Bentuk Instrumen  :  Tertulis 

 Contoh Instrumen : 

  Perhatikan gambar ! 
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         C                                     B a. Buktikan bahwa  AEC dan  DEB  

   E       sama dan sebangun 

               b. Sebutkan pasangan sisi yang sama 

                   panjang ! 

           A          D      

 

 

       Kudus,    Nopember 2006 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah      Guru Mata Pelajaran 

 

 

M.SHOLIHIN,S.Pd.     SUSILOWATI 

NIP. 131253377      NIP. 131254796 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 2 – 1 

 

   Satuan Pendidikan :  SMP 

   Mata Pelajaran :  Matematika 

   Kelas / semester :  IX A / satu  
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   Aspek   :  Kesebangunan 

   Alokasi Waktu :  15 menit 

  

Kompetensi Dasar  

Membuat model matematika yang berkaitan dengan kesebangunan 

Indikator  

Membuat model matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan dengan kesebangunan 

  

Pemodelan Matematika 

Dengan bantuan penggaris dan busur derajad : 

 Gambarlah  DEF dengan besar ∠ D = 35o , besar ∠ F = 80o , dan DF = 4 cm 

 Gambarlah  TRS dengan besar ∠ T = 35o , besar ∠ S = 80o , dan ST = 7 cm 

 Ukurlah panjang EF, ED, RS dan RT. 

 Hitunglah perbandingan 
ST
ED , 

RT
EF dan 

SR
ED  

Catat hasil – hasil yang kamu peroleh di atas pada tabel berikut. 

Panjang sisi pada  

DEF 

Panjang sisi pada  

RST 
Nilai Perbandingan 

EF ED RS RT 
ST
FD  

RT
EF  

SR
ED  

..... ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

 

Apakah  DEF dan  TRS sebangun ? 

Apakah hasil yang kamu peroleh menunjukkan bahwa jika pada dua segitiga sudut-

sudut bersesuaian sama besar maka sisi-sisi yang bersesuaian sebanding ? ini berarti 

bahwa ?  

Gunakanlah penggaris dan busur derajad. 

 Gambarlah  ABC dengan AB = 8 cm, BC = 6 cm dan AC = 7 cm 

 Gambarlah  PQR dengan PQ = 4 cm, QR = 3 cm dan PR = 3,5 cm. 

 Ukurlah besar ∠ A, besar ∠ B , besar ∠ C,besar ∠ P,besar ∠ Q,besar ∠ R. 
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 Apakah besar ∠ A = besar ∠ P, besar ∠ B = besar ∠ Q, besar ∠ C = besar ∠ R. 

Apakah AABC dan APQR sebangun ? 

Apakah hasil yang kamu peroleh menunjukkan bahwa jika pada dua segitiga sisi-sisi 

yang bersesuaian sebanding, maka sudut-sudut yang bersesuaian sama besar ? Ini berarti 

? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 2 – 2 

 

   Satuan Pendidikan :  SMP 

   Mata Pelajaran :  Matematika 

   Kelas / semester :  IX A / satu  

   Aspek   :  Kesebangunan 

   Alokasi Waktu :  15 menit 
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Kompetensi Dasar  

Membuat model matematika yang berkaitan dengan kesebangunan 

Indikator  

Membuat model matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan dengan kesebangunan 

 

Segitiga – segitiga Sebangun 

1.a. 

         R 

 

     C     10 

 

     4 

A                                  B   …..     P            Q 

                   3     8 

ABC sebangun dengan  PQR sebab ……………………………. 

    ……………………………. 

     b.                    Z                W 
                       80°                   
                                                                          80° 
 
   30°                                              70° 
        X                                         Y                         U                                 V 
 

 XYZ sebangun dengan  UWV sebab …………………………. 

2.a.   ABC sebangun dengan  PQR sebab 

       besar ∠ A = ∠ R 

       besar ∠ B = ∠ Q 

       besar ∠ C = ∠ P 

       maka perbandingan sisi yang sama adalah =
.........
.........

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

=
.........
.........  
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  b.   XYZ sebangun dengan  UVW sebab =
XY
VW

=
XZ
UV

YZ
UW  

        maka sudut – sudut yang sama adalah 

        besar ∠ ….. = besar ∠ ….. 

        besar ∠ ….. = besar ∠ ….. 

        besar ∠ ….. = besar ∠ ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 2 – 1 

 

   Satuan Pendidikan :  SMP 

   Mata Pelajaran :  Matematika 

   Kelas / semester :  IX A / satu  

   Aspek   :  Kesebangunan 

   Alokasi Waktu :  15 menit 
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Kompetensi Dasar  

Membuat model matematika yang berkaitan dengan kesebangunan 

Indikator  

Membuat model matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan dengan kesebangunan 

 

Jawab : Catatan hasil-hasil yang kamu peroleh di atas pada tabel berikut : 

Panjang sisi pada  

DEF 

Panjang sisi pada  

RST 
Nilai Perbandingan 

EF ED RS RT 
ST
FD  

RT
EF  

SR
ED  

+ 2,7 + 4,4 + 7,6 + 4,4 4 : 7 4 : 7 4 : 7 

 

Jadi  DEF dan  TRS adalah sebangun 

Karena pada dua segitiga tersebut memiliki : 

- Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar 

- Sisi-sisi yang bersesuaian sebanding 

   C                                                            P 
 

                
               7cm      6cm                     3,5 cm                      3 cm 
               
 
              A       8cm      B          P  4 cm         Q 
                  
∠ A = ∠ P      AB = PQ 

∠ B = ∠ Q      BC = PQ 

∠ C = ∠ R      AC = PR 

 

Karena pada  ABC dan  PQR terdapat : 

-  Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar 

-  Sisi-sisi yang bersesuaian sebanding 
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Maka   ABC dan  PQR = sebangun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 2 – 2 

 

   Satuan Pendidikan :  SMP 

   Mata Pelajaran :  Matematika 

   Kelas / semester :  IX A / satu  

   Aspek   :  Kesebangunan 

   Alokasi Waktu :  15 menit 
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Jawab. 

1. a.  ABC sebangun dengan  PQR sebab sisi-sisi yang bersesuaian sebanding 

    b.  XYZ sebangun dengan  UVW sebab sudut-sudut yang bersesuaian sama 

besar  

2. a.   C                                                        D  
       

 
 
                    A           B                 R   Q 
        Maka perbandingan sisi-sisi yang sama adalah =  

        =
RQ
AB

=
PQ
BC

PR
AC  

     b.    Z                                                       U  
       

 
                    X       Y     V                                   W  

 

Maka sudut-sudut yang sama adalah : 

besar  ∠ X = besar ∠ V 

besar ∠ Y = besar ∠ W 

besar ∠ Z = besar ∠ U 

 

 

 

SOAL TES SIKLUS II 

 

MATA PELAJARAN :  MATEMATIKA 

POKOK BAHASAN :  3.1 KESEBANGUNAN 

SUB POKOK BANGUNAN :  3.1.3 SEGITIGA – SEGITIGA YANG SEBANGUN 

KELAS / SEMESTER :  IX A / GASAL 

WAKTU :  60 MENIT 

 

Kerjakan soal dibawah ini dengan jelas dan tepat ! 
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1.  Diketahui  PQR sebangun dengan  ABC;      A =    P = 70 ,   Q = 65 o, AB 

= 25 cm ; BC = 30 cm, PQ = 12 cm, PR = 8 cm. Hitunglah panjang AC! 

2.  Sebuah tongkat berdiri tegak dengan tinggi 3 m. Pada saat yang sama bayangan 

tongkat 4 m dan bayangan sebuah menara 60 m diatas tanah. Berapa tinggi menara 

tersebut! 

3.  Hitunglah panjang sisi x ! 

 
     
     6           
                                          x 
 
   
4.       2        8 
       C      

                                                 ABC siku – siku di A,  
9          D                                                              AD  garis 
                       Jika CD = 9, BD = 16. 
 Hitunglah panjang AB,BC              

dan AD . 
           16 

 
 A                    B 
 
 
 
 
 
 

KUNCI JAWABAN SOAL SIKLUS II 
 

1. AB  =  BC  =  AC 
PQ       QR      PR 
 
AC  =  BC  atau  AC  =  AB   ………………………………. 10 
PR       QR           PR      PQ 
 
AC  =  AB   x  PR    …………………………………………  5 
 PQ 
 
AC  =  25    x  8     ………………………………………….   5 
 10 
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AC  =  200     ……………………………………………….   5 
 10         
         25 

2. 
 
     menara                                 
 

tongkat 
        

             t = ?    3 m 
 
  
  60 cm     4 m          
            
  Gambar  : ……………………………………… 5 

Tinggi menara  =    60 m  ……………………………. 5 
 Tinggi tongkat         4 m 
 Tinggi menara  =   60    x    3   ……………………….. 5 
                     4 
    =   180    ……………………………… 5 
            4 

Jadi tinggi menara tersebut =  45 m ………………………. 5 
                    25 
 
3.  x    =  8   ……………………………………………………. 5  
            6 10 
 x    =  8   x 6 …………………………………………………        10 
  10 
 x    =   48 ……………………………………………….. 5 
  10 
 x   = 4,8 ……………………………………………….. 5 
                     25 
4. AB2 = BD X BC …………………………………   5 
  = 16  X  25  
  = 400 
 AB = 20 cm  ………………………………… 4 
 AC2 = CD X BD ………………………………… 5 
    9 X 25 
    225 
 AC = 15 cm  ………………………………… 5 
 AD2 = BD X DC ………………………………… 3 
  = 16 X 9 
  = 144 
 AD = 12 cm  ………………………………… 3 
                     25 
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DAFTAR NILAI EVALUASI SISWA  
SEBELUM DAN SESUDAH PENELITIAN 

Kelas IX A SMP 2  Jati  Kudus Tahun Pelajaran 2006/2007 
No Kode Siswa Skor Awal Siklus 1 Siklus 2 
1 A 60 65 50 
2 B 65 65 70 
3 C 25 20 65 
4 D 45 65 65 
5 E 60 85 70 
6 F 59 55 65 
7 G 30 40 65 
8 H 58 50 60 
9 I 62 65 65 
10 J 53 70 70 
11 K 50 60 75 
12 L 60 65 80 
13 M 45 50 65 
14 N 50 65 65 
15 O 85 90 95 
16 P 59 60 50 
17 Q 60 60 40 
18 R 70 75 85 
19 S 56 55 55 
20 T 85 95 100 
21 U 60 70 75 
22 V 75 80 90 
23 W 40 45 60 
24 X 63 65 70 
25 Y 60 35 60 
26 Z 55 60 70 
27 AA 60 65 65 
28 AB 35 55 65 
29 AC 59 55 35 
30 AD 60 65 70 
31 AE 68 80 75 
32 AF 70 75 80 
33 AG 50 45 60 
34 AH 54 60 55 
35 AI 85 95 90 
36 AJ 50 60 60 
37 AK 60 65 65 
38 AL 70 80 80 
39 AM 68 70 70 
40 AN 68 45 45 
41 AO 65 65 55 
42 AP 55 65 65 
43 AQ 65 65 70 
44 AR 65 65 75 

 Nilai rata – rata  58,23 63,5 68 
 Jumlah siswa yang tuntas belajar 14 32 36 
 Presentasi tuntas belajar 31,8% 72,7% 81,8% 
 Presentasi tidak tuntas belajar 68,2% 27,3% 18,2% 
 Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar 30 12 8 
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keterangan : 

Nilai rata – rata kelas  = Jumlah nilai seluruh siswa 

Jumlah siswa 

Presentasi tuntas belajar = Jumlah siswa yang tuntas belajar    X 100% 

     Jumlah siswa 

Presentasi tidak tuntas belajar = Jumlah siswa yang tidak tuntas X 100 % 

     Jumlah siswa 
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PENGAMATAN KEMAMPUAN GURU DALAM PEMBELAJARAN 

PADA SIKLUS I PERTEMUAN I  

SKOR 
PENGAMATAN NO ASPEK YANG DIAMATI 

5 4 3 2 1 
KET 

I A. PENDAHULUAN       
 Apakah Guru       
 1. Memotivasi siswa 

2. Menghubungkan pelajaran dahulu 
yang merupakan pra syarat untuk 
topik berikutnya 

3. Telah menyiapkan alat dan media  
    pembelajaran yang diperlukan 

 v 
v 
 
 
v 

    

II B. KEGIATAN INTI       
 Apakah Guru       
 4.  Menggunakan media 

5.  Mengelompokkan siswa 
6.  Memotivasi siswa untuk saling  
     berinteraksi dengan anggota  
     kelompok 
7.  Berperan sebagai fasilisator 
8.  Menciptakan suasana aktif belajar 
9.  Membantu kesulitan belajar siswa 
10.Membimbing siswa 

 
v 
 
 
 
v 
 
v 
 

v 
 
v 
 
 
 
v 
 
v 

    

III C. PENUTUP       
 Apakah guru       
 11.Membimbing siswa membuat  

     kesimpulan  
12.Memberikan tugas 

 v 
 
v 

    

IV D. KESAN TERHADAP GURU       
 13.Penampilan 

14.Penggunaan papan tulis 
15.Pengelolaan kelas 
16.Pengelolaan waktu 
17.Pengelolaan kelompok 
18.Teknik bertanya 
19.Pengorganisasian bahan pelajaran 

 v 
v 
v 
v 
v 
v 

 
 
 
 
 
 
v 

   

 Jumlah perolehan skor 78      

 Jumlah skor maksimal 95      

 Nilai 82,1
% 
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Peresentase kemampuan guru dalam melaksanakan KBM dengan metode kerja 
kelompok = 82,1% 

 

       Kudus, 6 November 2006 

       Observer 

 
 
        Siti Aisah 
        NIP 500116627 
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PENGAMATAN KEMAMPUAN GURU DALAM PEMBELAJARAN 

PADA SIKLUS I PERTEMUAN II  

SKOR 
PENGAMATAN NO ASPEK YANG DIAMATI 

5 4 3 2 1 
KET 

I A. PENDAHULUAN       
 Apakah Guru       
 1. Memotivasi siswa 

2. Menghubungkan pelajaran dahulu 
yang merupakan pra syarat untuk 
topik berikutnya 

3. Telah menyiapkan alat dan media  
    pembelajaran yang diperlukan 

 v 
v 
 
 
v 

    

II B. KEGIATAN INTI       
 Apakah Guru       
 4.  Menggunakan media 

5.  Mengelompokkan siswa 
6.  Memotivasi siswa untuk saling  
     berinteraksi dengan anggota  
     kelompok 
7.  Berperan sebagai fasilisator 
8.  Menciptakan suasana aktif belajar 
9.  Membantu kesulitan belajar siswa 
10.Membimbing siswa 

 
v 
 
 
 
v 
 
v 
 

v 
 
v 
 
 
 
v 
 
v 

    

III C. PENUTUP       
 Apakah guru       
 11.Membimbing siswa membuat  

     kesimpulan  
12.Memberikan tugas 

 v 
 
v 

    

IV D. KESAN TERHADAP GURU       
 13.Penampilan 

14.Penggunaan papan tulis 
15.Pengelolaan kelas 
16.Pengelolaan waktu 
17.Pengelolaan kelompok 
18.Teknik bertanya 
19.Pengorganisasian bahan pelajaran 

 v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 

    

 Jumlah perolehan skor 79      

 Jumlah skor maksimal 95      

 Nilai 83,2
% 
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Peresentase kemampuan guru dalam melaksanakan KBM dengan metode kerja 
kelompok = 83,2% 

 

       Kudus, 7 November 2006 

       Observer 

 
 
        Siti Aisah 
        NIP 500116627 
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PENGAMATAN KEMAMPUAN GURU DALAM PEMBELAJARAN 

PADA SIKLUS II PERTEMUAN I  

SKOR 
PENGAMATAN NO ASPEK YANG DIAMATI 

5 4 3 2 1 
KET 

I A. PENDAHULUAN       
 Apakah Guru       
 1. Memotivasi siswa 

2. Menghubungkan pelajaran dahulu 
yang merupakan pra syarat untuk 
topik berikutnya 

3. Telah menyiapkan alat dan media  
    pembelajaran yang diperlukan 

v  
v 

 
 
 
 
v 

   

II B. KEGIATAN INTI       
 Apakah Guru       
 4.  Menggunakan media 

5.  Mengelompokkan siswa 
6.  Memotivasi siswa untuk saling  
     berinteraksi dengan anggota  
     kelompok 
7.  Berperan sebagai fasilisator 
8.  Menciptakan suasana aktif belajar 
9.  Membantu kesulitan belajar siswa 
10.Membimbing siswa 

 
v 
v 
 
 
v 
 
v 
 

v 
 
 
 
 
 
v 
 
v 

    

III C. PENUTUP       
 Apakah guru       
 11.Membimbing siswa membuat  

     kesimpulan  
12.Memberikan tugas 

 v 
 
v 

    

IV D. KESAN TERHADAP GURU       
 13.Penampilan 

14.Penggunaan papan tulis 
15.Pengelolaan kelas 
16.Pengelolaan waktu 
17.Pengelolaan kelompok 
18.Teknik bertanya 
19.Pengorganisasian bahan pelajaran 

 
 
v 

v 
v 
 
v 
v 
v 
v 

    

 Jumlah perolehan skor 82      

 Jumlah skor maksimal 95      

 Nilai 86,3
% 
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Peresentase kemampuan guru dalam melaksanakan KBM dengan metode kerja 
kelompok = 86,3% 

 

       Kudus, 11 November 2006 

       Observer 

 
 
        Siti Aisah 
        NIP 500116627 
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PENGAMATAN KEMAMPUAN GURU DALAM PEMBELAJARAN 

PADA SIKLUS II PERTEMUAN II  

SKOR 
PENGAMATAN NO ASPEK YANG DIAMATI 

5 4 3 2 1 
KET 

I A. PENDAHULUAN       
 Apakah Guru       
 1. Memotivasi siswa 

2. Menghubungkan pelajaran dahulu 
yang merupakan pra syarat untuk 
topik berikutnya 

3. Telah menyiapkan alat dan media  
    pembelajaran yang diperlukan 

v 
v 

 
 
 
 
v 

    

II B. KEGIATAN INTI       
 Apakah Guru       
 4.  Menggunakan media 

5.  Mengelompokkan siswa 
6.  Memotivasi siswa untuk saling  
     berinteraksi dengan anggota  
     kelompok 
7.  Berperan sebagai fasilisator 
8.  Menciptakan suasana aktif belajar 
9.  Membantu kesulitan belajar siswa 
10.Membimbing siswa 

 
v 
v 
 
 
v 
v 
v 
v 

v     

III C. PENUTUP       
 Apakah guru       
 11.Membimbing siswa membuat  

     kesimpulan  
12.Memberikan tugas 

v  
 
v 

    

IV D. KESAN TERHADAP GURU       
 13.Penampilan 

14.Penggunaan papan tulis 
15.Pengelolaan kelas 
16.Pengelolaan waktu 
17.Pengelolaan kelompok 
18.Teknik bertanya 
19.Pengorganisasian bahan pelajaran 

 
 
v 
 
v 
 

v 
v 
 

v 
 
v 
v 

    

 Jumlah perolehan skor 87      

 Jumlah skor maksimal 95      

 Nilai 91,6
% 
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Peresentase kemampuan guru dalam melaksanakan KBM dengan metode kerja 
kelompok = 91,6 % 

 

       Kudus, 13  November 2006 

       Observer 

 
 
        Siti Aisah 
        NIP 500116627 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

PADA SIKLUS I PERTEMUAN 1  

SKOR 
PENGAMATAN 

 
NO 

 
ASPEK YANG DIAMATI 

4 3 2 1 
KETERANGAN 

1. 
Siswa Memahami bahasa yang 
digunakan guru saat 
menjelaskan 

 v   
 

2. Keaktifan siswa dalam 
mengikuti pelajaran  v    

3. Keaktifan siswa dalam belajar 
kelompok  v    

4. Kesungguhan siswa dalam 
menyelesaikan tugas   v    

5. Tingkah laku siswa saat guru 
menyelesaikan contoh soal   v   

6. Keaktifan siswa dalam 
mengajukan pertanyaan   v   

7. Keaktifan siswa dalam 
menjawab pertanyaan   v   

8. Keaktifan siswa dalam 
mengajukan pendapat   v   

9. Mengamati penjelasan soal dari 
guru  v    

10. Berani menyajikan penyelesaian 
soal di papan tulis  v    

 Jumlah skor perolehan 26     

 Jumlah skor maksimal 40     

 Nilai 65

% 

    

 

Persentase keaktifan siswa dalam melaksanakan KBM dengan metode kerja kelompok 
= 65% 

       Kudus, 6 November 2006 

       Observer 

 

        Siti Aisah 
        NIP 500116627 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

PADA SIKLUS I PERTEMUAN 2  

SKOR 
PENGAMATAN 

 
NO 

 
ASPEK YANG DIAMATI 

4 3 2 1 
KETERANGAN 

1. 
Siswa Memahami bahasa yang 
digunakan guru saat 
menjelaskan 

 v   
 

2. Keaktifan siswa dalam 
mengikuti pelajaran  v    

3. Keaktifan siswa dalam belajar 
kelompok  v    

4. Kesungguhan siswa dalam 
menyelesaikan tugas   v    

5. Tingkah laku siswa saat guru 
menyelesaikan contoh soal  v    

6. Keaktifan siswa dalam 
mengajukan pertanyaan  v    

7. Keaktifan siswa dalam 
menjawab pertanyaan  v    

8. Keaktifan siswa dalam 
mengajukan pendapat  v    

9. Mengamati penjelasan soal dari 
guru  v    

10. Berani menyajikan penyelesaian 
soal di papan tulis  v    

 Jumlah skor perolehan 30     

 Jumlah skor maksimal 40     

 Nilai 75

% 

    

 

Persentase keaktifan siswa dalam melaksanakan KBM dengan metode kerja kelompok 
= 75% 

       Kudus, 7 November 2006 

       Observer 

 

        Siti Aisah 
        NIP 500116627 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

PADA SIKLUS II PERTEMUAN 1  

SKOR 
PENGAMATAN 

 
NO 

 
ASPEK YANG DIAMATI 

4 3 2 1 
KETERANGAN 

1. 
Siswa Memahami bahasa yang 
digunakan guru saat 
menjelaskan 

 v   
 

2. Keaktifan siswa dalam 
mengikuti pelajaran  v    

3. Keaktifan siswa dalam belajar 
kelompok v     

4. Kesungguhan siswa dalam 
menyelesaikan tugas   v    

5. Tingkah laku siswa saat guru 
menyelesaikan contoh soal  v    

6. Keaktifan siswa dalam 
mengajukan pertanyaan  v    

7. Keaktifan siswa dalam 
menjawab pertanyaan v     

8. Keaktifan siswa dalam 
mengajukan pendapat  v    

9. Mengamati penjelasan soal dari 
guru  v    

10. Berani menyajikan penyelesaian 
soal di papan tulis  v    

 Jumlah skor perolehan 32     

 Jumlah skor maksimal 40     

 Nilai 80

% 

    

 

Persentase keaktifan siswa dalam melaksanakan KBM dengan metode kerja kelompok 
= 80% 

       Kudus, 11 November 2006 

       Observer 

 

        Siti Aisah 
        NIP 500116627 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

PADA SIKLUS II PERTEMUAN 2  

SKOR 
PENGAMATAN 

 
NO 

 
ASPEK YANG DIAMATI 

4 3 2 1 
KETERANGAN 

1. 
Siswa Memahami bahasa yang 
digunakan guru saat 
menjelaskan 

 v   
 

2. Keaktifan siswa dalam 
mengikuti pelajaran v     

3. Keaktifan siswa dalam belajar 
kelompok v     

4. Kesungguhan siswa dalam 
menyelesaikan tugas  v     

5. Tingkah laku siswa saat guru 
menyelesaikan contoh soal  v    

6. Keaktifan siswa dalam 
mengajukan pertanyaan v     

7. Keaktifan siswa dalam 
menjawab pertanyaan v     

8. Keaktifan siswa dalam 
mengajukan pendapat  v    

9. Mengamati penjelasan soal dari 
guru  v    

10. Berani menyajikan penyelesaian 
soal di papan tulis  v    

 Jumlah skor perolehan 35     

 Jumlah skor maksimal 40     

 Nilai 87,5

% 

    

 

Persentase keaktifan siswa dalam melaksanakan KBM dengan metode kerja kelompok 
= 87,5% 

       Kudus, 13 November 2006 

       Observer 

 

        Siti Aisah 
        NIP 500116627 

Lampiran 27 



98 
 
 
 
 

ANALISIS HASIL EVALUASI BELAJAR SIKLUS I 
 

Kelas / Gasal  : IX A / Gasal 
Sub Pokok Bahasan : Gambar Berskala, Foto dan Model Berskala 
Jumlah Siswa : 44 
Jumlah Soal : 4 
 

Butir Soal / Soal Ketuntasan No Kode Siswa 1 / 25 2/ 25 3/ 25 4 / 25
Jumlah 

Nilai Ya Tidak 
1 A 20 15 15 15 65 V  

2 B 20 15 15 15 65 V  

3 C 5 5 5 5 20  V 

4 D 20 15 15 15 65 V  

5 E 20 25 15 20 80 V  

6 F 15 15 15 10 55  V 

7 G 10 10 10 10 40  V 

8 H 15 15 10 10 50  V 

9 I 25 15 15 10 65 V  

10 J 20 20 20 10 70 V  

11 K 20 15 15 15 65 V  

12 L 20 15 15 15 65 V  

13 M 15 5 15 15 50  V 

14 N 20 20 15 10 65 V  

15 O 25 20 20 20 85 V  

16 P 20 15 15 15 65 V  

17 Q 20 15 15 15 65 V  

18 R 20 20 15 15 70 V  

19 S 15 15 15 10 55  V 

20 T 25 25 25 15 90 V  

21 U 20 15 15 15 65 V  

22 V 25 20 20 10 75 V  

23 W 15 10 10 10 45  V 

24 X 20 15 15 15 65 V  
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25 Y 10 10 10 5 35  V 

26 Z 20 15 15 15 65 V  

27 AA 20 15 15 15 65 V  

28 AB 20 10 10 15 55  V 

29 AC 20 15 10 10 55  V 

30 AD 20 15 15 15 65 V  

31 AE 20 20 20 20 80 V  

32 AF 20 25 20 10 75 V  

33 AG 10 10 15 10 45  V 

34 AH 20 15 15 15 65 V  

35 AI 25 25 25 15 90 V  

36 AJ 20 15 15 15 65 V  

37 AK 20 20 15 10 65 V  

38 AL 20 20 20 20 80 V  

39 AM 20 20 15 15 70 V  

40 AN 20 10 10 5 45  V 

41 AO 20 15 15 15 65 V  

42 AP 20 15 15 15 65 V  

43 AQ 20 15 20 10 65 V  

44 AR 20 15 15 15 65 V  

Nilai rata-rata     63,5   

Σ siswa tuntas belajar      32  

Σ siswa tdk tunt blj       12 

% tuntas belajar      72,72  

% tidak tuntas belajar       27,27 
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ANALISIS HASIL EVALUASI BELAJAR SIKLUS II 
 

Kelas / Gasal  : IX A / Gasal 
Sub Pokok Bahasan : Segitiga-segitiga sebangun 
Jumlah Siswa : 44 
Jumlah Soal : 4 
 

Butir Soal / Soal Ketuntasan No Kode Siswa 1 / 25 2/ 25 3/ 25 4 / 25
Jumlah 

Nilai Ya Tidak 
1 A 15 15 10 10 50  V 

2 B 20 20 15 15 70 V  

3 C 20 15 15 15 65 V  

4 D 20 15 15 15 65 V  

5 E 20 15 20 15 70 V  

6 F 20 15 15 15 65 V  

7 G 15 20 15 15 65 V  

8 H 15 15 20 15 65 V  

9 I 25 15 15 10 65 V  

10 J 20 20 20 10 70 V  

11 K 20 25 15 15 75 V  

12 L 20 20 20 20 80 V  

13 M 15 20 15 15 65 V  

14 N 20 20 15 10 65 V  

15 O 25 25 25 20 95 V  

16 P 10 15 15 10 50  V 

17 Q 10 10 10 10 40  V 

18 R 20 20 25 20 85 V  

19 S 15 15 15 10 55  V 

20 T 25 25 25 25 100 V  

21 U 20 15 20 20 75 V  

22 V 25 20 20 25 90 V  

23 W 15 15 20 15 65 V  

24 X 20 25 15 15 70 V  

Lampiran 29 



101 
 
 
 
 
25 Y 15 15 15 20 65 V  

26 Z 20 20 15 15 70 V  

27 AA 20 15 15 15 65 V  

28 AB 20 15 15 15 65 V  

29 AC 10 5 10 10 35  V 

30 AD 20 20 15 15 70 V  

31 AE 20 15 20 20 75 V  

32 AF 20 20 20 20 80 V  

33 AG 15 15 15 20 65 V  

34 AH 20 10 10 15 55  V 

35 AI 25 25 25 15 90 V  

36 AJ 20 15 15 15 65 V  

37 AK 20 20 15 10 65 V  

38 AL 20 20 15 15 70 V  

39 AM 10 10 10 15 45  V 

40 AN 20 10 10 15 55  V 

41 AO 20 15 15 15 65 V  

42 AP 20 15 15 20 70 V  

43 AQ 20 15 20 20 75 V  

44 AR 20 15 15 10 60 V  

Nilai rata-rata     67,38   

Σ siswa tuntas belajar      36  

Σ siswa tdk tunt blj       8 

% tuntas belajar      81,8  

% tidak tuntas belajar       18,2 
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FOTO-FOTO PENELITIAN 
 

 
 

 
 

Gambar 1. Siswa sedang mengerjakan soal secara individu 
 
 

 
 

Gambar 2. Siswa sedang mengerjakan soal secara kelompok 
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KISI – KISI SOAL TES MATEMATIKA 

SIKLUS I 

 

POKOK BAHASAN   : KESEBANGUNAN 

KELAS / SEMESTER  : IX A / GASAL 

STANDAR KOMPETENSI : Memahami kesebangunan bangun datar dan penggunaannya    

  dalam pemecahan  masalah 

 

No 
SUB 

POKOK 
BAHASAN 

POKOK-POKOK 
MATERI INDIKATOR TK ASPEK BENTUK 

SOAL 
NO. 

SOAL 

1. 3.13.Gambar 
        berskala  
        foto,dan 
        model  
        berskala 

1.menentukan salah  
   satu dari ukuran peta, 
   ukuran sesungguhnya, 
   skala jika dua  
   diantaranya diketahui. 

1.Menghitung jarak 
   sebenarnya jika  
   skala dan jarak 
   pada peta diketahui. 

sedang C2 Essay 1 

  2.Menentukan salah  
   satu ukuran yang  
   belum diketahui dari  
   foto / model dan 
   benda-benda  
   sebenarnya yang  
   sebangun. 

2.Menentukan tinggi  
   rumah sebenarnya 
   dari foto yang  
   sebangun dengan  
   benda yang  
   sebenarnya, jika  
   diketahui tinggi  
   rumah pada model, 
   tinggi pintu pada 
   model, dan tingi  
   pintu sebenarnya. 
 

Mudah  C1 Essay 2 

 3.1.2 Bangun – 
         Bangun 
        yang se 
        bangun 

1. Syarat dua bangun  
    yang sebangun 

3.Menentukan nilai x, 
    jika majalah  
   sebangun meja  
   dengan panjang dan 
   lebar majalah 
   diketahui, panjang 
   meja diketahui dan  
   lebar x cm. 
    

mudah C1 Essay 3 

  2.Menghitung panjang  
   setelah satu sisi yang 
   belum diketahui dari 
   dua bangun yang  
   sebangun  

4.Menghitung  
   tinggi foto setelah 
diperbesar jika 
diketahui lebar 
setelah diperbesar, 
tinggi dan lebar 
sebelum diperbesar. 
 

sukar C3 Essay 4 

 
Keterangan :   C1 = pemahaman konsep 
  C2 = penalaran konsep 
  C3 = pemecahan masalah  
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KISI – KISI SOAL TES MATEMATIKA 

SIKLUS II 

 

POKOK BAHASAN   : KESEBANGUNAN 

KELAS / SEMESTER  : IX A / GASAL 

STANDAR KOMPETENSI : Memahami kesebangunan bangun datar dan penggunaannya    

  dalam pemecahan  masalah 

 

No 
SUB 

POKOK 
BAHASAN 

POKOK-POKOK 
MATERI INDIKATOR TK ASPEK BENTUK 

SOAL 
NO. 

SOAL 

1. 3.13.Segitiga- 
segitiga yang 
sebangun 

1.Syarat dua segitiga 
yang sebangun 

1.Menghitung 
panjang sisi AC dari 
dua segitiga ABC dan 
PQR  

sedang C2 Essay 1 

  2.Menghitung panjang 
salah satu sisi segitiga 
yang belum diketahui 
dari dua  yang 
sebangun 

2.Menghitung tinggi 
menara pada saat 
yang sama sebangun 
dengan tinggi 
tongkat, bila 
diketahui tinggi dan 
bayangan tongkat 
serta bayangan 
menara 

sedang C2 Essay 2 

  3.Menggunakan 
segitiga-segitiga yang 
sebangun untuk menen- 
tukan perbandingan 
ruas garis pada  

3.Menghitung 
panjang sisi x sebuah 

, bila dihadapkan 
dua  sebangun 
dengan sisi-sisi yang 
tidak diketahui. 

mudah C1 Essay 3 

  4.Menyelesaikan soal 
cerita yang berkaitan 
dengan kesebangunan  

4.Menghitung 
panjang sisi siku-siku 
garis tinggi dalam  
siku-siku, jika sisi 
miringnya diketahui 
dengan perbandingan 
ruas garisnya. 

 
 
 
  sukar C3 Essay 4 

 
 
Keterangan: 

C1 = pemahaman konsep 

C2 = penalaran konsep 

C3 = pemecahan masalah 
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