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ABSTRAK

Model Pembelajaran Flipped Classroom menggunakan Software Kine Master
Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Peserta Didik MTs.

Oleh

Dewi Nurlaili

Kemajuan teknologi diharapkan mampu memberikan pembaharuan pada
proses pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi yang memadai. Saat ini pendidik
masih menentukan model pembelajaran yang tepat untuk proses pengajaran,
minimnya waktu pengajaran di sekolah menjadi salah satu permasalahan yang
muncul dan pemahaman konsep peserta didik juga alasan hasil belajar peserta didik
rendah. Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui peningkatan pemahaman
konsep peserta didik menggunakan model pembelajaran Flipped Classroom
menggunakan Software Kine Master di MTs N 1 Bandar Lampung

Penelitian ini merupakan Quasi Eksperimen Design. Populasi penelitian ini
adalah seluruh peserta didik MTs N 1 Bandar Lampung. Teknik Pengambilan sampel
dalam penelitian ini dengan cara Cluster Random Sampling. Sampel pada penelitian
ini menggunakan tiga kelas, kelas VII D sebagai eksperimen 1, kelas VII C sebagai
eksperimen 2 dan kelas VII F sebagai kelas kontrol.

Pengujian hipotesis menggunakan Anova Satu Jalur dengan taraf signifikan
5%, sebelum melakukan hipotesis dilakukan uji prasyarat yang meliputi uji
normalitas, homogenitas. Adapun data pada tabel untuk nilai Fhitung = 6.918 dengan
Ftabel = 3.087, maka Ftabel< Fhitung (H0 ditolak) yaitu rata-rata pemahaman konsep
matematis peserta didik terdapat perbedaan dengan model Flipped Classrom
menggunakan software kine master, tidak sama dengan model konvensional
menggunakan software kine master dan konvensional. Hasil dari kriteria N-gain kelas
eksperimen 1 yaitu 0,49 dengan kriteria sedang, kelas eksperimen 2 dan kontrol
berkriteria rendah, sehingga model pembelajaran flipped classroom menggunakan
software kine master dapat digunakan untuk peningkatan pemahaman konsep peserta
didik.

Kata kunci : Model Pembelajaran Flipped Classroom, Video Software Kine
Master , Pemahaman Konsep.
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MOTTO HIDUP

                         
                 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan

Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. An-
Nahl : 125)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pesat pada dunia pendidikan dan tekologi menjadikan berbagai

variasi dalam dunia pendidikan, baik berupa pembaharuan-pembaharuan dalam

kurikulum,  motode dan model yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.1

Zaman modern ini, teknologi semakin canggih begitu pula dengan dunia pendidikan,

teknologi semakin menguasai dunia pendidikan. Semua informasi bisa didapatkan

melalui teknologi, baik berupa televisi, artikel, youtube bahkan aplikasi android

sekalipun.

Teknologi dalam dunia pendidikan juga dimanfaatkan sebagai alat bantu serta

media dalam proses pembelajaran. Peserta didik dapat mencari berbagai sumber

belajar melalui youtube, google, artikel serta aplikasi android sekalipun. Belajar

merupakan proses penyesuaian tingkah laku seseorang untuk dapat mengembangkan

potensi yang dimilikinya, dapat berupa dorongan, semangat dan motivasi yang timbul

dari diri sendiri atau orang lain.2 Allah SWT menjelaskan dalam Al-qur’an, bahwa

seseorang yang beriman dan berilmu akan ditinggikan derajatnya, di jelaskan pada

Q.S Al-Mujaadalah : 113 sebagai berikut :

1 Alviya Agustina and Dian Novita, “Pengembangan Media Pembelajaran Video Untuk
Melatih Kemampuan Pemecahan Masalah Pada Materi Larutan Asam Dan Basa,” Unesa Jurnal of
Chemical Education 1, no. 1 (2012): 17–28.

2 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015).
3 Madina (Bandung : PT Madina Raihan Makmur, 2013) h.543
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Artinya :
“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah,
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui
apa yang kamu kerjakan.”

Seseorang mampu menyampaikan ilmu kepada semua orang hanya saja

apakah semua orang dapat menerima dengan mudah apa yang kita sampaikan,

didalam Al-Quran dapat kita lihat (QS. Al-Qasas: 56)4 :

                         
Artinya:
“Sesungguhnya kamu (Muhammad) tidak akan dapat memberi petunjuk kepada
orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang
dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima
petunjuk.”

Berdasarkan ayat yang diterangkan bahwa Allah akan meninggikan derajat

orang-orang yang berilmu, dan Allah megetahui apa yang kita kerjakan. Allah SWT

telah meyiapkan semuanya dan telah jelas bahwa Allah akan memberi petunjuk bagi

mereka yang mau menerima petunjuk. Kita semua mungkin dapat memberi petunjuk

(ilmu) kepada setiap orang, tetapi tidak semua orang dapat menerima petunjuk dari

4 Ibid h. 392
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apa yang kita sampaikan jika Allah tidak disertakan dalam setiap langkah kita, maka

sesungguhnya Allah-lah yang maha memberi petunjuk bagi hambaNya dan Dia-lah

yang Maha menghendaki sesuatu hal.

Rendahnya pemahaman konsep matematis peserta didik dapat, dipengaruhi

karena kurang fokusnya peserta didik dalam proses pembelajaran5 dan juga cara

penyampaian yang susah dimengerti oleh peserta didik. Minimnya atau sedikitnya

waktu pengajaran di sekolah juga dapat menentukan pemahaman konsep peserta

didik sehingga peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi dan tugas

dari pendidik. Model pembelajaran  yang dibutuhkan saat ini adalah yang dapat

mengajak peserta didik aktif dalam proses pembelajaran, dan membuat senang

peserta didik dengan melibatkan dalam proses pembelajaran agar pengetahuan yang

dihasilkan bermakna dan selalu teringat oleh peserta didik.6

Pendidik harus menentukan dan menggunakan model pembelajaran yang tepat

digunakan sesuai situasi dan kondisi peserta didik saat ini. Pencapaian tujuan

pembelajaran disesuaikan dengan proses pembedaan yang sesuai dengan karakteristik

peserta didik.7 Alternatif yang bisa dilakukan untuk melancarkan proses pembelajaran

dengan menyamakan alur perkembangan zaman yaitu model pembelajaran yang

5 Sudarman Satrio Wicaksono and Ira Vahlia, “Efektifitas Penggunaan Metode Pembelajaran
Quantum Learning Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Mahasiswa,” Al-Jabar:
Jurnal Pendidikan Matematika 7, no. 2 (2016): 275–81.

6 Nurina Kurniasari Rahmawati, “Implementasi Teams Games Tournaments Dan Number
Head Together Ditinjau Dari Kemampuan Penalaran Matematis,” Al-Jabar: Jurnal Pendidikan
Matematika 8, no. 2 (2017): 121–33.

7 M T Yusuf and Mutmainnah Amin, “Pengaruh Mind Map Dan Gaya Belajar Terhadap Hasil
Belajar Matematika Siswa,” Tadris : Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah 1, no. 1 (2016): 85–92.
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dapat meningkatkan pemahaman konsep matematis, yaitu model pembelajaran

flipped classroom.8 Model pembelajaran flipped classroom yaitu model pembelajaran

yang  sedikit berbeda dengan model pembelajaran pada umumnya. The Chronicle of

Higher Education and Science menjelaskan, “kelas terbalik atau Flipped Clasroom”

ialah peserta didik memperoleh penjelasan pertama untuk materi baru tidak didalam

kelas yaitu di rumah, dengan menggunakan video, bacaan atau ceramah, lalu kegiatan

di kelas digunakan untuk kerja keras peserta didik mengulas pengetahuan tersebut,

dapat berupa diskusi, debat atau pemecahan masalah.9 Model Pembelajaran flipped

classroom merupakan kegiatan belajar peserta didik yang di sekolah dikerjakan di

rumah dan kegiatan di sekolah hanya berupa pengerjaan soal, diskusi dengan teman

sebaya dan membahas sedikit materi apa saja yang belum jelas dari video yang telah

ditonton oleh peserta didik saat belajar di rumah.

Pada perkembangan zaman, selain menggunakan model flipped classroom,

pendidikpun  mampu membuat atau menyediakan media yang akan digunakan saat

proses pembelajaran dengan mudah dan praktis. Media berupa video sederhana yang

mampu memberikan pemahaman konsep peserta didik dapat dibuat sendiri oleh

pendidik. Software yang digunakan untuk membuat video sendiri dapat menggunakan

Kine Master. Kine master merupakan aplikasi pengeditan video sederhana yang dapat

8 Fradila Yulietri, Mulyoto, and Leo Agung S, “Model Flipped Classroom Dan Discovery
Learning Pengaruhnya Terhadap Prestasi Belajar Matematika Ditinjau Dari Kemandirian Belajar,”
Teknodika 13 (2015): 5–17.

9 Niesya Kurniawati Devita Putri, Sukarno, and Sisworahardjo, “Using Flipped Classroom
Technique To Improvethe Descriptive Text Writing Skill Of The Tenth Graders Of Sma El Shadai
Magelang In The School Year 2015/2016,” Matematis 1, no. 2 (2016): 82–91.
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diunduh secara mudah di Google Play Store dan untuk cara penggunaanya sangat

mudah bagi pendidik dalam pembuatan video pembelajaran bagi peserta didik.

Berbeda dengan model pembelajaran biasanya, flipped classroom ini lebih

menekankan peserta didik untuk belajar materi di rumah sebelum kegiatan belajar

mengajar didalam kelas dimulai. Kegiatan didalam kelas mereka hanya mengerjakan

tugas, membahas materi, dan soal bersama dengan teman sebaya serta  pendidik

untuk materi yang belum difahami saat belajar di rumah melalui video tersebut.10

Peserta didik dapat mengulang dan mempelajari kembali di rumah, di sekolah,

dimana saja dan kapan saja dengan keluesan bagi peserta didik menggunakan media

ajar elektronik tanpa harus menunggu bimbingan dari pendidik, sebab media ajar

interaktif dapat menjadikan pengganti pendidik dalam hal memahami materi yang

diajarkan.11 Media ajar atau bantuan pengajaran berupa video pembelajaran dapat

mempermudah pendidik dan peserta didik dalam peningkatan kwalitas sekolah baik

pendidik maupun peserta didik. Peserta didik dapat memutar video menggunakan

aplikasi di handphone, ataupun menggunakan Laptop dan komputer yang dimiliki

peserta didik di rumahnya.

Penelitian sebelumnya sudah dilakukan oleh Widytia Pharamita, Bustari

Muchtar dalam penelitian “Pengaruh Model Flipped Classroom dan Sikap Terhadap

Hasil Belajar Ekonomi menyatakan bahwa sample penelitian terdiri dari 60 peserta

10 Yulietri, Mulyoto, and S, “Model Flipped Classroom Dan Discovery Learning Pengaruhnya
Terhadap Prestasi Belajar Matematika Ditinjau Dari Kemandirian Belajar.” Teknodika 13 (2015): 5–
17.

11 Nanang Supriadi, “Pembelajaran Geometri Berbasis Geogebra Sebagai Upaya
Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Madrasah Tsanawiyah (Mts),” Al-Jabar:
Jurnal Pendidikan Matematika 6, no. 2 (2015): 1–14.
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didik pada kelas XI IIS di SMAN 2 dan SMAN 4 kota padang yang diambil dengan

teknik purposive sampling. Hasil Penelitian menunjukan bahwa : peserta didik yang

diajarkan dengan model flipped classroom, memiliki hasil belajar lebih tinggi

dibandingkan peserta didik yang memiliki sikap negatif dan tidak terdapat interaksi

antara penggunaan model dengan sikap peserta didik terhadap hasil belajar.12

Berdasarkan Pra-survey di MTs N 1 Bandar Lampung tepatnya didaerah

Pahoman Bandar Lampung. Hasil dari wawancara dengan salah satu pendidik

matematika kelas VII dengan Ibu Menak Mahkota, beliau memegang empat kelas

yaitu kelas VII C, VII D, VII H, VII F dengan rata-rata jumlah peserta didik

maksimal berjumlah 36.

Tablel 1.1 (Jumlah Peserta Didik)

KELAS JUMLAH PESRTA DIDIK

VII C 34

VII D 34

VII H 35

VII F 34

Beliau menjelaskan bahwa beberapa kelas masih mengalami kesulitan dalam

pemahaman konsep matematis, dan masih menggunakan model pembelajaran

konvensional atau metode ceramah dalam proses pembelajaran. Nilai peserta didik

masih sebagian dibawah rata-rata hanya beberapa peserta didik yang mendapatkan

12 Widytia Pharamita and Bustari Muchtar, “Pengaruh Model Flipped Classroomdan Sikap
Siswa Terhadap Hasil Belajar Ekonomi” 2015.
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nilai diatas KKM, salah satu yang menyebabkan hasil nilai peserta didik rendah yaitu

pemahaman konsep peserta didik yang masih rendah.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan yaitu, peserta didik masih

sangat memfokuskan materi yang diberikan oleh pendidik, peserta didik menjadi

pendengar, dan pendidik masih menggunakan model pembelajaran konvensional

dalam proses pengajaran matematika. Pendidik masih menentukan model

pembelajaran yang tepat, cara penyampaian materi yang berbeda-beda untuk mata

pelajaran di sekolah tersebut, ada yang mengajak peserta didik belajar diluar kelas,

menggunakan lcd, dan ada pula yang menggunakan alat bantu seperti alat peraga

yang dibuat sendiri oleh pendidik.

Kegiatan wawancara dengan peserta didik menggunakan  soal pertanyaan

dikertas yang sudah di perbanyak, untuk lebih mengefesienkan waktu yang ada, lebih

dari 20 peserta didik yang diwawancarai. Kesimpulan dari wawancara tersebut yaitu

sebagian besar peserta didik sudah memiliki alat elektronik berupa handphone dan

aplikasi yang dapat mendukung berlangsungnya model pembelajaran flipped

classroom yaitu WhatsApp dan untuk pemahaman konsep matematis mereka rata-rata

menjawab masih sangat susah untuk memahaminya, sebagian dari mereka menyukai

dalam hal menonton video termasuk video pembelajaran. Adapun nilai Ujian Tengah

Semester (UTS)  peserta didik pun masih dibawah dan standar dengan nilai KKM di

sekolah tersebut :
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Tabel 1.2 (Nilai UTS Peserta Didik)

Kelas
Interpretasi
Nilai Peserta

Didik

Jumlah Peserta
Didik

Total Seluruh
Peserta Didik

VII C
Nilai < 75 11

34Nilai = 75 9
Nilai > 75 14

VII D
Nilai < 75 14

34Nilai = 75 13
Nilai > 75 7

Berdasarkan tabel1.2, untuk hasil nilai UTS peserta didik dapat dilihat bahwa

nilai peserta didik yang dibawah dan standar dengan nilai KKM setengah dari jumlah

keseluruhan peserta didik. Kenyataan di lapangan menunjukan hasil rata-rata nilai

ujian tengah semester dan ulangan harian peserta didik masih dibawah rata-rata, atau

standar dengan nilai KKM. Hasil belajar matematika peserta didik saat ini masih

tergolong rendah, oleh karena itu model pembelajaran flipped classroom

menggunakan software Kine Master diharapkan mampu membantu pendidik dan

peserta didik untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis peserta didik agar

berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik.

Berdasarkan kesimpulan dan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk

mengkaji pemahaman konsep matematis dalam pembelajaran matematika dengan

menerapkan model pembelajaran flipped classroom terhadap peningkatan

pemahaman konsep matematis peserta didik MTs N 1 Bandar Lampung

menggunakan software kine master. Peneliti melakukan penelitian dengan judul
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Model Pembelajaaran Flipped Classroom Menggunakan Software Kine Master untuk

Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematis Peserta Didik MTs.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat di

identifikasi masalah-masalah penelitian sebagai berikut :

1. Minimnya waktu pengajaran dalam proses pembelajaran di sekolah

2. Pendidik masih menentukan model yang tepat digunakan dalam proses

pembelajaran dengan perkembangan zaman saat ini

3. Pemahaman konsep matematis peserta didik masih tegolong rendah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka peneliti membatasi masalah

yang akan diteliti yaitu tentang penerapan model pembelajaran flipped classroom

menggunakan software kine master untuk meningkatkan pemahaman konsep

matematis peserta didik MTs N 1 Bandar Lampung pada materi segiempat kelas VII

semester genap.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang diambil

dalam penelitian yaitu bagaimana pengaruh model pembelajaran flipped classroom

menggunakan software kine master terhadap peningkatan pemahaman konsep

matematis peserta didik MTs N 1 Bandar Lampung ?
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E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran flipped classroom

menggunakan software kine master terhadap pemahaman konsep matematis peserta

didik MTs N 1 Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat untuk

beberapa pihak diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Peserta didik

a. Menggunakan model pembelajaran flipped classroom yang dilengkapi

dengan video yang dibuat oleh pendidik supaya dapat memberikan pengaruh

positif untuk peserta didik baik di sekolah maupun di rumah.

b. Mampu menambah pemahaman konsep matematis pada pembelajaran

matematika.

2. Bagi Pendidik

a. Meningkatakan pemahaman tentang model pembelajaran yang tepat dan

sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Sebagai motivasi dan pembelajaran baru untuk pendidik dalam menciptakan

video pembelajaran kepada peserta didik dengan Software Kine Master.

3. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bersama

agar dapat meningkatkan kwalitas sekolah, pendidik dan peserta didik.
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Memberikan informasi yang bermanfaat bagi sekolah dengan adanya hasil

penelitian yang diperoleh.

4. Bagi Peneliti

Menambah pengalaman dan pembelajaran baru secara langsung bagaimana

penggunaan model pembelajaran yang tepat dan baik untuk peserta didik sesuai

dengan perkembangan zaman.

G. Definisi Oprasional

1. Model pembelajaran Flipped Classroom

Model flipped Classroom adalah model pembelajaran yang beda dengan

biasanya. Model flipped ini merupakan model pembelajaran yang terbalik, yaitu

model pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas dilakukan di rumah dan

kegiatan di rumah dilakukan di dalam kelas. Peserta didik mempelajari materi di

rumah sebelum kegiatan kelas dimulai dan kegiatan didalam kelas hanya

berdiskusi dan pengerjaan tugas serta membahas materi didalam video tersebut.

Media Video adalah salah satu perantaran berlangsungnya model pembelajaran

Flipped Classroom. Software kine master merupakan salah satu aplikasi yang

mempermudah dalam pembuatan video pembelajaran untuk pendidik itu sendiri.

2. Pemahaman Konsep Matematis

Pemahaman konsep matematis adalah pemahaman peserta didik terhadap sesuatu

konsep, yang tidak hanya tahu, tetapi mengerti dan sangat faham dalam

mengungkapkan, menjelaskan, dengan sejumlah permasalahan atau persoalan

tentang matematika berdasarkan pengetahuannya sendiri.
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3. Pembelajaran Konvensional

Pembelajaran konvensional merupakan pengajaran yang menggunakan metode

ceramah. Metode yang sering diterapkan dalam proses pengajaran, pengajaran

yang menitik beratkan pada pendidik untuk meyampaikan materi secara

menyeluruh dan peserta didik hanya mendengarkan, dan memahami penjelasan

dari pendidik didalam kelas.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori
1. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran. Model yang

digunakan harus sesuai dengan situasi dan kondisi peseta didik dan lingkungan yang

ada. Model pembelajaran  yang dibutuhkan saat ini adalah yang dapat mengajak aktif

peserta didik dalam proses pembelajaran, dan membuat senang peserta didik dengan

melibatkan dalam proses pembelajaran agar pengetahuan yang di hasilkan bermakna

dan selalu teringat oleh peserta didik.1

Model  pembelajaran  merupakan  pola  yang  dipakai  sebagai  pedoman  atau

petunjuk dalam merencanakan pembelajaran didalam kelas ataupun tutorial, mengacu

pada pendekatan yang dipakai, tujuan, tahap pembelajaran lingkungan pembelajaran

serta pengelolaan kelas.2 Penulis menyimpulkan bahwa model pembelajaran adalah

bekal  pendidik  yang  akan  di  berikan   kepada  peserta  didik  untuk  melaksanakan

proses  pembelajaran  berlangsung  dengan  menyamakan  situasi,  tujuan,  tahap

pembelajaran  serta  kondisi  peserta  didik  saat  ini,  model  pembelajaran  juga

1 Kurniasari Rahmawati, “Implementasi Teams Games Tournaments Dan Number Head 
Together Ditinjau Dari Kemampuan Penalaran Matematis.” 

2 Agus Suprijono,2015.Cooperative Learning. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. h.65
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merupakan gamabaran ataupun pedoman dalam berjalannya proses pembelajaran baik

di sekolah dan pengerjaan tugas peserta didik.

2. Model Pembelajaran Flipped Classroom

Flipped  Classroom merupakan  model  pembelajaran  yang  berbeda  dengan

model  pembelajaran  seperti  biasanya.  Model  flipped  classroom yaitu  sebuah

pembelajaran yang dilaksanakan diluar jam pelajaran dan disekolah.  Pembelajaran

didalam kelas secara bergantian agar lingkungan didalam kelas lebih aktif, interaktif

dan peserta didik dapat terlibat dengan aktif dalam proses pembelajaran.3

The Chronicle of Higher Education and Science menjelaskan, “kelas terbalik

atau  Flipped Clasroom” ialah peserta didik memperoleh penjelasan pertama untuk

materi baru tidak didalam kelas, dengan menggunakan video bacaan dan ceramah,

lalu kelas digunakan untuk kerja keras peserta didik mengulas pengetahuan tersebut,

dapat  berupa  diskusi,  debat  dan  memahami  konsep  materi  pada  video ataupun

pemecahan masalah.4

Pada  pembelajaran  flipped  classroom peserta  didik menonton  video

pembelajaran  dirumah  untuk  menemukan  sendiri  konsep  materi  pelajaran  sesuai

dengan kecakapan  masing-masing. Pada pembelajaran  Flipped Classroom, kategori

3 Suprih Widodo, “Peningkatan Komunikasi Matematik Mahasiswa Calon Guru Sd Melalui 
Implementasi Flipped Classroom,” Jurnal Euclid 4, no. 2 (2015): 790–98. 

4 Devita Putri, Sukarno, and Sisworahardjo, “Using Flipped Classroom Technique To 
Improvethe Descriptive Text Writing Skill Of The Tenth Graders Of Sma El Shadai 
Magelang In The School Year 2015/2016.” 
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pengetahuan dan pemahaman diperoleh di rumah melalui  video pembelajaran yang

diberikan  oleh pendidik sedangkan  kategori  penerapan, analisa, evaluasi  dan

mencipta berlangsung di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung.5 Hal tersebut

bermaksud untuk memanfaatkan teknologi  saat  ini,  dan  dengan kebiasaan peserta

didik  yang  kesehariannya  menggunakan  alat  elektronik   sehingga,  model

pembelajaran  ini  dapat  diterapkan  dan  diaplikasikan  pada  peserta  didik.  Model

Pembelajaran   flipped classroom bukan hanya memanfaatkan kecanggihan teknologi

namun, dapat meminimalisir kebingungan peserta didik  pada saat jam pelajaran di

sekolah.  Model  pembelajaran ini  merupakan meminimalkan intruksi  langsung dan

memaksimalkan  interaksi  satu-satu,  serta  manfaatkan  teknologi  untuk  mendukung

materi yang akan di sampaikan dapat diakses melalui online maupun offline.6

Permasalahan kurangnya waktu pengajaran saat jam pembelajaran disekolah

sehingga  dengan  model  pembelajaran  flipped  classroom ini  dapat  mempermudah

peserta  didik  untuk   memutar  ulang  video pembelajaran  dimana,  dan  kapan  saja

dengan materi yang diajarkan. Model ini tepat digunakan untuk pemahaman konsep

peserta  didik  karena  waktu  yang  digunakan  lebih  banyak  untuk  peserta  didik

memahami materi melalui  video pembelajaran tersebut. Kekurangan dan kelebihan

5 E N Adhitiya, “Studi Komparasi Model Pembelajaran Traditional Flipped Dengan Peer 
Instruction Flipped Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah,” Unnes Journal of 
Mathematics Education 4, no. 2 (2015): 117–26. 

6 Herry Novis Damayanti, “Efektivitas Flipped Classroom Terhadap Sikap Dan Ketrampilan 
Belajar Matematika Di SMK,” Jurnal Managemen Pendidikan 11, no. 2 (2016): 1–7.
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selalu  dimiliki  setiap  model  pembelajaran  memiliki  dalam  proses  pembelajaran,

begitu juga dengan model pembelajaran flipped classroom. 

a. Kelebihan Model Pembelajaran Flipped Clasroom
1) Pendidik dan peserta didik lebih merasakan suasana pembelajaran yang lebih

menarik menggunakan media elektronik yang di manfaatkan dalam proses

pembelajaran.
2) Waktu belajar peserta didik lebih banyak dirumah, yaitu dengan mempelajari

materi  yang diajarkan guru dengan  video  tersebut  sehingga membiasakan

peserta  didik  untuk  memahami  terlebih  dahulu  materi  yang  diajarkan

sebelum proses pembelajaran.
3) Peserta didik dapat memutar ulang kembali video pembelajaran dimana saja

dan kapan saja walaupun jam pelajaran sudah berakhir.
4) Pendidik tidak begitu banyak menjelaskan saat jam pelajaran, hanya dengan

memutarkan video pembelajaran tersebut.
5) Peserta didik dapat dengan mudah mendapatkan  video, bisa melalui laptob

dengan memindahkan data, atau dengan akses internet baik berupa aplikasi

WhatsApp atau yang lainnya.
6) Proses  kegiatan  belajar  mengajar  akan  lebih  terasa  berjalan  dengan

pertanyaan  dan  tanggapan  pendidik  dan  peserta  didik  setelah  menonton

video pembelajaran tersebut.
7) Kegiatan didalam kelas, peserta didik lebih aktif dengan teman sebaya serta

pendidik memberikan waktu untuk diskusi kecil dalam  pengerjaan tugas.
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Model pembelajaran Flipped classroom disini terjadi peserta didik membaca

materi,  menonton  video  pembelajaran  sebelum  datang  kesekolah,  diskusi  serta

bertukar pengetahuan, serta menyelesaikan masalah dengan bantuan guru atau temen

sebaya.7

b. Kekurangan Model pembelajaran Flipped Classroom
1) Harus  memiliki  alat  elektronik  untuk  mempermudah  proses  penggunaan

model pembelajaran ini, baik pendidik ataupun peserta didik.
2) Peserta didik tidak ada tempat bertanya jika susah untuk memahami materi

dalam video tersebut.
3) Dibutuhkan  koneksi  internet  yang  memadai  dalam  mendownload  video

tersebut.
4) Model  pembelajaraan  ini  masih  sedikit  diterapkan  diindonesia  karena

membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.

Gambar 2.1 Model pembelajaran flipped classroom dengan tradisional

Berdasarkan  Gambar  2.1  dapat  kita  lihat  perbedaan  anatara  model

pembelajaran tradisional dengan flipped classroom selain materi yang disampaikan di

7 Lenia Puri Rahayu, “Efektivitas Strategi Pembelajaran Flipped Classroom Pada Materi 
Pythagoras SMP Kelas VIII Ditinjau Berdasarkan Gender,” Prosiding SI MaNIs (Seminar 
Nasional Integrasi Matematika Dan Nilai Islami) 1, no. 1 (2017): 173–77.
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rumah  setelah  itu  kegiatan  didalam  kelas  juga  berbeda.  Flipped  classroom

mengkelompokkan peserta didik dengan beberapa orang dalam setiap kelompoknya

untuk mendiskusikan materi dan tugas dari pendidik.

3. Langkah-langkah Model Pembelajaran Flipped Clasroom 

Model pembelajaran  flipped Classroom berbeda dengan model pembelajaran

tradisional,yaitu model terbalik. Dapat dilihat dari langkah-langkah berikut :

a. Sebelum bertatap muka, peserta didik diminta belajar dirumah untuk materi

pertemuan selanjutnya dengan menonton video pembeljaran karya pendidik

itu sendiri atau video orang lain.
b. Pendidik membagi beberapa kelompok heterogen pada peserta didik saat jam

pelajaran berlangsung.
c. Pemberian  kuis  atau  tes  pada  peserta  didik  sesuai  dengan  materi  yang

disampaikan pada video pembelajaran
d. Salah satu peserta didik diminta untuk menjelaskan dan menjawab kuis atau

tes yang dikerjakan.
e. Peserta  didik  meminta  peseta  didik  yang  lain  untuk  menangapi  jawaban

temannya,  agar  semua  terlibat  dalam proses  pembelajaran  serta  pendidik

sebagai fasilitastor dalam proses diskusi.
f. Pendidik menunjuk salah satu peserta didik yang berbeda dengan soal yang

berbeda,  untuk  mengetahui  sejauh  mana  peserta  didik  sudah  memahami

materi.8

4. Media Pembelajaran 

8 https: //nurfitriyanaulmafath.wordpress.com/2004/01/05/strategi-flipped-classroom/
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Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak

yang sangat besar diberbagai bidang, termasuk bidang pendidikan9 Pendidik harus

mampu  dalam  penyesuaian  pengajaran  dengan  perkembangan  zaman,  karena

pemanfaatan  teknologi  dapat  berdampak  baik  untuk  kemajuan  dunia  pendidikan.

Dalam pembelajaran di sekolah pendidik merupakan salah satu factor penting dalam

proses pembelajaran,  pendidik hendaknya menggunakan media pembelajaran yang

tepat10.  Allah SWT  menerangkan dalam Q.S Al-Maidah ayat  16 mengenai media

pembelajaran yaitu :

      
     

        

Artinya :

“dengan kitab Itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya
ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang
itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan
menunjuki mereka ke jalan yang lurus.”

Media pembelajaran merupakan  komponen sumber belajar yang mengandung

materi  instruksional  dilingkungan  peserta  didik  yang  memotivasi  untuk  belajar.11

Media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan

9 Adhitiya, “Studi Komparasi Model Pembelajaran Traditional Flipped Dengan Peer 
Instruction Flipped Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah.” 

10  Farida, “Mengembangkan Kemampuan Pemahaman Konsep Peserta Didik  Melalui 
Pembelajaran Berbasis VCD” Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika  Vol. 6, No. 1, 
( 2015) : Hal 25 - 32  

11 Ega Rima Wati, Ragam Media Pembalajaran, (kata pena ,2016), h.3
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isi materi pembelajaran. Media pembelajaran dapat berupa audio, visual dan audio

visual. Adapun kontribusi media pembelajaran menurut Kemp dan Dayton, 1985:

a. Penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar
b. Pembelajaran lebih menarik
c. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar
d. Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek 
e. Kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan
f. Proses pembelajaran dapat belangsung kapanpun dan dimanapun diperlukan
g. Sikap  positif  peserta  didik  terhadap  materi  pembelajaran  serta  proses

pembelajaran dapat ditingkatkan
h. Peran guru berubah kearah yang positif.12

Video termasuk  dalam  kategori  bahan  ajar  audio  visual13 atau  bahan  ajar

pandang  dengar. Bahan ajar  audio  visual  merupakan  bahan  ajar  yang

mengkombinasikan dua materi, yaitu materi visual dan materi auditif. Media audio

visual  dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu : pertama, dilengkapi fungsi peralatan

suara  dan  gambar  dalam  satu  unit,  dinamakan  media  audio-visual murni,  film

bergerak, televisi  dan video merupakan jenis yang pertama dan kedua, media audio

visual tidak  murni,  seperti  slide,  opaque, OHP dan peralatan  visual  lainnya  yang

diberi suara termasuk jenis kedua.14

12 Ayu Fiska Nurryna, “Pengembangan Media Pendidikan Untuk Inovasi Pembelajaran,” 
Journal Speed –Sentra Penelitian Engineering Dan Educkasi 1, no. 2 (2009): 1. 

13 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif (Jogjakarta : DIVA 
Press,2015), h.301

14 Budi Purwanti, “Pengembangan Media Video Pembelajaran Matematika Dengan Model 
Assure,” Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan 3, no. 1 (2015): 42–47. h.44
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Dari  pemaparan  diatas  bahwa  video merupakan  media  audio-visual murni

karena  dilengkapi  dengan  suara  dan  gambar  sehingga,  video pembelajaran  dapat

membantu  proses  berlangsungnya  model  pembelajaran   flipped  classroom karena

dapat mempermudah peserta didik untuk memahami isi materi pada video tersebut.

5. Software Kine Master

Software Kine Master merupakan aplikasi edit video mudah dan sederhana,

yang  dapat  dengan  mudah  di  download  di  google  playstore.  Kine  master dapat

mempermudah  pendidik  untuk  menghasilkan  video buatannya  sendiri,  dengan

menyesuaikan  meteri  pada  proses  pengajaranya.  Untuk  cara  penggunaan  Kine

Master, dapat dengan mudah pendidik mencari di youtube atau belajar otodidak pada

aplikasi  tersebut. Aplikasi  software  kine  master  merupakan  perantara  guru  untuk

menjelaskan materi, dalam al-qur’an Q.S An-Nahl ayat 89 Allah menerangkan bahwa

Al-qur’an sebagai petunjuk dan perantara.

       
       
     

       

Artinya :

“(dan ingatlah) akan hari  (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang
saksi  atas  mereka  dari  mereka  sendiri  dan  Kami  datangkan  kamu  (Muhammad)
menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al
Quran)  untuk  menjelaskan  segala  sesuatu  dan  petunjuk  serta  rahmat  dan  kabar
gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”
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Ayat tersebut mengajarkan kita untuk menggunakan suatu alat untuk perantara

atau media dalam menjelaskansegala sesuatu. Adapun contoh aplikasi dari  software

kine master, 

Gambar 2.2 tampilan awal aplikasi software kine master
Berdasarkan gambar 2.2 dapat kita lihat berbagai video yang sudah kita buat

akan  muncul  di  beranda  dan  video yang  sudah  kita  hasilkan  dapat  kita  edit  dan

perbarui kembali.  Kine master adalah editor  video profesinal  yang  berfitur lengkap

untuk android, mendukung banyak lapisan video, gambar, dan teks serta pemotongan

dan pemangkasan yang presisi, audio multi track, kontrol amplop volume yang tepat,

filter LUT warna, dan lainnya.15 Adapun fitur yang disediakan Kine Master yaitu : 
1. Beberapa lapisan video, gambar, efek, lapisan, stiker, teks, dan tulisan tangan.
2. Pemangkasan yang tepat
3. Pratinjau instan
4. Kontrol warna, kecerahan, dan saturasi
5. Filter audio termasuk voice changer
6. Blur, mozaik dan efek lainnya
7. Banyak amasi yang disediakan
8. Rekaman video dan audio real-time

15NexstreamingCorp,https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.nexstreaming.app.kinemasterfree&hl=in. 01 februari 2018. 21:02 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexstreaming.app.kinemasterfree&hl=in
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexstreaming.app.kinemasterfree&hl=in
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9. Dan sebagainya.
Software kine master ini mempermudah pendidik untuk menciptakan sendiri

video pembelajaran  yang  akan  diberikan  ke  peserta  didik,  serta  mempermudah

pendidik  untuk   menggabungkan  video satu  dengan  yang  lain  yang  diunduh  di

youtube.  Cara penggunaan dan pembuatan video tidak begitu rumit, dan aplikasi ini

pun menyediakan berbagai fitur yang mempermudah pendidik untuk mengkreasikan

videonya tersebut. Kine master sudah banyak yang menggunakan pada saat ini seperti

untuk  tausiyah  singkat,  video comedian  serta  banyak video yang bermunculan  di

instagram menggunakan editing video kine master.

6. Pemahaman Konsep Matematis

Pemahaman  konsep  matematis  merupakan  salah  satu  tujuan  penting  yang

dibutuhkan  dalam  pembelajaran  matematika,  karena  dengan  pemahaman  konsep

peserta  didik  akan  lebih  memahami  pelajaraan  matematika.16 Pemahaman  konsep

matematis  dapat  diartikan  suatu  kesanggupan  peserta  didik  akan  suatu  konsep

berdasarkan  pembentukan  yang  diketahuinya  sendiri,  baik  berupa  penemuan,

penjelasan,  menerjemahkan,  menafsirkan  dan  menyimpulkan  bukan  sekedar

menghafal.17 Allah SWT memberitahukan agar kita tidak mengikuti apa yang tidak

kita mempunyai pengetahuan tentangnya, sebagaimana yang terkandng didalam Al-

Qur’an surat Al-Isra’ Ayat 36 yang berbunyi :

16 Satrio Wicaksono and Vahlia, “Efektifitas Penggunaan Metode Pembelajaran Quantum 
Learning Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Mahasiswa.”

17 Dona Dinda Pratiwi, “Pembelajaran Learning Cycle 5E Berbantuan Geogebra Terhadap 
Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis,” Al-Jabar 7, no. 2 (2016): 191–201.



24

         

     

    

Artinya :

“ dan  janganlah  kamu mengikuti  apa yang  kamu tidak  mempunyai  pengetahuan
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati,  semuanya itu akan
diminta pertanggungan jawabnya.”

Berdasarkan ayat diatas perlu bagi kita untuk belajar memahami pengetahuan-

pengetahuan  agar  kita  tidak  salah  faham dan  bertindak  dengan sesuatu  yang  kita

belum  jelas  dengan  ilmunya.  Pemahaman  konsep  yaitu  kunci  terpenting  dalam

pembelajaran matematika, karena peserta didik akan lebih mudah mengerjakan soal

matematika  jika  untuk  pemahaman  konsep  sudah  baik.  Adapun  indikator  dalam

pemahaman konsep matematis peserta didik yaitu :

1. Menyatakan kembali secara verbal konsep yang sudah dipelajari.
2. Mengklasifikasikan objek-objek sesuai dengan terpenuhi atau tidaknya syarat

untuk membentuk suatu konsep tersebut.
3. Menerapkan suatu konsep dengan menggunakan alogaritma.
4. Menyiapkan konsep dalam berbagai jenis bentuk representasi matematika.
5. Menggabungkan berbagai konsep baik internal serta eksternal.18

Menurut John Indikator-indikator pemahaman konsep matematika meliputi19 : 

18 M Afrilianto, “Peningkatan Pemahaman Konsep Dan Kompetensi Strategis 
Matematissiswa Smp Dengan Pendekatan Metaphorical Thinking,” Jurnal Ilmiah Program 
Studi Matematika STKIP Siliwangi Bandung 1, no. 2 (2012): 1–11.

19 Syelfia Dewimarni, “Kemampuan Komunikasi Dan Pemahaman Konsep Aljabar Linier 
Mahasiswa Universitas Putra Indonesia ‘YPTK’ Padang,” Al-Jabar: Jurnal Pendidikan 
Matematika 8, no. 1 (2017): 53–62.
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a. Mengenal  penguasaan  dan  bukti  sebagai  aspek  yang  mendasar  dalam

matematika 
b. Membuat dan menyelidiki dugaan-dugaan matematika 
c. Mengembangkan dan mengevaluasi argument dan bukti matematis  
d. Memilih dan menggunakan berbagai macam penguasaan.

Konsep terhadap kemampuan penalaran dan komunkasi matematis merupakan

aspek kognitif sangat menarik untuk dibahas secara menyeluruh karena berpengaruh

terhadap  keberhasilan  peserta  didik  untuk  menyelesaikan  persoalan  matematika.

Kemampuan pemahaman konsep adalah kemampuan peserta didik untuk menyatakan

ulang sebuah konsep, seperti contoh dan bukan termasuk contoh dari konsep, serta

menggunakan konsep-konsep sebagai pemecahan masalah20. Dijelaskan dalam suatu

dokumen  peraturan  dirjen  Dikdasmen  No.56/C/PP/2004  mengenai  indikator

pemahaman konsep yaitu :

a. Menyatakan ulang sebuah konsep 
b. Mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya
c. Member contoh dan bukan contoh dari suatu konsep
d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematisi
e. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu konsep
f. Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau oprasi tertentu 
g. Mengaplikasikan konsep atau alogaritma pada pemecahan masalah.

B. Penelitian Yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan untuk mendukung model

pembelajaran Flipped Clasroom dalam meningkatkan pemahaman Konsep matematis

diantaranya yaitu sebagai berikut :

20 Ika Suryanita, “Penerapan Lasswell Comunication Model Terhadap Peningkatan 
Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa SMA” (UIN Raden Intan Lampung, 
2017).
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1. Penelitian  yang dilakukan oleh  Widytia  Pharamita,  Bustari  Muchtar  dalam

penelitian  “Pengaruh  Model  Flipped  Classroom  dan  Sikap Terhadap  Hasil

Belajar Ekonomi menyatakan bahwa sample penelitian terdiri dari 60 siswa

pada kelas XI IIS di SMAN 2dan SMAN 4 kota padang yang diambil dengan

teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dengan teknik angket dan tes

hasil  belajar serta dianalisis  dengan analisis  deskriptif  dan analisis  induktif

dengan menggunakan ANOVA dua arah. Hasil Penelitian menunjukan bahwa :

siswa yang diajarkan dengan model Flipped Classroom, memiliki hasil belajar

lebih  tinggi  dibandingkan  siswa  yang  memiliki  sikap  negatif  dan  tidak

terdapat interaksi antara penggunaan model dengan sikap siswa terhadap hasil

belajar.21

2. Penelitian yang dilakuakan Frincsca H. Chandra, Yulius Widi Nugroho dengan

judul  “Implementasi  Flipped  Classroom  dengan  video  Tutorial  Pada

Pembelajaran  Fotografi  Komersial  Hasil  penelitian“  penelitian  kuantitatif

sederhana menunjukan bahwa mahasiswa lebih aktif dalam pembelajaran dan

termotivasi  dengan  adanya  contoh  video  yang  menampilkan  detail

pelaksanaan  pemotretan  sehingga  bisa  lebih  efektif  dari  segi  tenaga  dan

waktu.22

21 Sri Utami, “Pengaruh Model Pembelajaran Flipped Classroom Tipe Peer Instruction 
Flipped” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

22 Farida Esti Widyati, “The Implementation Of Flipped Classroom Strategy In 
Mathematics Learning To Cognitive Abilities Viewed From Student’s Learning Interest” 
(School Of Teacher Training And Education Muhammadiyah University Of Surakarta, 2014).
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3. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Herry  Novis  Damayanti  dan  Sutama  “

Efektifitas  Flipped  Clasroom  terhadap  sikap  dan  Keterampilan  Belajar

Matematika di SMK” dalam jural Managemen Pendidikan – Vol. 11 No. 2,

Januari 2016 : 2-8, ISSN : 1907-4034. Hasil penelitian ini adalah efektivitas

model pembelajaran  matematika berbasis Flipped Classroom kelas XI SMKN

1 yang menunjukan rerata sikap kreatif terjadi peningkatam 1,84 kelas XI PM

1 dan 1,30 kelas XI TSM 1. Sikap tanggung jawab sebesar 1,84 kelas XI PM 1

dan 1,57 kelas XI TSM 1. Aspek keterampilan sebesar 1,09 kelas XI PM1, dan

1,53 XI  TSM 1.  Efektivitas  model  menggunakan  statistik  uji  analisis  non

parametrik  Mann-Whitney  menunjukan  tingkat  signifikansi  masing-masing

sebesar  0,003;  0,008;  0,009  lebih  kecil  dari  0,05  Sehingga  model

pembelajaran  bebasis  Flipped  Classroom  yang  diterapkan  pada  kelas  XI

SMKN  1Gedang  Sari  efektif  untuk  meningkatkan  sikap  kreatif,  tanggung

jawab, dan keterampilan belajar.23

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka  berfikir  merupakan  gambaran  tentang  pemikiran  peneliti,  untuk

menjelaskan kepada orang lain tentang tanggapan mengapa menguraikan hipotesis

tersebut.  Kerangka  berfikir  yaitu  suatu  konsep  yang  berisikan  hipotensi  tentang

keterkaitan  antara  variabel  bebas  dan  terikat  dalam  hal  memberikan  jawaban

sementara dalam masalah yang diteliti.

23 Damayanti, “Efektivitas Flipped Classroom Terhadap Sikap Dan Ketrampilan Belajar 
Matematika Di SMK.”
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Model pembelajaran konvensional lebih sering digunakan oleh para pendidik

dalam proses  pengajaran,  tetapi  model  konvensional  dirasa  kurang  afektif dalam

pengafektifan peserta didik karena,  lebih menekankan pendidik untuk memberikan

pengajaran dan peserta didik hanya menunggu sesuatu yang diberikan oleh pendidik,

sehinga peserta didik dirasa kurang aktif atau pasif dalam proses pembelajaran.

 Pada proses pembelajaran matematika sangat dibutuhkan pemahaman konsep

matematis yang baik untuk memahami materi yang di ajarkan oleh pendidik. Peserta

didik  membutuhkan  model  pembelajaran  yang  tepat  untuk  menumubuhkan

pemahaman konsep matematis yang baik, adapun model pembelajaran yang dirasa

mampu  untuk  memfasilitasi  meningkatkan  pemhaman  konsep  yaitu  model

pembelajaran Flipped Classroom. 

Model  Pembelajaran  Flipped  Classroom merupakan  model  pembelajaran

terbalik, yaitu model yang berbeda dengan model pembelajaran tradisional. Peserta

didik  mempelajari  materi  dirumah  dengan  menonton  video yang  diberikan  oleh

pendidik,  dan  kegiatan  dikelas  hanya  mengerjakan  tugas,  diskusi  dan  membahas

materi  yang  dirasa  belum  difahami  peserta  didik setelah  menonton  video

pembelajaran  tersebut.  Setelah  peserta  didik menonton  video pembelajaran  akan

terlihat dampak atau efek pada peserta didik pada saat proses pembelajaran didalam

kelas.
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Model pembelajaran  flipped Classrom dapat memberikan pengalaman bagi

pendidik untuk menciptakan suasana belajar yang baru bagi peserta didik. Software

yang dapat mempermudah pendidk untuk editing video yaitu  sofware Kine Master,

suatu aplikasi yang dapat dengan mudah di download di  google play store  dengan

Gratis.  Dengan  demikian  Model  pembelajaran  Flipped  Classroom menggunakan

Software Kine Master dirasa mampu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep

Matematis  Peserta  didik.Kerangka  berfikir  dapat  digambarkan  dalam  bentuk

kerangka bagan. Berikut merupakan diagram kerangka berfikir pada penelitian ini:

Tes Awal Pemahaman konsep (Pretest)

Pemberian Materi

Eksperimen 1 Eksperimen 2 Kontrol

Kelas Kontrol

Model
Pembelajaran
Konvensional

Kelas Eksperimen

Model pembelajaran
Konvensional dengan

video software kine master 

Kelas Eksperimen

Model Pembelajaran
Flipped Classroom

Menggunakan
Software Kine Master 

Tes Akhir  Pemahaman Konsep (Posttest)
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Gambar 2.3 Diagram Kerangka Berfikir

Berdasarkan  Gambar  2.3  dapat  dilihat  dari  kerangka  berfikir  peneliti

merumuskan bahwa dengan kondisi rendahnya pemahaman konsep matematis peserta

didik maka akan di lakukan penelitian dengan pemberian perlakuan yang berbeda

pada  dua  kelas.  Perbedaan  yang  signifikan  menunjukan,  jelas  adanya  perbedaan

dalam menggunakan perlakuan yang berbeda dalam setiap kelas yang memebedakan

yaitu  proses pembelajaran yang berjalan dan hasil yang membedakan antara model

satu dengan yang lain.

Kelas eksperimen pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan dua

kelas  dan  satu  kelas  untuk  kelas  kontrol,  adapun  kelas  eksperimen  1  yaitu

menggunakan  model  pembelajaran  flipped  Classrom menggunakan  software  kine

master, dan untuk kelas eksperimen kedua yaitu menggunakan  video pembelajaran

pada  proses  di  sekolah  dan  tugas  dikerjakan  di  rumah,  kelas  eksperimen  kedua

merupakan keterbalikan  dari  model  pembeajaran  flipped classroom,  dimana  video

ditonton peserta didik dirumah dan tugas dikerjakan di rumah. 

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, peneliti ingin mengetahui pemahaman

konsep matematis peserta didik antara kelas eksperimen 1, eksprimen 2 dan kelas

kontrol. Peneliti akan memberikan pretest sebelum proses pengajaran dan perlakuan

     Terdapat Peningkatan Pemahaman Konsep Peserta Didik dengan
penerapan Model Pembelajaran Flipped Classroom menggunakan

Software Kine Master
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setiap  kelas  dan  selanjutnya  diberikan  ujian  tahap  akhir  dengan  tujuan  untuk

mengetahui hasil pemahaman konsep matematis peserta didik.

D. Hipotesis

Hipotesis  merupakan suatu jawaban sementara dari  rumusan masalah yang

dibutuhkan  suatu  pembuktian  dengan  data  yang  telah  dianlisis.24 Berdasarkan

penjelasan  kerangka berfikir  tersebut,  maka penulis  mengajukan hipotesis  sebagai

berikut :

1. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini adalah “Terdapat perbedaan  peningkatan kemampuan

pemahaman  konsep  matematis  peserta  didik  yang  diberi  penerapan  Model

Pembelajaran Flipped Classroom dengan Model Pembelajaran Konvensional”

2. Hipotesis Statistik

H0 : 
μi  = μ j  , i = j ; i, j = 1,2,3 (semua nilai tengah sama)

24 Yuberti and Antomi Saregar, Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika 
Dan Sains (AURA, 2013). h.5
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H1 : 
∃μi  ≠  μ j  untuk i ≠   j ; i, j = 1,2,3 (Ada sekurang-kurangnya

sepasang nilai tengah μi  dan μ j  yang tidak sama)

H0 : (tidak terdapat pengaruh model pembelajaran Flipped Clasroom menggunakan

software kine master terhadap peningkatan pemahaman konsep matematis

perseta didik)

H1: (terdapat  pengaruh  model  pembelajaran  Flipped  Classroom

menggunakansoftware  kine  master terhadap  peningkatan  pemahaman

konsep matematis)
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BAB III

METODE  PENELITIAN

A. Metode Penelitian 
Metode  penelitian  merupakan  suatu  cara  ilmiah  agar  mendapatkan  data

dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang dihasilkan,  sehingga dapat disimpulkan

empat  hal  kata  kunci  yang  diperhatikan,  yaitu:  cara  ilmiah,  data,  tujuan,  dan

kegunaan.1 Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif,  yang  memiliki

beberapa  sifat-sifat  tertentu  yaitu  objektif (apa  adanya,  tidak  ada  rekayasa),

fenomenalisme (kejadian  yang  dapat  dilihat  dan  diamati  oleh  panca  indra),

Reduksionisme (direduksi untuk menjadi fakta-fakta dilapangan),  Naturalisme (alam

semesta sebagai objek yang bergerak dan bedasarkan hukum-hukum tertentu).2

Penelitian ini merupakan kuantitatif bentuk Quasi eksperimen, jenis penelitian

ini menggunakan kelas eksperimen dan  kelas Kontrol. Kelas yang diberi perlakuan

menggunkan model pembelajaran flipped clasroom merupakan kelas eksperimen, dan

kelas  kontrol  ialah  kelas  yang  menggunakan  model  pembelajaran  konvensional.

Model rancangan penelitian Randomized Control Group Pretest-Posttest Design.

B. Desain Penelitian 

1 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, 
ALFABETA, 2014. h.3

2 Yuberti and Saregar, Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika Dan Sains. 
h.15
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Desain penelitian yang digunakan adalah berbentuk kelompok eksperimen dan

kelompok kontrol  dengan  pretest dan  posttest (randomized control  grup pretest-

posttest  desaign),  yaitu  sebelum  dilakukan  perlakukan/treatment  untuk  kelas

eksperimen maupun kontrol harus diberikan  pretest untuk tes awal, dan selanjutnya

dilakukan  posttest pada kelas  eksperiman dan kelas  kontrol,   yang dideskripsikan

pada tabel 3.1 sebagai berikut3 :

Tabel 3.1
Desain  Penelitian

Kelas

Tes awal

Pretest
Perlakuan

Tes Akhir
Posttest

R1 O1 X O 2

R2 O3 - O4

Sumber : Sugiyono,  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung : Alfabeta,
Cet. 22, 2016). H.76

 

Keterangan :

R1  : Kelas Eksperimen

R2 : Kelas Kontrol

X : Treatment (Tindakan)

O1 dan O3 : Observasi dengan Pretest

O2 dan O4 : Observasi dengan Posttest

Pada  kelas  eksperimen  diberikan  perlakuan  menggunakan  model

pembelajaran  Flipped  Classroom menggunakan  software  kine  master dan

3 Nurul Afifah Rusyda and Dwi Septina Sari, “Pengaruh Penerapan Model Contextual 
Teaching And Learning Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa Smp 
Pada Materi Garis Dan Sudut,” JNPM (Jurnal Nasional Pendidikan Matematika) 1, no. 1 
(2017): 150–62.
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menggunakan  Video software kine master pada pembelajaran disekolah. Pada

kelas kontrol tidak diberikan perlakuan atau hanya menggunakan pembelajaran

seperti  biasanya  yaitu  model  pembelajaran  konvensional.  Penelitian  ini

menggunakan faktorial 1  ×  3 dengan maksud untuk mengetahui pengaruh

variabel bebas terhadap variabel terikat.

Langkah-langkah yang di perlukan dalam desain ini yaitu4 :

1. Menentukan  subjek  sebagai  sampel  penelitian  dan  menggabungkannya  pada

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
2. Memberikan Pretest (O1 dan O3) baik di kelas eksperiman maupun kelas kontrol.
3. Mencari nilai tengah (rata-rata) dari hasil kedua kelompok pada Pretest
4. Memberikan perlakuan (X) pada kelas ekperimen serta menjaga kelas kontrol

tidak terpengaruh dengan perlakuan tersebut.
5. Memberikan Posttest untuk kedua kelas eksperimen maupun kelas kontrol.
6. Mencari  nilai  rata-rata  hitung  dari  Posttest untuk  masing-masing  kelompok,

selanjutnya mencari selisih dari setiap kelas eksperimen dan kontrol. (O2  – O1)

dan  (O4  – O3).
7. Membandingkan  perbedaan-perbedaan  tersebut  untuk  menentukan  apakah

penerapan  perlakuan  X  berkaitan  dengan  perubahan  yang  lebih  besar  pada

kelompok eksperimen (O2 – O1) - (O3 – O4).
8. Melihat  perbedaan  secara  signifikan  atau  tidak  pada  taraf  signifikan  tertentu

dapat menggunakan tes statistik.

Tabel 3.2
Rancangan Penelitian

4 Yuberti and Saregar, Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika Dan Sains. 
Op.Cit. h.53
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Model

Pembelajaran

(Ai)

Model

Pembelajaran

Flipped

Classroom

menggunakan

Software Kine

Master (A1)

Model

pembelajaranKonvensiona

l berbantu video Software

Kine master 

(A2)

Model

Pembelajaran

Konvensional

(A3)

Kemampuan

Pemahaman

Konsep (Bj)
Kemampuan

Pemahaman

Konsep (B1)

(A1B1) (A2B2) (A3B3)

Keterangan :
Ai : Model Pembelajaran

Bj : Pemahaman Konsep Matematis

B1  : Pemahaman Konsep Matematis

A1  : Model Pembelajaran Flipped Classroom menggunakan Software Kine

Master 

A2   : Model pembelajaranKonvensional berbantu video Software Kine 

master 

A3 : Model Pembelajaran Konvensional

A1B1  :  Pemahaman Konsep Matematis melalui Model Pembelajaran Flipped

Classroom menggunakan Software Kine Master

A2B2  : Pemahaman  Konsep  Matematis  melalui  Model  pembelajaran

konvensional berbantu video Software Kine master 

A3B3 :  Pemahaman  Konsep  Matematis  melalui  Model  Pembelajaran

Konvensional
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C. Variabel Penelitian 
Variabel  secara  teoritis  yaitu  atribut  seseorang,  variabel  penelitian  pada

dasarnya menerapkan  sesuatu berupa apa saja untuk dipelajari dan  menghasilkan

informasi, sehingga didapatkan suatu kesimpulanya dari informasi tersebut5. Adapun

yang menjadi variabel penelitian di sini adalah6 :
1. Variabel Bebas (Independent Variabel)

      Variabel Bebas adalah variabel yang menyebabkan munculnya variabel terikat,

atau yang mempengaruhi dan yang menjadi sebab perubahannya variabel terikat

karena timbulnya variabel terikat. Penelitian ini menyatakan Variabel Bebas (X)

yaitu  Model  Pembelajaran  Flipped  Classroom menggunakan  Software  Kine

Master.
2. Variabel Terikat (Dependent Variabel)

       Variabel terikat adalah variabel yang bergantung dengan variabel bebas, variabel

yang  dipengaruhi  atau  yang  menjadi  akibat  karena  variabel  bebas.  Adapaun

dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  variabel  terikat  (Y)  adalah  Kemampuan

Pemahaman Konsep Matematis Peserta Didik.
D. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel
1. Populasi

Penelitian  dapat  dilakukan  setelah  menentukan  populasi  atau  subjek

penelitian,  menurut  sugiono,  “Populasi  merupakan  wilayah  generalisasi  atas

objek/subjek  yang  memiliki  kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang  dipakai  oleh

5 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. 
Op.Cit. h.38

6 Ibid. h.39
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peneliti untuk dipelajari dan selanjutnya ditarik kesimpulan.7 Adapun populasi pada

penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VII di MTs N 1 Bandar Lampung,

Tahun ajaran 2017/2018 yaitu kelas VII A, VII B, VII C, VII D, VII E, VII F, VII G,

VII H, VII I, VII J.

2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu

yang  dianggap bisa  mewakili  populasi8 sampel  harus  bersifat  representative yaitu

harus mewakili populasi, karena sampel merupakan representasi dari populasi yang

diteliti9. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan tiga kelas sebagai sample yaitu kelas

VII di MTs N 1 Bandar Lampung sebagai sampel kelas eksperimen 1 yaitu model

pembelajaran  Flipped  Classroom  menggunakan  Software  Kine  Master,  kelas

eksperimen 2 yaitu model pembelajaran konvensional berbantu  video software kine

master yang  ditonton  di  sekolah  serta  untuk  kelas  kontrol  menggunakan  model

pembelajaran Konvensional.
3. Teknik Pengambilan Sampel 

Pada desain ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan

teknik acak kelas ( Cluster Random Sampling) yaitu setiap anggota populasi memiliki

7Ibid. h.39

8 Sugiono, Op.Cit h.81

9 Yuberti and Saregar, Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika Dan Sains. 
Op.Cit. h.111
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peluang yang sama untuk menjadi sampel10 Adapun Langkah-langkah yang dilakukan

:

1. Menuliskan semua anggota populasi
2. Menggulung kertas satu persatu
3. Memasukan gulungan pada kotak atau botol
4. Mengocok kotak dan mengeluarkan satu persatu gulungan 
5. sebanyak 3 sampel
6. Nama yang keluar merupakan sampel pada penelitian

E. Teknik  Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah terpenting untuk mendapatkan

hasil  penelitian,  tanpa  mengetahui  cara  perolehan  data   maka  penelitian  tidak

mendapatkan data yang disesuaikan dengan standar yang ditetapkan.11

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, setting dan berbagai

sumber  yang jelas,  adapun sumber pengumpulan  data  yaitu  primer dan  sekunder.

Sumber primer merupakan pemberian data secara langsung kepada pengumpul data,

sedangkan sekunder merupakan tidak langsung dapat berupa dokumen, atau melalui

orang lain.12 Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini

yaitu13 :

1. Observasi (Pengamatan)
Observasi merupakan teknik pengamatan dalam pengumpulan data, baik secara

langsung  ataupun  tidak  terhadap  hal  yang  diamati  serta  mencatat  pada  alat

10 Yuberti and Saregar. Ibid  h.113

11 Sugiono , Op.Cit. h.224

12 Ibid h.137

13 Yuberti, Antomi Saregar, Op.Cit, h. 130
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observasi tersebut. Hasil observasi dari penelitian ini yaitu penelitian langsung

mengenai proses belajar mengajar dengan tujuan untuk mendapatkan informasi

tentang objek dalam penelitian.
2. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan teknik penelitian dengan cara berdialog dengan bertatap

muka  ataupun  melalui  saluran  media  tertentu  yang  dapat  menunjang

pewawancara dengan narasumber sebagai  sumber data.  Metode ini  digunakan

oleh peneliti untuk  mewawancarai pendidik pada mata pelajaran matematika dan

peserta didik.

3. Tes 
Tes  merupakan  alat  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  terhadap

kemampuan  subjek  penelitian  dengan  cara  pengukuran,  data  yang  diperoleh

berupa  angka-angka.  Adapun  pedoman  Penilaian  Tes  Pemahaman  Konsep

bersumber dari Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 56/C/PP/2004.

Tabel 3.2 Pedoman Penilaian Tes Pemahaman Konsep14.

No

Indikator Kemampuan

Penguasaan Konsep

Matematis

Respon Peserta Didik Terhadap Soal
    

Skor

1 Menyatakan ulang

sebuah konsep

a. Tidak menjawab 0
b. Menyatakan ulang suatu konsep 

tetapi salah

1

c. Menyatakan ulang suatu konsep 2

14 I Gusti Putu Sudiarta, Penerapan Strategi Pembelajaran Berorientasi Pemecahan Masalah 
Dengan Pendekatan Metakognitif Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Dan Hasil 
Belajar Mahapeserta Didik Pada Mata Kuliah Statistic, Jurnal Undiksha Issn 0215-8250, 
H.596. 
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dengan benar

2

Mengklasifikasi objek

menurut sifat-sifat

tertentu sesuai dengan

konsepnya

a. Tidak menjawab 0
b. Mengklasifikasikan objek menurut 

sifat tertentu tetapi tidak sesuai 

dengan konsepnya

1

c. Mengklasifikasikan objek menurut 

sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya

2

3

Memberi contoh dan

bukan contoh dari suatu

konsep

a. Tidak menjawab 0
b. Memberi contoh dan bukan contoh 

tetapi salah

1

c. Memberi contoh dan bukan contoh 

dengan benar

2

4

Menyajikan konsep

dalam berbagai bentuk

representasi matematis

a. Tidak menjawab 0
b. Menyajikan konsep dalam bentuk 

representasi matematis tetapi salah

1

c. Menyajikan konsep dalam bentuk 

represntasi matematis dengan benar

2

5
Mengembangkan syarat

perlu dan syarat cukup

dari suatu konsep

a. Tidak menjawab 0
b. Mengembangkan syarat perlu atau 

cukup dari suatu konsep tetapi salah

1

c. Mengembangkan syarat perlu atau 

cukup dari suatu konsep dengan 

benar

2

6
Menggunakan dan

memanfaatkan serta

memilih prosedur atau

operasi tertentu

a. Tidak menjawab 0
b. Menggunakan, memanfaatkan, dan 

memilih prosedur tetapi salah

1

c. Menggunakan, memanfaatkan, dan 

memilih prosedur dengan benar

2

7 Mengaplikasikan

konsep atau algoritma

pada pemecahan

masalah

a. Tidak menjawab 0
b. Mengaplikasikan konsep tetapi 

tidak tepat

1

c. Mengaplikasikan konsep dengan 

tepat

2
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Adapun penilaian  menggunakan rumus tranformasi nilai sebagai berikut15 :

S = 
R
N  x 100

Keterangan :

S : Nilai yang diharapkan (dicari)

R : Jumlah skor dari item atau soal yang dijawab benar

N : Skor maksimum dari tes.

4. Dokumentasi 
Dokumentasi  merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu,  dapat  berbentuk

tulisan, gabar atau karya-karya monumental dari seseorang, adapaun dokumentasi

yang berbentuk Tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan

, kebijakan dan lain sebagainya.16 Penelitian ini dokumenasi berupa data sekolah,

dan nama peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontol.
F. Instrumen Penelitian

Adapun  syarat penting untuk menyatakan bahwa intrumen baik atau tidaknya

melalui uji Validitas dan Reabilitas. Instrumen penelitian  merupakan alat ukur nilai

variabel yang akan diteliti, jumlah instrumen sama dengan jumlah variabel yang akan

diteliti dan untuk setiap instrumen memiliki skala pengukuran.17

15 Suryanita, “Penerapan Lasswell Comunication Model Terhadap Peningkatan Kemampuan
Pemahaman Konsep Matematis Siswa SMA.”

16  Sugiono Op.Cit. h. 240

17 ibid h. 133
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1. Uji Validitas

Suatu  instrumen  dapat  dikatakan  valid  apabila  instrumen  tersebut  dapat

mengukur  suatu  yang  akan  diukur,  instrumen  yang  dirancang  dengan  baik  dan

mengikuti  teori  serta ketetapan yang sudah ada dinyatakan dengan uji  coba maka

instrumen  tersebut  mempunyai  validitas18.  Validitas  dapat  dihitung  menggunakan

koefisien Korelasi Product Moment yaitu19 :

r xy  = 

n∑
i=1

n

X iY i−∑
i=1

n

X i .∑
i=1

n

Y i

√[n∑i=1

n

X i
2
−(∑

i=1

n

X i)
2

] [∑i=1

n

Y i
2
−(∑

i=1

n

Y i)
2

]
  

Keterangan :
Xi : nilai jawaban responden pada butir/item soal ke-i
Yi : nilai total responden ke-i
rxy : nilai koefisien korelasi pada butir/ item soal ke-I sebelum dikoreksi
n = Jumlah peserta didik.
Kemudian dicari corrected item-total correlation coefficient dengan rumus sebagai 

berikut :

r x( y−1 )  = 

rxy Sy−SX

√S y
2
+Sx

2
−2r xy (S y )(Sx)

  

Keterangan :
Sy : standar deviasi total 
Sx : standar deviasi butir/item soal ke-i
r x( y−1 )

  : corrected item-total correlation coefficient

18 Novalia, Muhhamad Syazali. Olah Data Penelitian Pendidikan.(Bandar Lampung: 
AURA,2014), h.38

19 ibid. h.38
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Butir soal dikatakan baik jika 
r x( y−1 )≥

 
rtabel , dan tidak baik jika 

r x( y−1 )<¿

r tabel

2. Uji Reliabilitas

Relibilitas  dapat diartikan konsisten, suatu instrumen apabila pengukurannya

konsisten, akurat, dan cermat maka reliabel. Tujuan dari reabilitas yaitu mengetahui

konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur agar hasil pengukuran dapat dipercaya.20

Untuk menguji reabilitas deapat mengggunakan koefisien Cronbach Alpha, yaitu :

r11=[ k
k−1 ][1−∑ Si

2

S i
2 ]

Keterangan :

r11 = Reabilitas Instrumen / Koefisien Alfa

K = Banyaknya Item/ Butir Soal

S t
2

= Variansi Total

∑ S I
2

= Jumlah Seluruh Varians Masing-Masing Soal. 

20 Ibid. h.39
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Nilai koefisien alpha ( r ¿ akan dibandingkan dengan koefisien korelasi table

r
table= r(α , n–2) .  Jika, r

11 
¿

 
r

table , maka instrumen dikatakan reliable.21

3. Uji Tingkat Kesukaran Soal
Menganalisis tingkat kesukaran soal artinya mengkaji soal-soal tes dari segi

kesulitannya sehingga dapat diperoleh soal-soal mana yang termasuk mudah, sedang

dan  sukar.  Tingkat  kesukaran  soal  dipandang  dari  kesanggupan  atau  kemampuan

siswa  dalam  menjawabnya,  bukan  dari  pendidik  sebagi  pembuat  soal.22 Adapun

rumus untuk mengetahui tingkat kesukaran soal yaitu23 :

I = 
B
JS

Keterangan:

I= Indeks kesukaran untuk setiap butir soal

B = banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal

JS = Jumlah  seluruh  pesrta  didik yang  memberikan  jawaban  pada  soal  yang

dimaksudkan.

21 Ibid h.39

22 Ibid h.47

23 Eva Kurniati dan Indra Sakti Dedy Hamdani, “Pengaruh Model Pembelajaran Generatif 
Dengan Menggunakan Alat Peraga Terhadap Pemahaman Konsep Cahaya Kelas VIII Di Smp
Negeri 7 Kota Bengkulu,” Jurnal Exacta X, no. 1 (2012): 79–88.
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Kriteria  yang  digunakan  yaitu  semakin  besar  indeks  yang  diperoleh  maka

semakin mudah soal, dan semakin kecil indeks yang diperoleh maka semakin sulit

soal tersebut. Kriteria indeks kesulitan soal adalah sebagai berikut24:

Table 3.3 interval tingkat kesukaran butir soal

Indeks Kesukaran Kategori

0,00 ≤ P ¿ 0,30 Sukar

0,31 ≤ P ¿  0,70 Sedang

0,71 ≤ 1,00 Mudah

4. Daya Pembeda 
Daya pembeda merupakan kemampuan suatu instrument untuk membedakan

anatara pesrta didik yang menjawab soal benar dan yang salah, (D) merupakan angka

yang menjukan bedarnya daya pembeda atau disebut  indeks diskriminasi.25

D = 
BA
JA

−¿ PB = PA – PB

Keterangan :
D  = Daya Pembeda
JA = Jumlah skor ideal kelompok atas yang terpilih
JB = jumlah skor ideal kelompok bawah pada butir soal yang terpilih
BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar
BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar
PA = Proporsi peserta atas yang menjawab benar
PB =  Proporsi bawah yang menjawab benar

24  Novalia, Op.Cit, h.48

25 Ika Suryanita, “Penerapan Lasswell Comunication Model Terhadap Peningkatan 
Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa SMA.”
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Langkah-langkah pada daya pembeda sebagai berikut :
1. Mengurutkan jawaban peserta didik dari yang tertinggi sampai yang terendah.
2. Membagi dua kelompok, yaitu kelompok matas dan kelompok bawah.
3. Menghitung  proporsi  kelompok  atas  dan  bawah  menggunakan  rumus  PT  =

PA
JA  dan PR = 

PB
JB

4. Menghitung daya beda dengan rumus yang telah ditetapkan.
Interval untuk penafsiran daya pembeda sebagai berikut :

Tabel 3.4  kriteria daya pembeda

DP KRITERIA

DP ¿  0,00 Jelek Sekali

0,00 ¿  D ≤  0,19 Jelek

0,20 ¿  D ≤ 0,39 Cukup Baik

0,40 ¿  D ≤ 0,70 Baik

DP ¿0,7 Baik Sekali

Sumber  :  Sugiyono,  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,dan  R  &  D

(Bandung : 2014)

G. Analisi Data
1. Uji Normalitas 

Uji  normalitas  yaitu  untuk  mengetahui  apakah  instrument  yang  diujikan

berdistribusi normal atau tidak. Salah satu uji yang sering digunakan pada normalitas

yaitu Uji Liliefors yaitu sebagai berikut26 :

26  Novilia, Op.Cit, h. 53
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LHitung  = Max |f ( z )−S ( z )|  , LTabel = L(α ,n )

Dimana :
f ( z )=Probabilitaskumulatif normal

S (z )=Probabilitas kumulatif empiris

Dengan Hipotesis :
H0  = data mengikuti sebaran normal 
H1  = data tidak mengikuti sebaran normal 

Kesimpulan : jika LHitung  
≤

   LTabel , maka H0  diterima.

Adapun langkah-langkah uji Liliefors :
a. Mengurutkan data 
b. Menentukan Frekuensi masing-masing data
c. Menentukan Frekuensi kumulatif 

d. Menentukan nilai Z dimana Zi = 
X i−X́

s

e. Untuk X́=
∑ Xi

n  , S =

i−¿ X́
X ¿

¿
¿
¿

∑ ¿
¿
√¿

f. Menentukan nilai  f(z), dengan menggunakan table z

g. Menentukan S(z) = 
f kum
n

h. Menentukan nilai L = |f ( z )−S (z)|

i. Menentukan nilai Lhitung  =  Max |f ( z )−S (z)|

j. Menentukan nilai Ltabel = 
L(α ,n )

k. Membandingkan Lhitung dan Ltabel , serta membuat kesimpulan LHitung  
≤

   LTabel

maka H0  diterima.
2. Uji Homogenitas 
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Uji  homogenitas  dilakukan  agar  mengetahui  apakah  variansi-variansi  dari

sejumlah  populasi  tersebut  sama  atau  berbeda,  pada  uji  homogenitas  ini

menggunakan uji Bartlett. Uji tersebut dapat dipakai untuk mengetahui homogenitas

dari dua kelompok data atau lebih, adapun rumus uji Bartlett  yaitu :

a. Tentukan varians masing-masing kelompok data. Rumus varians 

S2   = 
∑
i=1

n

(X i−x )
2

n−1

b. Tentukan varians gabungan dengan rumus :

S2  gab = 
∑
i=1

k

(dk .S i
2)

∑ dk
  , dengan dk = n-1 

c. Tentukan nilai Bartlett dengan rumus B = (∑
i=1

k

dk ) log S2gab

d. Tentukan nilai Chi Kuadrat dengan rumus :

 X2
hitung = ln (10 ) {B−∑

i=1

k

dk log S2}
e. Tentukan nilai X2

tabel  = X2
(α, K−1 )

f. Bandingkan X2
hitung

  dengan X2
tabel , kemudian simpulakan jika  X2

hitung
  ≤  X2

tabel ,

maka H0  diterima.27

3. Uji Normalitas gain (N-gain)

N-gain atau ternormalisasi  Gain digunakan untuk  menghitung peningkatan

kompetensi  perolehan  sebelum dan  sesudah  pembelajaran  belajar.  Adapun  rumus

yang digunakan yaitu28:

27 Ibid, h.55
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N-gain(g)  = 
skor Posttes−skor pretest
skor ide al−skor pretest  

Hasil perhitungan dapat diinterpretasikan dengan klasifikasi sebagai berikut :

Table 3.5 Klasifikasi Gain

Besarnya Gain Interpretasi

g ≥0,7 Tinggi

0,3 ≤g<0,7 Sedang

g ¿0,3 Rendah

4. Uji Hipotesis 

Teknik yang digunakan untuk uji hipotesis dalam penelitian ini yaitu dengan

ANOVA karena untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan nilai antar kelompok

yang diberi perlakuan dan tidak diberi perlakuan. Penelitian kali ini menggunkan uji

ANOVA satu  jalan  dengan  sel  tak  sama.  Uji  ini  digunakan  untuk  melihat  efek

variabel  bebas  dengan  variabel  terikat  dengan  membandingkan  rataan  beberapa

populasi. 

Analisis ragam (Analysis of Variance)  atau yang lebih dikenal dengan istilah

ANOVA merupakan  suatu  cara  atau  teknik  yang  digunakan  untuk  mengetahui

kesamaan atau menguji kesamaan beberapa rata-rata secara sekaligus apabila datanya

28 Hake, Richard R. “Analyzing change/gain score.”  Unpublished.[online] URL: 
http://www.physics.indiana. Edu/sdi/ Analyzing change-Gain.pdf.(1999)

http://www.physics.indiana/
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berupa  interval  atau  rasio.29 anova  klasifikasi  satu  arah  merupakan  anova  yang

didasarkan pengamatan dengan 1 kriteria saja. Misalkan terdapat p  populasi, masing-

masing dengan nilai tengah μ1  , μ2  , μ3 , ... μp   Hipotesis yang diuji pada

anova yaitu:

H0 : 
μi  = μ j  , i = j ; i, j = 1,2,3 (semua nilai tengah sama)

H1 : 
∃μi  ≠  μ j  untuk i ≠   j ; i, j = 1,2,3 (Ada sekurang-kurangnya

sepasang nilai tengah μi  dan μ j  yang tidak sama)

Hipotesis  dapat  diartikan  sebagai  jawaban  sementara  terhadap  rumusan

masalah penelitian30. Uji Hipotesis terdapat uji satatistik parametrik dan statistik non

parametrik.   Setelah uji  normalitas,  homogenitas  selanjutnya  uji  anova satu  jalan.

Anova satu jalan merupakan anova yang mempelajari perbedaan antara satu variabel

bebas dengan satu variabel terikat. 

Tabel 3.6 Anova Satu Jalur

Variabel Bebas

29 Novalia dan Muhamad Syazali, Olah Data Penelitian Pendidikan (Bandar Lampung: 
Anugrah Utama Raharja (AURA), 2013).

30 Sugiono, Op.Cit, h.159
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Anova 1 x 3

a. Langkah-langkah Uji Anova Satu Jalur31 :
1) Uji atau asumsikan bahwa data masing-masing dipilih acak
2) Uji ata asumsikan bahwa data masing-masing berdistribusi normal
3) Uji atau asumsikan bahwa data masing-masing homogeny
4) Tulis Ha  dan H0 dalam bentuk kalimat
5) Tulis Ha  dan H0 dalam bentuk statistik
6) Buat tabel penolong anova sebagai berikut :

Tabel 3.7 Penolong Anova

Nomor
Responden

Variabel Bebas
χ1 χ2 χ3 … χn

n1 n2 n3 … nn

Σ χ1 Σ χ 2 Σ χ3 … Σ χ n

χ1 χ2 χ3 … χn

S2
1 S2

2 S2
3 … S2

n

1) Hitung jumlah kuadrat rata-rata dengan rumus :

31 Husaini Usman and Purnomo Setiady Akbar, Pengantar Statistik, kedua (jakarta: PT. 
Bumi Aksara, 2012).

Variabel Terikat
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JKB  = 
(Σ χ1+Σ χ2+Σ χ3+…+Σ χ3 )

2

n1+n1n1+…+nn

2) HItung jumlah kuadrat antar kelompok dengan rumus :

JKB  = 
(Σ χ1 )

2

n1
+ 

(Σ χ2 )
2

n2
 + 

(Σ χ3 )
2

n3

+…+
(Σ χ n )

2

nn  - JKR

3) Hitung jumlah kuadrat dalam kelompok dengan rumus :

JKD = Σ χ1
2

 –  JKR  
–

JKA

4) Hitung derajat kebebasan rata-rata dengan rumus :

dKRata-rata   = 1

5) Hitung derajat kebebasan antar kelompok dengan rumus :

DkA  =  k –  1

6) Hitung derajat kebebasan dalam kelompok dengan rumus :

DkD  = N –  k

7) Hitung rata-rata jumlah kuadrat antar kelompok dengan rumus :

RKRata-rata = 
JK R

dKR

8) Hitung rata-rata jumlah kuadrat antar kelompok dengan rumus :
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RKA = 
JKR

dK A

9) Hitung rata-rata jumlah kuadrat dalam kelompok dengan rumus :

RKD = 
JK D

dKD

10) Cari Fhitung dengan rumus :

FHitung = 
RK A

RK A

11) Tetapkan taraf signifikansi ( α ¿

12) Cari Ftabel dengan rumus :

FTabel = 
F( 1−α )(dkA, dkB)

Dengan mengggunakan tabel F didapat FTabel

13) Masukan semua nilai yang telah didapat kedalam tabel anova satu jalur 

sebagai berikut :

Tabel 3.3 Anova satu jalur

Jumlah variasi Jumlah

kuadrat (JK)

dk Rata-rata

Kuadrat (RK)

F

Rata-rata
Antar Kelompok
Dalam kelompok

JKR

JKA

JKD

1
dkA

dkD

RKR

RKA

RKD FHitung

Jumlah Σ X2 Σ ni
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14) Tentukan kriteria pengujiannya yaitu :

Jika Fhitung 
≤

 FTabel, maka H0 diterima

15) Bandingkan Fhitung dengan FTabel

16) Buatlah kesimpulannya.
17) Seandainya H0 ditolak, maka perhitungan dilanjutkan agar dapat diketahui

pasangan maka yang berbeda dengan menggunkan uji t atau scheffe atau 

uji Tukey.

Adapun pembahasan untuk uji anova satu jalur sebagai berikut32:

Tabel 3.6 Desain Penelitian Anova Klasifikasi Satu Arah

Ulanga
n

Perlakuan
P1 P2 P3 P4 P5 P6

1

2

3

…

total
Sumber : Novalia, Muhamad Syazali. Olah Data Penelitian Pendidikan (Bandar Lampung, 
2013)

Rumus yang digunakan pada uji anova sebagai berikut :

Tabel 3.7 Rumus Anova Satu Arah

Sumber

keragaman

Jumlah

kuadrat
Derajat Bebas Kuadrat Tengah F hitung

32 Novalia and Syazali, Olah Data Penelitian Pendidikan.
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Nilai kolom

tengah
JKK k −1 KTK = 

JKK
k−1

KTK
KTG

Galat (eror) JKG k (n −1¿

KTG =

JKG
k (n−1)

Total JKT nk −1

Sumber : Walpole, Ronald E (199)

Dimana :

JKT = ∑
i=1

k

∑
j=1

n

x ij
2
−
T 2..
nk

JKK = 
∑
i=1

k

T i
2

n
−
T 2..
nk

JKG = JKT – JKK

KTK = 
JKK
dbk

KTG = 
JKG
dbg

Fhitung = 
KTK
KTG

Ftabel = 
F(α ,dbk ,dbg )

Jika, Fhitung 
≤

 Ftabel , maka H0 diterima
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Keterangan :

JKT: Jumlah Kuadrat Total

JKG : Jumlah Kuadrat Galat

JKK : Jumlah Kuadrat Kelompok

KTG : Kuadrat Tengah Galat

KTK : Kuadrat Tengah Kelompok

Uji beda nyata jujur (Uji Tukey) dan Uji Scheffe dilakukan selanjutnya apabila

uji anova H0 ditolak. Adapun rumus sebagai berikut :
1. Uji beda nyata jujur (Uji Tukey)

Hipotesis dari uji nyata beda terkecil atau biasa disebut dengan uji Tukey 

adalah sebagai berikut :

H0 :  
μi  =  μ j

H1 :  
μi  ≠   μ j

Rumus uji Tukey sebagai berikut :

BNJ = q (α ;k ,dbg ) √ KTG
n

Kriteria uji : Jika │ X́ I  −X́ J │ ¿  BNJ, maka H0   ditolak

2. Uji Scheffe
Hipotesis dari uji Scheffe adalah sebagai berikut :

H0 :  
μi  =  μ j

H1 :  
μi  ≠   μ j

Rumus uji Scheffe sebagai berikut :

Fhitung = 

( X́ I−X́J )
2

KTG ( 1
ni

+
1
n j

)  , Ftabel = F(α; k ,dbg )

Kriteria uji : Jika Fhitung 
¿

 
F(α; k ,dbg )

 , maka H0  ditolak.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hasil Uji Coba Instrumen
Uji  coba  instrumen  telah  dilakukan  di  MTs  N  1  Bandar  Lampung.

Instrument  dalam  penelitian  ini  meliputi  Observasi,  Wawancara,  Tes  dan

Dokumentasi.  Instrumen  tes  dilakukan  untuk  mengetahui  pemahaman  konsep

matematis peserta didik MTs N 1 bandar Lampung. Hasil penelaahan data uji coba

instrumen dijelaskan sebagai berikut :
1. Analisis Validitas Tes

Untuk mendapatkan data tes hasil pemahaman konsep matematika peserta

didik, dilakukan uji coba tes hasil belajar matematika yang terdiri dari 12 butir soal

uraian pada peserta didik di luar sampel penelitian. Uji coba dilakukan di kelas

VIII F MTs  N 1 Bandar Lampung dengan jumlah 30 peserta didik. Data hasil uji

coba  tes  hasil  belajar  matematika  dapat  dilihat  pada  lampiran.  Uji  validitas

dilakukan dengan dua cara yaitu uji validitas isi, dan uji validitas konstruk.
Validasi  instrumen  tes  pada  penelitian  ini  menggunakan  validasi  isi.

Penilaian berdasarkan kesesuaian kurikulum dengan isi tes yang hendak diukur

(kisi-kisi  tes).  Kesesuaian  bahasa  dan  dan  kesesuaian  hasil  belajar  kognitif

matematika  peserta  didik.  Teknik  uji  validasi  dilakukan  dengan  validator

menceklish beberapa nomor dengan indikator yang telah ditentukan, adapun tiga

validator untuk validasi soal yaitu Fredi Ganda Putra,M.Pd, Riski Wahyu Yunian

Putra,M.Pd  dan  Dra.Menak  mahkota  (selaku  perwakilan  dari  Mts  1  Bandar

Lampung).
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Alur  pada  validasi  ini  yaitu,  soal   yang  akan  divalidasi  diperiksa  oleh

pembimbing dua, selanjutnya mengikuti alur penetapan Validator untuk melakukan

validasi  soal  tes.  Bapak  Riski  Wahyu  Yunian  Putra  selaku  validator  pertama

mengatakan bahwa ada beberapa soal yang harus diubah dan disesuaikan dengan

indikator  pemahaman  konsep,  selanjutnya  dikerucutkan  hingga  tersisa  12  soal

yang dirasa valid dan layak diujikan kepada peserta didik kelas VIII. Bapak Fredi

Ganda Putra selaku validator soal tes kedua mengatakan bahwa ada beberapa soal

yang tidak sesuai dengan indikator yang ditentukan, dan masih banyak pengetikan

soal terutama dalam penggunaan tanda baca, sehingga beberapa soal dihilangkan

karena terdapat persamaan dengan soal sebelumnya. Tersisalah 12 soal yang dirasa

valid untuk diuji cobakan.
2. Uji Validitas 

Berdasarkan hasil  pengujian validitas isi  terhadap 12 butir  soal yang siap

digunakan dalam pengumpulan data pemahaman konsep matematis.  Selanjutnya

soal tersebut diujikan diluar sampel penelitian. Untuk menganalisis validitas butir

soal penulis uji cobakan soal pada kelas VIII MTs N 1 Bandar Lampung yang

berjumlah 30 orang. Uji validitas dengan menggunakan rumus korelasi  product

moment dengan taraf signifikan 5%, dari  hasil  belajar matematika dapat dilihat

pada lampiran. Hasil uji validitas pada butir soal tes dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas

No. Uji validitas Keterangan
1 0.458 Valid
2 0.392 Valid
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3 0.370 Tidak valid
4 0.573 Valid
5 0.276 Tidak valid
6 0.471 Valid
7 0.781 Valid
8 0.340 Tidak Valid
9 0.421 Valid
10 0.289 Tidak valid
11 0.755 Valid
12 0.537 Valid

Setelah dilakukan pengujian soal pada kelas VIII maka terdapat  soal yang valid

atau  yang  layak  diujikan  pada  kelas  VII  yaitu  soal  nomor  1,2,4,6,7,9,11,12

merupakan soal yang valid dan terdapat 4 soal nomor 3,5,9,10 yang tidak valid. 
3. Uji Reliabilitas 

Setelah  butir  soal  dilakukan  uji  validitas  selanjutnya  butir  soal  diuji

reliabilitasnya.  Tujuan  dari  pengujian  reliabilitas  adalah  untuk  mengetahui

konsistensi dari instrument sebagai alat ukur, sehingga instrumen dapat dipercaya.

Perhitungan uji reliabilitas soal dapat dilihat pada lampiran  6. Berdasarkan hasil

uji reliabilitas dengan rumus  Cronbach Alpha didapat nilai reabilitasnya yaitu r11

0.8147 dengan r tabel 0.367 sehingga 8 soal tersebut dikatakan reliabilitas karena

r11  ≥ 0.367.

4. Uji Tingkat kesukaran 
Tingkat kesukaran merupakan tahap selanjutnya yang dilakukan pada soal

untuk mengetahui manakah soal yang termasuk dalam kategori  mudah, sedang,

dan sukar. Hasil analisis tingkat kesukaran butir soal tes hasil pemahaman konsep

matematika peserta didik dapat dilihat pada tabel 4.2
Tabel 4.2
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Tingkat Kesukaran Item Soal Tes

Butir
Soal

Tingkat
Kesukaran

Keterangan

1 0.5833 Sedang
2 0.5167 Sedang
3 0.933 Mudah
4 0.5667 Sedang
5 0.9333 Mudah
6 0.6167 Sedang
7 0.7667 Mudah
8 0.6833 Sedang
9 0.2667 Sukar
10 0.7000 Sedang
11 0.5500 Sedang
12 0.7000 Sedang

Berdasarkan hasil  perhitungan tingkat kesukaran  pada lampiran  7 dari 12

soal yang diuji cobakan terlihat bahwa semua butir soal berkategori sedang, mudah

dan sukar. 8 soal berkategori sedang, 3 soal mudah, dan 1 soal sukar.

5.  Uji Daya Beda
Uji daya beda dilakukan untuk mengkaji sejauh mana instrumen soal dapat

membedakan peserta didik yang termasuk dalam kategori lemah atau rendah dan

kategori kuat atau tinggi prestasinya. Adapun hasil analisis daya beda butir soal tes

pemahaman konsep matematis dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :
Tabel 4.3

Hasil Uji Daya Beda Butir Soal

No
Daya
Beda

Kriteria Butir Soal

1 0.3667 Cukup Baik

2 0.3667 Cukup Baik
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3 0.0667 Jelek

4 0.4000 Baik

5 0.1333 Jelek

6 0.3667 Cukup Baik 

7 0.4667 Baik

8 0.3000 Cukup Baik

9 0.2000 Cukup Baik

10 0.1333 Jelek

11 0.7000 Baik Sekali

12 0.3333 Cukup Baik

Berdasarkan perhitungan daya beda butir soal pada lampiran 8, menunjukan

bahwa terdapat 3 butir soal dengan kategori cukup, dan kategori jelek 4 soal, 3

soal kategori baik, dan 1 soal baik sekali. Berdasarkan hasil analisis daya beda uji

coba tes pemahaman konsep matematis yang digunakan, terdapat 8 soal dengan

daya beda cukup baik, baik dan baik sekali artinya dari segi kesanggupan soal-soal

tes tersebut dapat membedakan peserta didik yang termasuk dalam kategori lemah

atau rendah dan kategori kuat atau tinggi prestasinya.

6. Kesimpulan Hasil Uji Coba Tes Pemahaman Konsep Matematis
Penjelasan  mengenai  validitas,  tingkat  kesukaran,  daya  pembeda  serta

manakah soal yang dapat digunakan dan tidak dapat digunakan dapat dilihat pada

tabel berikut ini :
Tabel 4.4

Hasil Uji Coba Tes Pemahaman Konsep
Reliabilitas Validitas Tingkat

kesukaran
Daya

pembeda
Keterangan

1. Valid Sedang Cukup Baik Digunakan
2.Valid Sedang Cukup Baik Digunakan
3. Invalid Mudah Jelek Tidak digunakan 
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Reliabil

4. Valid Sedang Baik Digunakan
5. Invalid Sedang Jelek Tidak digunakan
6. Valid Sedang Baik Digunakan
7. Valid Mudah Baik Digunakan
8. Invalid Sedang Cukup Baik Tidak digunakan
9. Valid Sukar Cukup Baik Digunakan
10.Valid Sedang Jelek Tidak digunakan
11.Valid Sedang Baik Sekali Digunakan
12.Valid Sedang Cukup Baik Digunakan

Berdasarkan hasil analisis uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran,

dan uji daya beda, 12 butir soal yang telah diuji cobakan terdapat 8 soal yang valid

memiliki  tingkat  kesukaran mudah,  sedang, sukar, dan memiliki  daya pembeda

yang cukup, cukup baik, baik dan baik sekali.  Soal yang sudah layak kemudian

dapat  dipakai  sebagai  uji  pretest dan  posttest di  kelas  eksperimen  dan  kelas

kontrol.  Hasil  kesimpulan  uji  coba  instrumen  kemampuan  pemahaman  konsep

matematis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 9.

B. Uji Tes Awal (Pretest) Pemahaman Konsep Matematis

Sebelum  proses  pembelajaran  dilaksanakan,  ketiga  kelas  terlebih  dahulu

diberikan soal pretest untuk memperoleh data awal pemahaman konsep matematis

peserta didik.  Berikut  merupakan data  hasil  pretest pemahaman konsep peserta

didik kelas eksperimen 1, eksperimen 2 dan kelas kontrol yang dapat dilihat pada

tabel di bawah ini :

Tabel 4.5
Daftar Nilai Tes Awal Pemahaman Konsep Matematis
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N
o

Pretest
Eksperimen

1

Pretest
Eksperimen

2
Pretest Kontrol

1 31.25 31.25 37.5
2 37.5 31.25 37.5
3 43.75 37.5 37.5
4 43.75 37.5 43.75
5 50 37.5 43.75
6 50 43.75 43.75
7 50 43.75 43.75
8 56.25 43.75 43.75
9 56.25 43.75 43.75
10 56.25 50 50
11 56.25 50 50
12 62.5 50 56.25
13 62.5 50 56.25
14 62.5 56.25 56.25
15 62.5 56.25 62.5
16 68.75 56.25 62.5
17 68.75 56.25 62.5
18 68.75 56.25 62.5
19 68.75 62.5 62.5
20 68.75 62.5 68.75
21 75 62.5 68.75
22 75 68.75 68.75
23 75 68.75 68.75
24 75 68.75 75
25 75 68.75 75

26
75 75 75

27
81.25 75 75

28
81.25 75 81.25

29
81.25 81.25 81.25

30
81.25 81.25 81.25

31
81.25 87.5 87.5
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32
87.5 87.5 87.5

33
87.5 93.75 87.5

34
87.5 93.75 100

1. Deskripsi Data Hasil Pretest  
 Pengamatan  data  dilakukan  sebelum  diberikannya  perlakuan  dan

berlangsungnya proses pembelajaran pada materi segiempat. Setelah data terkumpul

selanjutnya  data  tersebut  digunakan  untuk  menguji  normalitas  dan  homogenitas.

Pretest merupakan tes untuk mengetahui keadaan awal antara kelompok eksperimen

1,  eksperimen  2  dan  kelompok  kontrol.  Deskripsi  data  hasil  pretest kemampuan

pemahaman konsep matematis peserta didik pada materi segiempat terdapat dalam

tabel di bawah ini :

Tabel 4.6
Deskripsi Data Skor Pemahaman Konsep Matematis

Kelas Eksperimen 1, Kelas Eksperimen 2,  dan Kelas Kontrol

Kelompok Xmaks Xmin

Ukuran Tendensi
Sentral

Ukuran
Variasi

X́ Mo Me R Sd

Eksperime
n 1

93.75 31.25 66.3
6

75 68.7
5

62.
5

15.3
8

Eksperime
n 2

93.75 31.25 60.1
1

56.2
5

56.2
5

62.
5

15.6
9

Kontrol 100 37.5 62.8
6

43.7
5

62.5 62.
5

15.1
1

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai n-gain dengan nilai tertinggi

pada kelas eksperimen1 adalah 93.75, pada kelas eksperimen 2 adalah 93.75 dan
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kelas  kontrol  adalah  100  sedangkan  nilai  terendah  untuk  kelas  eksperimen  1

adalah 31.25, pada kelas eksperimen 2 adalah 31.25 dan kelas kontrol 37.5 Ukuran

tendensi sentral  yang meliputi  rata-rata  kelas (mean) untuk kelas eksperimen 1

sebesar 66.36, pada kelas eksperimen 2 adalah 60.11 dan kelas kontrol sebesar

62.86 sementara untuk nilai tengah kelas eksperimen 1 yaitu sebesar 68.75, pada

kelas eksperimen 2 adalah 56.25 dan kelas kontrol sebesar 62.5. Modus pada kelas

eksperimen 1 adalah 75, pada kelas eksperimen 2 adalah 56.25 dan kelas kontrol

adalah  43.75  Ukuran  variansi  kelompok  jangkauan  atau  rentang  untuk  kelas

eksperimen 1 adalah 62.5, pada kelas eksperimen 2 adalah 62.5 dan kelas kontrol

adalah  62.5.  Simpangan  baku  kelas  eksperimen  sebesar  15.38  pada  kelas

eksperimen  2  adalah  15.69  dan  kelas  kontrol  sebesar  15.11.  Selengkapnya

perhitungan deskripsi  data  amatan hasil  kemampuan  pemahaman konsep  dapat

dilihat pada lampiran 17.
2. Pengujian Prasyarat Analisis Data
a. Normalitas Pretest 

Melihat  apakah ketiga  sampel  berdistribusi  normal  atau  tidak  maka akan

dilakukan uji normalitas data terhadap kelompok eksperimen 1, eksperimen 2 dan

kelas kontrol. Uji normalitas data menggunakan metode liliefors terhadap hasil tes

pemahaman  konsep  matematis  peserta  didik.  Rangkuman  hasil  uji  normalitas

kelompok eksperimen disajikan pada tabel berikut :
Tabel 4.7

Perhitungan Normalitas 
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Tests of Normality

VAR00002

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statisti
c df Sig.

Statisti
c Df Sig.

VAR0000
1

Ekperimen 
1

.125 34 .200* .970 34 .471

Eksperime
n 2

.116 34 .200* .962 34 .274

Kontrol .134 34 .124 .952 34 .139

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan  data  diatas  dapat  disimpulkan  data  sig  ¿0.05 .  menurut

Kolmogorov-smirnov dengan data sig ¿0.05  untuk eksperimen 1 dan 2 bernilai

0.200, dan untuk kelas kontrol bernilai 0.124 sedangkan pada kolom Shapiro-wilk

untuk  model  Flipped  classroom dengan  nilai  0.471  ,  konvensional  dengan

software kine master  0.274 dan untuk konvensional yaitu 0.139. sehingga, nilai

signifikasi  ¿0.05 maka ketiga data tersebut  mempunyai  variansi berdistribusi

normal.

b. Uji Homogenitas Pretest
Uji  homogenitas  dilakukan  untuk  menegtahui  apakah  data  yang  dipakai

memiliki variansi yang sama atau berbeda, sehingga untuk nilai pretest dilakukan

uji homogenitas untuk mengetahui karakter variansi sama atau berbeda, berikut



69

adalah hasil uji homogenitas kelas eksperimen 1, eksperimen 2 dan kelas kontrol

sebagai berikut :
Tabel 4.8

Hasil Perhitungan Homogenitas

Test of Homogeneity of Variance

Levene
Statistic

df1 df2 Sig.

VAR0000
1

Based on Mean .487 2 99 .616

Based on Median .468 2 99 .627

Based on Median
and with adjusted

df
.468 2 97.409 .628

Based on trimmed
mean

.495 2 99 .611

Berdasarkan  data  diatas  dapat  disimpulkan  data  sig  ¿0.05 .  homogenitas

untuk  model  Flipped classroom, konvensional dengan software kine master dan

untuk  konvensional  yaitu  0.616.  sehingga  nilai  signifikasi  ¿0.05 maka  data

tersebut mempunyai variansi berdistribusi sama atau Homogenitas.

c. Analisis Data Tes Awal (Pretest)
1. Analisis Variansi satu jalur tak sama 

Setelah  data  terkumpul  maka  dapat  dilakukan  analisis  data  untuk menguji

hipotesis.  Pengujian  hipotesis  menggunakan uji  sidik  ragam,  rumus statistik  yang

digunakan adalah rumus anova satu jalur. Alasan mengapa digunakan anova pada

pretest adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman
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konsep  matematis  peserta  didik.  Jika  tidak  terdapat  perbedaan  maka  dapat

disimpulkan  bahwa  peserta  didik  memiliki  kemampuan  yang  sama  atau  rata.

Langkah-langkah pengujian tes awal kemampuan pemahaman konsep adalah sebagai

berikut :
a) Hipotesis dari penelitian ini, menguji rata-rata (µ) : uji dua pihak

1. Hipotesis Penelitian
H0 : (rata-rata peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta

didik  yang  mendapat  model  pembelajaran  Flipped  Classroom sama

dengan rata-rata peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis

peserta didik yang mendapat model pembelajaran konvensional berbantu

software kine master dan model pembelajaran konvensional)
H1 : (rata-rata peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta

didik yang mendapat model pembelajaran Flipped Classroom tidak sama

dengan rata-rata peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis

peserta didik yang mendapat model pembelajaran konvensional berbantu

software kine master dan model pembelajaran konvensional)
2. Hipotesis Statistik 

H0 : 
μi  = μ j  , i = j ; i, j = 1,2,3 (semua nilai tengah sama)

H1 : 
∃μi  ≠  μ j  untuk i ≠   j ; i, j = 1,2,3 (Ada sekurang-kurangnya

sepasang nilai tengah μi  dan μ j  yang tidak sama)

Menentukan taraf signifikan 
Taraf signifikan yang dipakai dalam penelitian ini adalah α = 0.05

b) Kriteria pengujian
H1 diterima jika thitung ≤ ttabel
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H0 ditolak jika thitung > ttabel 
Menggunakan tingkat signifikan 0,05, hasil pengujian analisis variansi satu

jalan  dengan  sel  tak  sama  dapat  dilihat  pada  lampiran.  Rangkuman  analisis

perhitungan analisis variansi satu jalan dengan sel tak sama pretest disajikan pada

tabel berikut :
Tabel 4.5

Uji Anova Satu Jalur Pretest

ANOVA

VAR00001

Sum of
Squares Df

Mean
Square F Sig.

Between 
Groups

17.078 2 8.539 1.191 .308

Within 
Groups

709.941 99 7.171

Total 727.020 101

Setelah  data  berdistribusi  normal  dan  memiliki  variansi  yang  sama

(homogen) maka dapat dilanjutkan untuk melakukan uji anova satu jalur, adapun

data pada tabel untuk nilai Fhitung = 1.191 dengan Ftabel = 3.087, maka Ftabel  
¿

Fhitung (H0  diterima)  yaitu  rata-rata  pemahaman  konsep  matematis  peserta  didik

terdapat perbedaan dengan model  Flipped Classrom menggunakan software kine

master, sama dengan model konvensional menggunakan software kine master dan

konvensional. Selain  Melihat  nilai  probabilitas  pada  Ftabel  dan  Fhitung  dapat
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melihat  dari  nilai  yang  tercantum pada  nilai  sig.  jika  sig.  ¿  0.05  maka  H0

diterima. 

C. Uji Tes Akhir (Posttest) Pemahaman Konsep Matematis
Uji  peningkatan  kemampuan pemahaman konsep matematis  peserta  didik

digunakan untuk melihat  seberapa besar  perlakuan model  pembelajaran  flipped

Classroom  pada  kelas  eksperimen  dan  perlakuan  model  pembelajaran

konvensional  pada  kelas  kontrol  memberikan  pengaruh  terhadap  kemampuan

pemahaman  konsep  matematis  peserta  didik.  Data  hasil  posttest kemampuan

pemahaman konsep matematis peserta didik dapat dilihat tabel di bawah ini :
Tabel 4.9

Daftar Nilai Tes Akhir (Posttest) Pemahaman Konsep Matematis

No
Posttest

Eksperimen 1
Posttest

Eksperimen 2
Posttest Kontrol

1 50 37.5 37.5
2 56.25 37.5 37.5
3 62.5 43.75 37.5
4 62.5 43.75 43.75
5 62.5 43.75 43.75
6 68.75 50 50
7 68.75 50 50
8 68.75 50 50
9 75 56.25 50
10 75 56.25 50
11 75 56.25 56.25
12 75 56.25 62.5
13 75 62.5 62.5
14 75 62.5 62.5
15 81.25 62.5 68.75
16 81.25 62.5 68.75
17 81.25 62.5 68.75
18 81.25 68.75 68.75
19 81.25 68.75 68.75
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20 81.25 68.75 75
21 81.25 68.75 75
22 87.5 75 75
23 87.5 75 75
24 87.5 75 81.25
25 87.5 75 81.25

26
87.5 81.25 81.25

27
93.75 81.25 81.25

28
93.75 81.25 87.5

29
93.75 87.5 87.5

30
93.75 87.5 87.5

31
100 93.75 93.75

32
100 100 93.75

33
100 100 93.75

34
100 100 100

1. Deskripsi Data Hasil Posttest
Pengamatan  data  dilakukan  setelah  diberikannya  perlakuan  dan

berlangsungnya  proses  pembelajaran  pada  materi  segiempat.  Setelah  data

terkumpul  maka selanjutnya  data  tersebut  digunakan untuk menguji  normalitas

dan homogenitas.  Posttest dimaksudkan untuk mengetahui keadaan akhir antara

kelompok eksperimen 1, kelompok eksperimen 2 dan kelompok kontrol. Deskripsi

data hasil  posttest kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik pada

materi segiempat terangkum dalam tabel di bawah ini :
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Tabel 4.10
Deskripsi Data Skor Pemahaman Konsep Matematis

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Kelompok Xmaks Xmin

Ukuran Tendensi
Sentral

Ukuran
Variasi

X́ Mo Me R Sd

Eksperimen 1 100 50 80.33 81.25 81.25 50 12.03
Eksperimen 2 100 37.5 67.09 62.5 62.5 62.5 16.38

Kontrol 100 37.5 67.83 50
dan

68.75

68.75 62.5 17.19

Berdasarkan  tabel  di  atas  diketahui  bahwa  nilai  posttest dengan  nilai

tertinggi  pada kelas  eksperimen 100,  pada kelas  eksperimen 2 adalah 100 dan

kelas  kontrol  adalah  100  sedangkan  nilai  terendah  untuk  kelas  eksperimen  1

adalah 50, pada kelas eksperimen 2 adalah 37.5 dan kelas kontrol 37.5 Ukuran

tendensi sentral  yang meliputi  rata-rata  kelas (mean) untuk kelas eksperimen 1

sebesar 80.33, pada kelas eksperimen 2 adalah 67.09 dan kelas kontrol sebesar

67.83 sementara untuk nilai tengah kelas eksperimen 1 yaitu sebesar 81.25, pada

kelas eksperimen 2 adalah 62.5 dan kelas kontrol sebesar 68.75. Modus pada kelas

eksperimen 1 adalah 81.25, pada kelas eksperimen 2 adalah 62.5 dan kelas kontrol

adalah  50  dan  68.75 Ukuran  variansi  kelompok  jangkauan  atau  rentang  untuk

kelas eksperimen 1 adalah 50,  pada kelas eksperimen 2 adalah 62.5 dan kelas
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kontrol adalah 62.5. Simpangan baku kelas eksperimen sebesar 12.03 pada kelas

eksperimen  2  adalah  16.38  dan  kelas  kontrol  sebesar  17.19.  Selengkapnya

perhitungan deskripsi data amatan posttest dapat dilihat pada lampiran 24.

2. Pengujian Prasyarat Analisis Data

a. Uji Normalitas Posttest Kelas Eksperimen 1

Pada uji akhir (Posttest) sama halnya seperti uji awal (Pretest) untuk melihat

apakah ketiga  sampel  berdistribusi  normal  atau  tidak  maka akan dilakukan uji

normalitas data terhadap kelompok eksperimen 1, eksperimen 2 dan kelas kontrol.

Uji normalitas data menggunakan metode liliefors terhadap hasil tes pemahaman

konsep  matematis  peserta  didik.  Rangkuman  hasil  uji  normalitas  kelompok

eksperimen disajikan pada tabel berikut :
Tabel 4.11

Hasil Perhitungan Normalitas

Tests of Normality

Kelas

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statisti
c df Sig.

Statisti
c df Sig.

Kelas

Eksperimen
1

.116 34 .200* .959 34 .229

Eksperimen
2

.102 34 .200* .962 34 .278

Kontrol .131 34 .147 .953 34 .148

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.
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Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan data sig ¿0.05 .  untuk model

Flipped classroom menggunakan Video Software Kine Master dengan nilai 0.200 ,

konvensional dengan  software kine master 0.200 dan untuk konvensional yaitu

0.147 sehingga,  nilai signifikasi ¿0.05 maka data tersebut mempunyai variansi

berdistribusi normal.

b. Uji Homogenitas Posttest
Setelah  mengetahui  data  berdistribusi  normal  yang  selanjutnya  yaitu

menghitung  apakah  data  tersebut  berdistribusi  sama atau  homogenitas,  adapun

hasil perhitungan dari data Posttest yaitu sebagai berikut :
Tabel 4.12

Hasil Perhitungan Normalitas

Test of Homogeneity of Variance

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

VAR00001 Based on Mean 2.731 2 99 .070

Based on Median 2.685 2 99 .073

Based on Median and 
with adjusted df

2.685 2 95.109 .073

Based on trimmed mean 2.799 2 99 .066

Berdasarkan data  diatas  dapat  disimpulkan data  sig  ¿0.05  untuk  model

Flipped  classroom,  konvensional  dengan  software  kine  master dan  untuk
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konvensional yaitu 0.70. sehingga nilai signifikasi ¿0.05 maka data mempunyai

variansi berdistribusi sama atau Homogenitas.

3. Analisis Data Tes Akhir (Posttest)
Setelah data terkumpul maka dapat dilakukan analisis data untuk menguji

hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan uji sidik ragam, rumus statistik yang

digunakan adalah rumus anova satu jalur. Alasan mengapa digunakan anova pada

postest adalah  untuk  mengetahui  apakah  terdapat  perbedaan  kemampuan

pemahaman konsep matematis peserta didik. Jika tidak terdapat perbedaan maka

dapat disimpulkan bahwa peserta didik memiliki kemampuan yang sama atau rata.

Langkah-langkah  pengujian  tes  awal  kemampuan  pemahaman  konsep  adalah

sebagai berikut :
c) Hipotesis dari penelitian ini, menguji rata-rata (µ) : uji dua pihak

1. Hipotesis Penelitian
H0 : (rata-rata peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta

didik  yang  mendapat  model  pembelajaran  Flipped  Classroom sama

dengan rata-rata peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis

peserta didik yang mendapat model pembelajaran konvensional berbantu

software kine master dan model pembelajaran konvensional)
H1 : (rata-rata peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta

didik yang mendapat model pembelajaran Flipped Classroom tidak sama

dengan rata-rata peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis

peserta didik yang mendapat model pembelajaran konvensional berbantu

software kine master dan model pembelajaran konvensional)
2. Hipotesis Statistik 
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H0 : 
μi  = μ j  , i = j ; i, j = 1,2,3 (semua nilai tengah sama)

H1 : 
∃μi  ≠  μ j  untuk i ≠   j ; i, j = 1,2,3 (Ada sekurang-kurangnya

sepasang nilai tengah μi  dan μ j  yang tidak sama)

Menentukan taraf signifikan 
Taraf signifikan yang dipakai dalam penelitian ini adalah α = 0.05

d) Kriteria pengujian
H1 diterima jika thitung ≤ ttabel

H0 ditolak jika thitung > ttabel 
Menggunakan tingkat signifikan 0,05, hasil pengujian analisis variansi satu

jalan  dengan  sel  tak  sama  Posttest  dapat  dilihat  pada  lampiran.  Rangkuman

analisis perhitungan analisis variansi satu jalan dengan sel tak sama disajikan pada

tabel berikut :
Tabel 4.12

Uji Anova Satu Jalur Posttest

ANOVA

VAR00001

Sum of
Squares Df

Mean
Square F Sig.

Between 
Groups

96.314 2 48.157 6.918 .002

Within 
Groups

689.147 99 6.961

Total 785.461 101

Adapun data pada tabel untuk nilai Fhitung = 6.918 dengan Ftabel = 3.087, maka

Ftabel
≤  Fhitung (H0 ditolak) yaitu rata-rata pemahaman konsep matematis peserta

didik terdapat perbedaan dengan model Flipped Classrom menggunakan software
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kine master, tidak sama dengan model konvensional menggunakan software kine

master dan konvensional. Selain Melihat  nilai  probabilitas  pada Ftabel dan Fhitung

dapat melihat dari nilai yang tercantum pada nilai sig. jika sig. ¿  0.05 maka H1

diterima atau H0 ditolak.
D. Data Amatan Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis

Data amatan peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis dapat

dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.13

Hasil Data Amatan Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis

No N-gain
Eksperime

n1 

Interprest
asi

N-gain
Eksperime

n 2

Interprest
asi

N-gain
Kontrol

Interpr
estasi

1 0.272727 Rendah 0.090909 Rendah 0 Rendah
2 0.3 Sedang 0.090909 Rendah 0 Rendah
3 0.333333 Sedang 0.1 Rendah 0 Rendah
4 0.333333 Sedang 0.1 Rendah 0 Rendah
5 0.25 Rendah 0.1 Rendah 0 Rendah
6

0.375
Sedang

0.111111
Rendah 0.1111

11
Rendah

7
0.375

Sedang
0.111111

Rendah 0.1111
11

Rendah

8
0.285714

Rendah 
0.111111

Rendah 0.1111
11

Rendah

9
0.428571

Sedang
0.222222

Rendah 0.1111
11

Rendah

10 0.428571 Sedang 0.125 Rendah 0 Rendah
11 0.428571 Sedang 0.125 Rendah 0.125 Rendah
12

0.333333
Sedang

0.125
Rendah 0.1428

57
Rendah

13
0.333333

Sedang
0.25

Rendah 0.1428
57

Rendah

14
0.333333

Sedang
0.142857

Rendah 0.1428
57

Rendah

15 0.5 Sedang 0.142857 Rendah 0.1666 Rendah
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67
16

0.4
Sedang

0.142857
Rendah 0.1666

67
Rendah

17
0.4

Sedang
0.142857

Rendah 0.1666
67

Rendah

18
0.4

Sedang
0.285714

Rendah 0.1666
67

Rendah

19
0.4

Sedang
0.166667

Rendah 0.1666
67

Rendah

20 0.4 Sedang 0.166667 Rendah 0.2 Rendah
21 0.25 Rendah 0.166667 Rendah 0.2 Rendah
22 0.5 Sedang 0.2 Rendah 0.2 Rendah
23 0.5 Sedang 0.2 Rendah 0.2 Rendah
24 0.5 Sedang 0.2 Rendah 0.25 Rendah
25 0.5 Sedang 0.2 Rendah 0.25 Rendah
26 0.5 Sedang 0.25 Rendah 0.25 Rendah
27 0.666667 Sedang 0.25 Rendah 0.25 Rendah
28

0.666667
Sedang

0.25
Rendah 0.3333

33
Rendah

29
0.666667

Sedang
0.333333

Sedang 0.3333
33

Rendah

30
0.666667

Sedang
0.333333

Sedang 0.3333
33

Rendah

31 1 Tinggi 0.5 Sedang 0.5 Rendah
32 1 Tinggi 1 Tinggi 0.5 Rendah
33 1 Tinggi 1 Tinggi 0.5 Rendah
34 1 Tinggi 1 Tinggi 0 Rendah

1. Deskripsi Data N-gain

Deskripsi  data  hasil  N-gain kemampuan  pemahaman  konsep  matematis

peserta didik pada materi segiempat terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.14
Deskripsi Data N-gain Pemahaman Konsep Matematis

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
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Kelompok Xmaks Xmin

Ukuran Tendensi
Sentral

Ukuran Variasi Kriteria 

X́ Mo Me R Sd

Eksperimen
1

1 0.272 0.49 0.5 0.414 0.72
7

0.181 Sedang

Eksperimen
2

1 0.090 0.25 0.25 0.166 0.90
9

0.175 Rendah

Kontrol 0.5 0 0.18 0 0.166 0.5 0.129 Rendah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai n-gain dengan nilai tertinggi

pada  kelas  eksperimen 1,  pada  kelas  eksperimen 2 adalah  1 dan kelas  kontrol

adalah 0.5 sedangkan nilai terendah untuk kelas eksperimen 1 adalah 0.272, pada

kelas eksperimen 2 adalah 0.090 dan kelas kontrol 0. Ukuran tendensi sentral yang

meliputi rata-rata kelas (mean) untuk kelas eksperimen 1 sebesar 0.49 (sedang),

pada  kelas  eksperimen  2  adalah  0.25  (rendah)  dan  kelas  kontrol  sebesar  0.18

(rendah). Sementara untuk nilai tengah kelas eksperimen  1  yaitu sebesar 0.414,

nilai  tengah  kelas  eksperimen 2  yaitu  0.166 dan  kelas  kontrol  sebesar  0.166.

Modus pada kelas eksperimen 1 adalah 0.5, pada kelas eksperimen 2 adalah 0.25

dan kelas  kontrol  adalah  0.  Ukuran variansi  kelompok jangkauan atau  rentang

untuk kelas eksperimen 1 adalah 0.727, pada kelas eksperimen 2 adalah 0.909 dan

kelas kontrol adalah 0.5. Simpangan baku kelas eksperimen sebesar 0.181 pada

kelas eksperimen 2 adalah 0.175 dan kelas kontrol sebesar 0.129. Selengkapnya

perhitungan deskripsi data amatan n-gain dapat dilihat pada lampiran.
2. Pengujian Prasyarat Analisis Data 
a. Uji Normlitas N-gain 
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Data N-gain juga akan dihitung normalitas, untuk mengetahui apakah data

tersebut berdistribusi normal atau tidak, berikut merupakan data hasil perhitungan

normalitas data N-gain sebagai berikut : 

Tabel 4.15
Data Uji Normalitas N-gain eksperimen 1, eksperimen 2 dan kontrol

No Nilai Normalitas Sig. Keterangan
Eksperimen 1 0.53 0.05 Normal
Eksperimen 1 0.67 0.05 Normal

Kontrol 0.426 0.05 Normal

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa data sig ¿0.05 .  N-gain untuk

model  Flipped classroom menggunakan  video software kine master  yaitu 0.53,

model  konvensional  dengan  video software  kine  master yaitu  0.67  dan  untuk

model  konvensional  yaitu  0.426  sehingga,  nilai  signifikasi  ¿0.05 maka  data

mempunyai variansi berdistribusi normal. Data uji Normalitas dapat dilihat pada

lampiran.

b. Uji Homogenitas N-gain

Setelah  mengetahui  data  berdistribusi  normal  yang  selanjutnya  yaitu

menghitung  apakah  data  tersebut  berdistribusi  sama  atau  homogenitas,  berikut

merupakan hasil perhitungan homogenitas dari data N-gain sebagai berikut :

Tabel 4.15
Data Uji Homogenitas N-gain
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Test of Homogeneity of Variance

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

VAR0000
1

Based on Mean 2.132 2 99 .124

Based on Median .969 2 99 .383

Based on Median 
and with adjusted 
df

.969 2 82.487 .384

Based on trimmed 
mean

1.766 2 99 .176

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan data sig  ¿0.05 .  ngain untuk

model  Flipped  Classroom menggunakan  Video Software  Kine  Master,

konvensional  Video software kine  master dan  untuk  konvensional  yaitu  0.124.

sehingga  nilai  signifikasi  ¿0.05 maka data  mempunyai  variansi  berdistribusi

sama atau Homogenitas.

Data diatas menunjukan nilai signifikasi (probabilitas) ¿  0.05 maka data

mempunyai  variansi  yang  sama,  adapun  nilai  signifikasi  probabilitas  dengan

demikian telah memenuhi syarat uji ANOVA.

4. Analisis Data N-gain
Setelah  data  terkumpul  maka  dapat  dilakukan  analisis  data  untuk menguji

hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan uji sidik ragam, rumus statistik yang

digunakan adalah rumus anova satu jalur. Alasan mengapa digunakan anova pada
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N-gain adalah  untuk  mengetahui  apakah  terdapat  perbedaan  kemampuan

pemahaman konsep matematis peserta didik. Jika tidak terdapat perbedaan maka

dapat disimpulkan bahwa peserta didik memiliki kemampuan yang sama atau rata.

Langkah-langkah  pengujian  tes  awal  kemampuan  pemahaman  konsep  adalah

sebagai berikut :
e) Hipotesis dari penelitian ini, menguji rata-rata (µ) : uji dua pihak

a. Hipotesis Penelitian
H0 : (rata-rata peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta

didik  yang  mendapat  model  pembelajaran  Flipped  Classroom sama

dengan rata-rata peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis

peserta didik yang mendapat model pembelajaran konvensional berbantu

software kine master dan model pembelajaran konvensional)
H1 : (rata-rata peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta

didik yang mendapat model pembelajaran Flipped Classroom tidak sama

dengan rata-rata peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis

peserta didik yang mendapat model pembelajaran konvensional berbantu

software kine master dan model pembelajaran konvensional)
b. Hipotesis Statistik 

H0 : 
μi  = μ j  , i = j ; i, j = 1,2,3 (semua nilai tengah sama)

H1 : 
∃μi  ≠  μ j  untuk i ≠   j ; i, j = 1,2,3 (Ada sekurang-kurangnya

sepasang nilai tengah μi  dan μ j  yang tidak sama)

Menentukan taraf signifikan 
Taraf signifikan yang dipakai dalam penelitian ini adalah α = 0.05

c. Kriteria pengujian
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H1 diterima jika Fhitung ≤ Ftabel

H0 ditolak jika Fhitung > Ftabel 
Menggunakan tingkat signifikan 0,05, hasil pengujian analisis variansi satu

jalan dengan sel tak sama N-gain dapat dilihat pada lampiran. Rangkuman analisis

perhitungan analisis variansi satu jalan dengan sel tak sama N-gain disajikan pada

tabel berikut :

Tabel 4.5
Uji Anova Satu Jalur Ngain

Test of Homogeneity of
Variances

VAR00001

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

2.132 2 99 .124

ANOVA

VAR00001

Sum of
Squares Df

Mean
Square F Sig.

Between 
Groups

1.621 2 .811 20.606 .000

Within 
Groups

3.895 99 .039

Total 5.516 101

Adapun data pada tabel untuk nilai Fhitung = 6.918 dengan Ftabel = 3.087, maka

thitung > ttabel (H0 ditolak) yaitu rata-rata pemahaman konsep matematis peserta didik
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terdapat perbedaan dengan model  Flipped Classrom menggunakan software kine

master,  tidak  sama  dengan  model  konvensional  menggunakan  software  kine

master dan konvensional. Selain Melihat  nilai  probabilitas  pada Ftabel dan Fhitung

dapat dilihat dari nilai yang tercantum pada nilai sig. jika sig. ¿  0.05 maka H0

ditolak. 

E. Pembahasan 

Penelitian  ini  dilakukan  di  MTs N 1  Bandar  Lampung,  peneliti  memilih

sekolah  tersebut  sebagai  tempat  penelitian  karena  sekolah  tersebut  belum

menggunakan  model  pembelajaran  flipped  classroom dan  untuk  pengajaran

matematika  disana  masih  menggunakan  model  pembelajaran  konvensional.

Permasalahan  peserta  didik  di  sekolah  tersebut  yaitu  rendahnya  pemahaman

konsep peserta didik karena kurangnya pemahaman peserta didik pada materi yang

dipelajari sehingga hasil belajar peserta didik masih sebagian dibawah rata-rata.

Penulis  ingin  mengetahui  dan  melihat  pengaruh  model  pembelajaran  flipped

classroom setelah diterapkan di sekolah tersebut untuk peningkatan pemahaman

konsep matematis peserta didik di MTs N 1 Bandar Lampung.

Materi yang diajarkan yaitu materi segiempat dengan pembahasan persegi,

persegi panjang, trapesium, jajargenjang, belah ketupat dan layang-layang. Penulis

menerapkan model flipped classroom, konvensional berbantu video software kine

master  dan  kelas  konvensional  dengan  3  kali  pertemuan  disetiap  kelasnya.
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Penelitian yang telah dilakukan ini merupakan penelitian eksperimen yang terbagi

menjadi  tiga  kelas  sampel  yaitu  dua  kelas  eksperimen  dan  satu  kelas  kontrol.

Populasi  dari  penelitian  ini  yaitu  peserta  didik  kelas  VII  sebanyak  tiga  kelas,

sampel yang digunakan tiga kelas VII C, VII D dan VII F.
Berlangsungnya penelitian sebelumnya diawali dengan uji validasi isi dan

validasi  konstruk.  Uji  validasi  dilakukan dengan menggunakan  daftar  checklist

oleh tiga validator yaitu Bapak Rizki Wahyu Yunian Putra, M.Pd dan Bapak Fredi

Ganda Putra,  M.Pd selaku dosen pendidikan matematika,  serta  Ibu Dra.Menak

Mahkota  selaku  pengajar  matematika  di  MTs N 1  Bandar  Lampung.  Validasi

pertama  dilakukan  dengan  14  butir  soal,  setiap  soal  berisi  1  indikator  pada

pemahaman konsep. Soal  nomor 1 dan 5 di  hapuskan karena sudah mencakup

pada soal  nomor  selanjutnya,  sehingga tersisa  12 soal  yang divalidasi.  Setelah

melakukan  beberapa  kali  perbaikan  dalam  penulisan,  tanda  dan  simbol

matematika.  Untuk  validator  kedua  beliau  berpesan  agar  penulisan  tanda  baca

diperbaiki  dan  penulisan  matematika  harus  lebih  teliti  menggunakan  equation,

validator  ketiga  menyarankan  untuk  lebih  memperhatikan  huruf  dan  penulisan

pada  soal  agar  peserta  didik  memahami  maksud  dari  soal  tersebut dari  ketiga

validator tersebut 12 soal sudah layak untuk diuji cobakan.
Penelitian ini dilaksanakan di MTs N 1 Bandar Lampung mulai tanggal 28

April 2018 dengan mengujikan soal pada peserta didik kelas VIII F dengan jumlah

responden  30  peserta  didik.  Penelitian  dilanjutkan  pada  tanggal  01  mei  2018

sampai 16 mei 2018 untuk pelaksanaan penelitian, 3 kali pengajaran dan 2 kali

ujian.
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Peserta  didik  diminta  untuk  mengerjakan  soal  yang  penulis  berikan  dan

memberikan intruksi dalam hal pengerjaan soal.  Uji coba soal dilakukan untuk

mengetahui  validitas,  reliabilitas,  daya  beda,  dan  tingkat  kesukaran.  Terdapat

beberapa  kendala  yang  dihadapi  penulis  saat  berlangsung  kegiatan  uji  coba,

peserta didik banyak yang masih bertanya dengan teman sebaya, membuka buku

dan tidak memahami soal yang dikerjakan karena materi  yang diajarkan sudah

lewat.  Peserta didik diminta untuk lebih kondusif  dan mengerjakan soal  secara

individu tanpa bertanya dengan teman sebaya. Peserta didik diberikan waktu 90

menit untuk pengerjaan soal dan 15 menit pengulasan soal karena peserta didik

ingin membahas soal tersebut.
Perhitungan hasil uji coba dilakukan setelah pengerjaan soal semua peserta

didik, diperoleh 8 soal yang valid dan 4 soal tidak valid. Soal berkategori mudah,

sedang, sukar terapat pada  8 soal yang valid, setelah uji validitas dilanjutkan uji

reabil.  Reliabilitas  adalah  sejauh  mana  hasil  pengukuran  dari  suatu  instrumen

mewakili  karakteristik  yang  diukur.  Suatu  instrumen  dikatakan  reliabil  jika

pengukurannya konsisten dan akurat.  Setelah dilakukan perhitungan maka hasil

reliabilitas yang didapat adalah reliabil adapun tujuan dari uji reliabilitas adalah

untuk  mengetahui  konsistensi  dari  instrumen  sebagai  alat  ukur  sehingga  hasil

pengukuran dapat dipercaya. 
Penulis menggunakan soal yang interpretasinya mudah, sedang, dan sukar.

Setelah diukur tingkat kesukaran maka selanjutnya adalah daya pembeda, analisis

daya pembeda ini dilakukan untuk mengetahui suatu butir soal dapat membedakan

peserta didik yang berkemampuan tinggi dan rendah. Penulis hanya menggunakan
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soal interpretasi baik sekali,baik, cukup baik dan cukup yaitu nomor 1, 2, 4, 6, 7,

8,  11  dan 12.  Setelah  menghitung validitas,  reliabilitas,  tingkat  kesukaran,  dan

daya pembeda maka peneliti hanya menggunakan 8 soal yaitu nomor 1, 2, 4, 6, 7,

8,  11  dan 12.  yang akan diuji  pada  kelas  eksperimen dan kelas  kontrol  untuk

pengambilan  data  pretest kemampuan  pemahaman  konsep  matematis.  5  soal

tersebut  sudah  mencakup  semua  indikator  pemahaman  konsep  matematis  dan

indikator materi pembelajaran yang diujikan.
Pada  kelas  eksperimen  I  diberikan  perlakuan  menggunakan  model

pembelajaran  Flipped  Classroom menggunakan  Software  Kine  Master,  kelas

eksperimen II  diberikan model  pembelajaran  konvensional  menggunakan  video

pembelajaran  software  kine  master,  sedangkan  kelas  kontrol  merupakan  kelas

yang  tidak  diberikan  perlakuan  yaitu  menggunakan  model  pembelajaran

konvensional.  Kelas  kontrol  berarti  proses  pembelajaran  yang  dilakukan

sebagaimana  pembelajaran  dilakukan  oleh  pengajar  pada  mata  pelajaran

matematika di sekolah tersebut. 
Penelitian ini dilakukan lima kali pertemuan, tiga kali untuk masing-masing

kelas  sampel  pengajaran  dan  dua  pertemuan  untuk  pretest dan  posttest.

Pembelajaran matematika setiap pekannya bertemu 2 kali pertemuan, sehingga 5

kali  pertemua  hanya  berjalan  kurang  lebih  3 minggu.  Pertemuan  pertama

melakukan tes awal (Pretest) dan pemberitahuan proses berjalannya kegiatan dan

pemberian video pertama untuk kelas eksperimen 1. Pertemuan kedua membahas

materi  persegi dan persegi panjang, pertemuan ketiga membahas trapesium dan

jajargenjang,  untuk  pertemuan keempat  yaitu  belah  ketupat  dan  layang-layang.
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Setelah selesai proses pengajaran selanjutnya dilakukan uji akhir  (Postest)  pada

materi  segiempat  untuk  melihat  hasil  belajar  peserta  didik  dengan  berbeda

perlakuan tersebut.
Data hipotesis yang diperoleh dari pengajaran materi dan melakukan pretest

sebelum diberikan  perlakuan  untuk  setiap  kelas  dan posttest dilakukan  setelah

diberikan  perlakuan.  Soal  yang  diujikan  sudah  melalui  perhitungan  validitas,

reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda. Uji tes pertama (pretest) memperoleh

hasil bahwa tingkat pemahaman konsep peserta didik memiliki kesamaan. Setelah

melakukan pretest peneliti melalukan pengajaran dengan beberapa perlakuan pada

tiga kelas tersebut.
Perlakuan  pada  kelas  eksperimen  1  menggunakan  model  pembelajaran

Flipped  Classroom,  penulis  menjelaskan  teknis  pengajaran  dengan  model

pembelajaran tersebut. Pertama yang dilakukan yaitu menjelaskan apa itu flipped

classroom dan  menjelaskan  aplikasi  whatsapp yang  akan  digunakan  untuk

memberikan  video pembelajaran  yang  akan  dipelajari  peserta  didik  di rumah.

Sehingga  keesokan  harinya  peserta  didik  sudah  memiliki  pemahaman  tentang

materi  yang  akan  dibahas  didalam  kelas.  Setelah  menjelaskan  proses

berlangsungnya belajar mengajar salah satu peserta didik diminta untuk membuat

grup di  whatsapp untuk mempermudah berlangsungnya pengiriman  video yang

akan diberikan kepada peserta didik.
Pertemuan pertama di kelas eksperimen 1, eksperimen 2 pada hari Rabu, 02

Mei  2018 menggunakan model  pembelajaran  Flipped Classroom,  konvensional

berbantu video software kine master. Penulis memberikan pretest terlebih dahulu
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kepada peserta didik selama 40 menit. Setelah pretest selesai, penulis memberikan

beberapa penjelasan mengenai konsep matematika yang akan peserta didik pelajari

pada video pembelajaran. 
Pertemuan kedua di kelas eksperimen 1, eksperimen 2 pada hari Kamis, 03

Mei  2018 menggunakan model  pembelajaran  Flipped Classroom,  konvensional

berbantu  video software kine master.  Penulis  mengulas kembali  materi  pertama

yang  telah  ditonton  peserta  didik  di rumah  yaitu  materi  persegi,  dan  persegi

panjang. Pertemuan ketiga di kelas eksperimen 1, eksperimen 2 pada hari Rabu, 09

Mei  2018  masuk  pada  materi  selanjutnya  yang  seperti  biasa  sudah  di  pelajari

peserta  didik  sebelum  kegiatan  belajar  mengajar  di  sekolah  yaitu  materi

jajargenjang dan trapesium. Pertemuan keempat di kelas eksperimen 1, eksperimen

2  pada  hari  kamis,  10  Mei  2018  pada  pertemuan  keempat  membahas  materi

mengenai belah ketupat dan layang-layang. Uji tes akhir (Postest) dilakukan pada

tanggal 16 mei 2018, uji  yang diberikan mengenai  materi  yang telah diajarkan

pada pertemuan sebelumnya. Materi segiempat dengan waktu 2 ×  40 menit dan

akhir  pembelajaran  dilakukan  evaluasi  untuk  membahas  soal  pada  uji  akhir

tersebut.
Pertemuan  pertama  di  kelas  kontrol  pada  hari  kamis,  03  Mei  2018

menggunakan  model  pembelajaran  konvensional.  Penulis  memberikan  pretest

terlebih  dahulu  kepada  peserta  didik  selama  40  menit.  Setelah  pretest selesai,

penulis memberikan beberapa penjelasan mengenai konsep matematika yang akan

peserta didik pelajari pada materi segiempat.
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Pertemuan  kedua  pada  sabtu,  05  mei  2018  di  kelas  kontrol  Penulis

menjelaskan materi  pertama yang pada  peserta  didik  yaitu  materi  persegi,  dan

persegi panjang. Pertemuan ketiga di kelas kontrol pada hari Rabu, 09 Mei 2018

masuk pada materi selanjutnya yang seperti biasa sudah di pelajari peserta didik

sebelum  kegiatan  belajar  mengajar  di  sekolah  yaitu  materi  jajargenjang  dan

trapesium.  Pertemuan  keempat  di  kelas  kontrol  hari  sabtu,  12  Mei  2018 pada

pertemuan keempat membahas materi mengenai belah ketupat dan layang-layang.

Uji tes akhir  (Postest) dilakukan pada hari rabu, 16 mei 2018 uji yang diberikan

mengenai  materi  yang  telah  diajarkan  pada  pertemuan  sebelumnya.materi

segiempat  dengan  waktu  2  ×  40  menit  dan  akhir  pembelajaran  dilakukan

evaluasi untuk membahas soal pada uji akhir tersebut.
Data  hasil  pretest dan  posttest dilakukan  perhitungan  normalitas  dan

homogenitas,  setelah  data  berdistribusi  normalitas  dan  homogenitas  maka

dilanjutkan dengan uji hipotesis yaitu menggunakan uji anova satu jalur. Pada uji

pretest diperoleh hasil H0 di terima yang berarti untuk rata-rata pemahaman konsep

peserta didik memiliki kesamaan kemampuan pemahaman konsep. Data  Posttest

didapat hasil normalitas, homogenitas dan untuk uji hipotesis anova satu jalur H0

ditolak yaitu untuk rata-rata pemahaman konsep peserta didik memiliki perbedaan

kemampuan.  Dan  untuk  N-gain  ternormalisasi  diperoleh  data  normalitas,

homogenitas  dan uji  hipotesis  anova satu jalur  H0 ditolak yaitu  untuk rata-rata

pemahaman konsep peserta didik terdapat perbedaan.
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Berdasarkan hasil N-gain didapat bahwa untuk kriteria kelas eksperimen 1

sedang,  eksperimen  2  rendah  dan  kelas  kontrol  rendah  sehingga,  dapat

disimpulkan  bahwa  kelas  eksperimen  1  dengan  model  pembelajaran  flipped

classroom menggunkan software kine master memiliki nilai lebih tinggi dari kelas

eksperimen 2 dan kelas kontrol. Kelas eksperimen 1 lebih mengefesiensi waktu

dalam proses pembelajaran dikelas sehingga waktu yang digunakan lebih banyak

untuk membahas materi yang belum difahami peserta didik dan pembahasan soal.

Peserta didik merasa lebih memahami ketika mereka sudah mempelajari materi di

rumah dan berdiskusi dengan teman sebaya untuk membahas materi bersama.

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Widytia Pharamita,

Bustari Muchtar dalam penelitian menunjukan bahwa peserta didik yang diajarkan

dengan  model  Flipped  Classroom,  memiliki  hasil  belajar  lebih  tinggi

dibandingkan siswa yang memiliki sikap negatif dan tidak terdapat interaksi antara

penggunaan model  dengan sikap siswa terhadap  hasil  belajar.1 Penelitian  yang

dilakuakan  Frincsca  H.  Chandra,  Yulius  Widi  Nugroho  dengan  judul

“Implementasi  Flipped  Classroom  dengan  video Tutorial  Pada  Pembelajaran

Fotografi Komersial Hasil penelitian“ menunjukan bahwa mahasiswa lebih aktif

dalam  pembelajaran  dan  termotivasi  dengan  adanya  contoh  video yang

1 Sri Utami, “Pengaruh Model Pembelajaran Flipped Classroom Tipe Peer Instruction 
Flipped” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).
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menampilkan detail pelaksanaan pemotretan sehingga bisa lebih efektif dari segi

tenaga dan waktu.2

Model pembelajaran Flipped Classroom dengan bantuan video pembelajaran

Software Kine Master dapat memberikan peningkataan pemahaman konsep peserta

didik lebih  tinggi dari model pembelajaran konvensional  berbantu software kine

master dan model pembelajaran konvesional. Kecanggihan teknologi memberikan

berbagai pembaharuan dalam dunia pendidikan terutama model pembelajaran yang

diterapkan oleh pendidik sehingga flipped classroom hadir memberikan informasi

baru  pada  pendidik  dan  peserta  didik  dengan  bantuan  teknologi  yang  dapat

mempermudah  peserta  didik  dan  pendidik.  Peserta  didik  dapat  memutar  video

kapan saja dan dimana saja sehingga mereka dapat menguasai materi yang akan

dipelajari saat di sekolah.
Tujuan pada pembelajaran flipped classroom ini yaitu mempermudah peserta

didik  memahami  konsep  dengan  lebih  baik,  dan  pengefesiensian  waktu  yang

digunakan di sekolah bukan hanya untuk penjelasan materi  tetapi peserta didik

mampu memahami konsep materi  tersebut  dan dapat  mengerjakan pembahasan

yang diberikan pendidik. Peserta didik dapat berdiskusi dengan teman sebaya dan

pendidikpun dapat secara intens mengajarkan peserta didiknya yang belum begitu

faham. 

2 Farida Esti Widyati, “The Implementation Of Flipped Classroom Strategy In Mathematics 
Learning To Cognitive Abilities Viewed From Student’s Learning Interest” (School Of 
Teacher Training And Education Muhammadiyah University Of Surakarta, 2014).
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Pemahaman  konsep  matematis  peserta  didik  menggunakan  model

pembelajaran  Flipped  classroom dapat  digunakan  karena  peserta  didik  dapat

mengulang kembali  video yang telah ditonton dan bisa bertanya dengan teman

sebayanya untuk mendiskusikan materi pada video yang diberikan oleh pendidik.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil  analisis  yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa

data  hasil  N-gain  pada  model  Flipped  Classroom menggunkan  Software  Kine

Master dengan  kriteria  sedang,  kelas  Konvensional  berbantu  Software  Kine

Master berkriteria rendah, dan kelas kontrol berkriteria rendah sehingga terdapat

pengaruh  model  pembelajaran  Flipped  Classroom menggunkan  Software  Kine

Master untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis peserta didik MTs N 1

Bandar Lampung..
B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan saran sebagai

berikut :
1. Bagi guru, model Pembelajaran Flipped Classroom menggunakan software kine

master  dapat  digunakan  sebagai  masukan  atau  pertimbangan  dalam  proses

pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis peserta didik,

serta  dijadikan  sebagai  cara  belajar  yang  menyenangkan  dan  lebih

mengefesiensikan waktu pengajaran di kelas. 
2. Sekolah  dapat  memberikan  informasi  kepada  pendidik  tentang  pentingnya

mengembangkan  pemahaman  konsep  matematis  peserta  didik  dalam

pembelajaran matematika.
3. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan video yang lebih

menarik,  media  dan  pengajaran  yang  lebih  menarik  menggunakan  model
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pembelajaran  flipped  classroom  agar  lebih  meningkat  pemahaman  konsep

peserta didik.

Semoga  apa  yang  diteliti  dapat  dilanjutkan  oleh  penulis  lain  dengan

penelitian yang lebih luas dan apa yang diteliti dapat memberikan manfaat dan

sumbangan pemikiran bagi pendidik pada umumnya dan penulis pada khususnya.
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Lampiran 1

DAFTAR RESPONDEN KELAS TES PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS

KELAS UJI COBA (VIII.B)
Nama Peserta Didik L/P

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



Lampiran 2

KISI-KISI TES PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA

Sekolah : MTs N 1 Bandar Lampung
Kelas : VII
Mata Pelajaran : Matematika
Semester : II (Dua) / Genap
Kompetensi : 

 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar dan menggunakan untuk 

menentukan keliling dan luas segiempat 
 Menyelesaikan permasalahan  nyata yang terkait penerapan sifat-sifat segiempat

Indikator :
 Mengidentifikasi sifat-sifat segiempat 
 Menghitung keliling dan luas segiempat 
  Menyelesaikan masalah nyata terkait dengan keliling dan luas segiempat

Indikator Sub Indikator Materi No. Butir
Soal

1. Menyatakan ulang 
sebuah konsep

 Menyebutkan macam-macam
bangun segiempat 1,2

2. Mengklasifikasi objek 
menurut sifat-sifat 
tertentu sesuai dengan 
konsepnya

 Menyebutkan nama bangun 
datar pada gambar

 Menyebutkan sifat bangun 
segiempat

3,4

3. Memberi contoh dan 
bukan contoh dari suatu 
konsep

 Mencari benda di dalam 
kelas yang permukaannya 
berbentuk segiempat

 Menuliskan rumus persegi 
panjang

5.6

4. Menyajikan konsep dalam
berbagai bentuk 
representasi matematis

 Membuat bangun segiempat 
dari titik-titik yang 
digabungkan melalui garis 
kartesius.

7



5. Mengembangkan syarat 
perlu dan syarat cukup 
dari suatu konsep

 Menganalisa soal dapat 
dikerjakan atau tidak 
dengan diketahui panjang 
sisi suatu bentuk dari 
trapesium.

8

6. Menggunakan dan 
memanfaatkan serta 
memilih prosedur atau 
operasi tertentu

 Mengidentifikasi soal 
berdasarkan sifat bangun 
segiempat untuk 
menghitung hasil keliling 
dan luas

9,10

7. Mengaplikasikan konsep 
atau algoritma pada 
pemecahan masalah

 Menggunakan sifat-sifat 
segiempat untuk 
menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan 
kehidupan sehari-hari.

11,12





Lampiran 3

SOAL TES HASIL PEMAHAMAN KONSEP

Satuan Pendidikan : SMP/MTs

Mata Pelajaran : Matematika

Materi Pokok : Segiempatt

Kelas/Semester : VII/ II

Waktu : 2 ×  40 menit

Soal :

1. Sebutkan bangun datar yang termasuk ke dalam segiempat !
2. Sebutkan nama bidang datar berikut ini !

(a) (b) (c)

(d) (e)

3. Semua sisinya sama panjang AB = BC =CD =AD. Ini merupakan sifat dari

bidang datar …
4. Carilah 3 benda di dalam kelas yang permukaannya berbentuk bangun datar

segiempat !
5. Tentukan Rumus keliling dan luas  bangun datar dibawah ini !

8 cm



6. Hitunglah keliling dan luas bangun datar segiempat pada gambar nomor 5 !
7. Terdapat 4 buah titik P(2,2),Q(6,2), R(7,4),S(3,4). Buatlah titik tersebut pada

garis  kartesius  dan  tuliskan  bangunan  apa  yang  terbentuk  dengan

menggabungkan titik-titik tersebut !
8. Diketahui sebuah trapezium dengan sisi AB = 6 cm , dan AD = 5 cm dengan

DC = 4 cm , dapatkan kita menghitung panjang sisi BC ? jika iya, berapakah

nilai BC ? jika tidak berikan alasan !

 

9. Akmal dan hasan membuat layang-layang dari kertas, rangka layang-layang

berukuran diagonal pertama 20 cm, dan diagonal kedua 36 cm. Berapakah

luas kertas yang diperlukan untuk membuat layang-layang tersebut ?

10. Sebuah halaman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 30 m dan

lebar 20 m. disekeliling halaman rumah tersebut akan dipasang pagar dengan

biaya  Rp.  40.000.00  per  meter.  Tentukan  biaya  yang  diperlukan  untuk

membuat pagar tersebut !
11. Made  membuat  ketupat  dengan  panjang  salah  satu  diagonalnya  16  cm.

Hitunglah panjang diagonal yang lain jika luas ketupat tersebut 192 cm2 !
12.Ibu membuat taplak meja berbentuk persegi dengan salah satu sisi taplak meja

yaitu 20 cm. Berapakah keliling taplak meja yang akan ibu buat ?

   4 cm

∟

6 cm C
’



Lampiran 4

KUNCI JAWABAN TES HASIL UJI COBA PEMAHAMAN KONSEP

N
o

Kunci Jawaban Test Skor/
Poin

t
1 Tidak memberikan jawaban

Bangun  datar yang berbentuk segiempat :

a) Persegi
b) Persegi Panjang 
c) Trapesium 
d) Jajargenjang 
e) Layang-layang 
f) Belah ketupat 

0

1

2

Skor Maksimal 2

2 Tidak memberikan jawaban
Nama-nama bidang datar berdasarkan gambar :

a. Belah ketupat
b. Jajargenjang
c. Layang-layang
d. Persegi
e. Persegi panjang

0

1

2

Skor Maksimal 2



3 Tidak memberikan jawaban
Menjawab tetapi salah

Sifat dari belah ketupat dan persegi

0
1

2

Skor Maksimal
2

4 Tidak memberikan jawaban

Menjawab tetapi salah

Permukaan Papan tulis, permukaan buku, permukaan jendela dan 

lain sebagainya.

0

1

2

Skor Maksimal 2

5 Tidak memberikan jawaban

Rumus dari suatu persegi panjang:

a. Keliling = 2 (Panjang + Lebar)
          K = 2 ( p + l )

b. Luas = Panjang ×  Lebar

      l = p ×  l

0

1

2

Skor Maksimal 2

6 Tidak memberikan jawaban
Diketahui : p  = 8 cm

L = 6 cm
Ditanya : keliling dan luas persegi ?
Jawab :  

 K = 2( p ×  l )

K = 2 (8 ×  6 )

K = 2 ( 48 )
K = 96 cm , jadi kelilng persegi panjang 
tersebut 96 cm

  L = p ×  l

L = 8 x 6

0

1

2



L = 48 cm2 , jadi luas persegi panjang 
tersebut 48 cm2

Skor Maksimal 2

7

Tidak memberikan jawaban

1 2 3 4 5 6 7 8
0

1

2

3

4

5

Kartesius

Jajargenjang 

0

1

2
Skor Maksimal 2

8 Tidak memberikan jawaban
Diketahui : panjang AD = Cc’ = 2 cm

                    Panjang AB – DC = c’B = 2 cm

Ditanya : Panjang sisi BC ?

Penyelesaian :

0

1



BC = √(c ' B)
2
+(c 'B)

2

BC = √(2)2+(2)2

BC = √4+4

BC = √8  cm

BC = 2√2  cm

2

Skor Maksimal 2
9 Tidak memberikan jawaban

Diketahui : d1 = 20 cm
       d2 = 36 cm 

Ditanya    : L = …. cm2

Dijawab   : L = ½ d1 d2

       L = ½ (20) (36)

       L = 360 cm2

0

1

2

Skor Maksimal 2

10 Tidak memberikan jawaban

Diket : P = 30 m, l = 20 m, Biaya pagar Rp. 40.000.00/m

0

1

∟

C’



Ditanya : biaya yang diperlukan untuk membuat pagar tersebut ?

Dijawab :            K = 2 ×  (panjang + lebar)

    K = 2 ×  (30 + 20)

    K = 2 ×  50

    K = 100

       Biaya    = 100 ×  40.000.00

        = Rp. 4.000.000.00

Jadi , biaya untuk pembuatan pagar tersebut yaitu sebesar 

Rp. 4.000.000.00,-

   2

    

Skor Maksimal 2
11 Tidak memberikan jawaban

Penyelesaian : Luas Layang-layang = ½ x d1 d2

                                           192 cm2 = ½ 16. d2

      d2 = 
2 x192

16

       d2= 24 cm
jadi, panjang diagonal lainya yaitu 

24 cm

0

1

2

Skor Maksimal 2



12 Tidak memberikan jawaban
Diketahui : 
Tidak memberikan jawaban
Diketahui : 
Salah satu sisi taplak meja = 20 cm  

Ditanya : Berapakah keliling taplak meja ?

Jawab : 

Karena sifat persegi AB=BC=CD=DA maka semua 

sisinya 20 cm.

              K = 4(Sisi)

              K = 4 (20 cm )

              K = 80 cm

0

1

2

Skor Maksimal 2



Lampiran 5

PERHITUNGAN UJI VALIDITAS TIAP BUTIR SOAL

Validitas butir soal menggunakan koefisien korelasi “r” Pruduct Moment yaitu :

r xy  = 

n∑
i=1

n

X iY i−∑
i=1

n

X i .∑
i=1

n

Y i

√[n∑i=1

n

X i
2
−(∑

i=1

n

X i)
2

] [∑i=1

n

Y i
2
−(∑

i=1

n

Y i)
2

]
  

Keterangan :
Xi : nilai jawaban responden pada butir/item soal ke-i
Yi : nilai total responden ke-i
rxy : nilai koefisien korelasi pada butir/ item soal ke-I sebelum dikoreksi
n = Jumlah peserta didik.

r x( y−1 )  = 
rxy Sy−SX

√S y
2
+Sx

2
−2r xy (S y )(Sx)   

r xy  = 

n∑
i=1

n

X iY i−∑
i=1

n

X i .∑
i=1

n

Y i

√[n∑i=1

n

X i
2– (∑

i=1

n

X i)
2

] [∑i=1

n

Y i
2
−(∑

i=1

n

Y i)
2

]

r xy=
30 (609 )−35 (477 )

√[30 (55 )−1225 ] [30 (8171 )−227529 ]

r xy=
18270−16695

√ [1650−1225 ] [245130−227529 ]



r xy=
1575

√ [425 ] [17601 ]

r xy=
1575

√7480425

r xy=0.57586=0.576



Lampiran 5 
TABEL PERHITUNGAN UJI VALIDITAS

PESERTA
DIDIK

ITEM SOAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

U-1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

U-2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

U-3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

U-4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

U-5 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2

U-6 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2

U-7 0 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

U-8 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2

U-9 2 2 2 1 2 1 2 1 0 0 2 2

U-10 2 2 2 1 2 1 2 2 0 1 2 2

U-11 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1

U-12 1 1 2 2 2 2 2 1 0 2 2 1

U-13 2 1 2 1 2 2 2 2 0 1 1 1

U-14 1 2 1 1 2 2 2 0 0 2 2 2

U-15 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1

U-16 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1

U-17 1 0 2 2 2 1 2 1 0 2 1 1

U-18 2 1 2 1 1 0 2 1 1 2 0 2

U-19 1 2 2 1 2 1 1 0 1 2 0 0

U-20 0 2 2 1 2 2 1 1 0 0 1 1

U-21 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 0 2

U-22 1 0 2 0 2 1 1 1 0 2 1 1

U-23 0 2 2 0 2 0 1 2 0 1 1 2

U-24 1 2 2 1 2 1 1 1 0 1 0 1 



Lampiran 5 
TABEL PERHITUNGAN UJI VALIDITAS

U-25 0 0 2 0 2 1 1 2 1 1 0 2

U-26 1 0 1 0 2 1 1 2 0 1 0 1

U-27 1 0 2 2 1 1 1 0 0 2 0 0

U-28 1 1 1 0 1 0 0 2 1 1 1 1

U-29 1 0 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0

U-30 0 1 1 0 2 1 1 1 0 0 0 1
Xi 0.576 0.542 0.412 0.666 0.324 0.584 0.813 0.479 0.522 0.423 0.838 0.650
S 0.699 0.774 0.346 0.730 0.346 0.679 0.571 0.724 0.568 0.675 0.845 0.675

S^2 0.489 0.599 0.120 0.533 0.120 0.461 0.326 0.524 0.323 0.455 0.714 0.455
R HIT 0.457 0.403 0.346 0.559 0.252 0.470 0.763 0.340 0.421 0.288 0.765 0.550

R TABEL 0.374            

KESIMPULA
N

VALID VALID
TIDAK
VALID VALID

TIDA
K

VALID VALID VALID

TIDA
K

VALID VALID
TIDAK
VALID VALID VALID

 

Si^2
0.489 0.599 0.120 0.533 0.120 0.461 0.326 0.524 0.323

0.45
5 0.714

St^2 20.231           
R HIT 0.8149           

KESIMPULAN REABIL           



Lampiran 6

PERHITUNGAN RELIABILITAS SOAL UJI COBA

Perhitungan uji reliabilitas yang dihitung menggunakan teknik Cronbach Alpha 
yaitu :

r11=[ k
k−1 ][1−∑ Si

2

S i
2 ]

Keterangan :

r11 = Reabilitas Instrumen / Koefisien Alfa

K = Banyaknya Item/ Butir Soal

S t
2

= Variansi Total

∑ Si
2

= Jumlah Seluruh Varians Masing-Masing Soal. 

Sehingga :

k  = 8

∑ Si
2

 = 5118

S t
2

 = 20231

  r11 = [ k
k−1 ] [1−∑ S i

2

Si
2 ]

  r11 = [ 12
12−1 ] [1−0.2529 ]



        = [ 1211 ] [0.7470 ]

= [0.8149 ]  Reliabilitas 



Lampiran 7

PERHITUNGAN UJI TINGKAT KESUKARAN BUTIR SOAL

Rumus yang digunakan sebagai berikut :

I = 
B
JS

Keterangan:

I = Indeks kesukaran untuk setiap butir soal

B = banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal

JS = Jumlah  seluruh  pesrta  didik yang  memberikan  jawaban  pada  soal  yang

dimaksudkan.

Item
Butir
Soal

Indeks Kesukaran Kategori

1
35
60  = 0.583 Sedang

2
31
60  = 0.5167 Sedang

3
56
60

=0.933 Mudah

4
34
60  = 0.5667 Sedang

5
56
60

=¿ 0.9333 Mudah

6
37
60  = 0.6167 Sedang

7
46
60  = 0.7667 Mudah



8
41
60  = 0.6833 Sedang

9
16
60  = 0.2667 Sukar

10
42
60  = 0.7000

Sedang

11
33
60  = 0.5500

Sedang

12
42
60  = 0.7000 Sedang



Lampiran 8

TABEL PERHITUNGAN UJI COBA

Kelas Atas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

U-1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

U-2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

U-3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

U-4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

U-5 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2

U-6 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2

U-7 0 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

U-8 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2

U-9 2 2 2 1 2 1 2 2 0 1 2 2

U-10 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1

U-11 1 1 2 2 2 2 2 1 0 2 2 1

U-12 2 2 2 1 2 1 2 1 0 0 2 2

U-13 2 1 2 1 2 2 2 2 0 1 1 1

U-14 1 2 1 1 2 2 2 0 0 2 2 2

U-15 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1

BA 23 24 29 23 30 24 30 25 11 23 27 26

JA 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

PA 0.767 0.800 0.967 0.767 1.000 0.800 1.00 0.833 0.367 0.767 0.900 0.867

Batas Bawah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
U-16 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1
U-17 1 0 2 2 2 1 2 1 0 2 1 1
U-18 2 1 2 1 1 0 2 1 0 2 0 2
U-21 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 0 2
U-20 1 2 2 1 2 1 1 0 1 2 0 0
U-23 0 2 2 1 2 2 1 1 0 0 1 1
U-24 0 2 2 0 2 0 1 2 0 1 1 2
U-22 1 2 2 1 2 1 1 1 0 1 0 1
U-25 1 0 2 0 2 1 1 1 0 2 1 1
U-26 0 0 2 0 2 1 1 2 1 1 0 2
U-27 1 0 1 0 2 1 1 2 0 1 0 1
U-28 1 0 2 2 1 1 1 0 0 2 0 0
U-29 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1
U-30 1 0 2 1 2 0 1 0 1 1 0 0
BB 12 13 27 11 26 13 16 16 5 19 6 16



JB 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

PB 0.400 0.433 0.900 0.367 0.867 0.433 0.533 0.533 0.167 0.633 0.200 0.533

PA 0.767 0.800 0.967 0.767 1.00 0.800 1.00 0.833 0.367 0.767 0.900 0.867

PB 0.400 0.433 0.900 0.367 0.867 0.433 0.533 0.533 0.167 0.633 0.200 0.533

PA-PB 0.367 0.367 0.067 0.400 0.133 0.367 0.467 0.300 0.200 0.133 0.700 0.333

Kriteria 



SILABUS MATA PELAJARAN MATEMATIKA

Satuan Pendidikan : SMP
Kelas : VII
Kompetensi Inti :  
KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

3.6. Mengidentifikasi sifat-
sifat bangun datar dan 
menggunakannya untuk
menentukan keliling 
dan luas;

4.7. Menyelesaikan 
permasalahan nyata 
yang terkait penerapan 
sifat-sifat 
persegipanjang,persegi, 
trapesium, jajargenjang,
belahketupat, dan 
layang-layang.

Segiempat dan 
Segitiga 

 Sifat-sifat 
Segiempat

 Keliling dan 
Luas 
Segiempat

Mengamati
 Mengamati 

gambar/foto/video dari peristiwa,
kejadian, fenomena, konteks 
atau situasi yang berkaitan 
dengan penerapan konsep 
segitiga dan segiempat, seperti 
pembuatan sebuah rangkai atap 
bangunan yang berbentuk 
segitiga, bentuk jendela, kaca, 
pintu, kebun berpetak dan lain 
sebagainya

Menanya
 Guru dapat memotivasi siswa

Tugas
 Tugas 

terstruktur: 
mengerjakan 
latihan soal-soal 
berkaitan 
dengan 
segiempat dan 
segitiga

 Tugas 
mandiri tidak 
terstruktur: 
mencari 
informasi 
sejarah segitiga 
dan mencari 

25 JP Buku teks 
matematika 
Kelas 7 
Kemdikbud, 
lingkungan.
Alat peraga 
segiempat 



Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

dengan bertanya: misal 
bagaimana seorang tukang 
bangunan, arsitek, desainer 
interior, dsb dalam membuat 
sebuah rangkaian bangunan 
yang melibatkan bentuk segitiga 
dan segiempat.

 Siswa termotivasi untuk 
mempertanyakan berbagai aspek
segitiga dan segempat, misal 
bagaimana menyusun modelnya, 
melukisnya, dsb serta penerapan
bangun datar pada kehidupan 
sehari-hari

Mengeksplorasi
 Mengidentifikasi dan 

menjelaskan benda-benda 
dengan permukaaan berbentuk 
segitiga atau segiempat yang 
bersifat alamiah ataupun buatan
manusia untuk kepentingan 
estetik, fungsi, manfaat, ataupun
fungsi ergonomisnya 

 Menggambar atau melukis 
segitiga dan segi empat dengan 
berbagai ukuran sisi, sudut dan 

informasi 
seputar macam-
macam 
segiempat

Observasi
 Mengamati 

ketelitian, rasa 
ingin tahu dalam
mengerjakan 
tugas, menyimak
penjelasan atau 
presentasi siswa

Portofolio
Mengumpulkan 
bahan dan 
literatur berkaitan 
dengan segiempat 
dan segitiga 
kemudian disusun,
didiskusikan dan 
direfleksikan

Tes
 Mengerjakan

lembar kerja 



Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

modelnya. Mengukur sudutnya 
dengan dengan menggunakan 
busur derajat

 Menentukan jenis, sifat dan 
karakteristik segitiga dan 
segiempat berdasarkan ukuran 
dan hubungan antar sudut dan 
sisi-sisi

 Mendiskusikan dan menemukan 
rumus untuk menghitung 
keliling dan luas persegi panjang 
dan segitiga melalui pengamatan 
atau eksperimen

 Menggambar, 
mendemonstrasikan atau 
memperagakan berbagai bangun 
segitiga dan persegi panjang 
dengan luas atau keliling 
tertentu dengan bantuan alat 
atau tanpa alat peraga

 Mendiskusikan dan menjelaskan 
cara menghitung luas segi empat
lainnya (trapesium, jajargenjang, 
belah ketupat, dan layang-layang)
atau bangun gabungan melalui 
pengamatan atau eksperimen

 Mendiskusikan cara menaksir 

berkaitan 
dengan segitiga  
dan segiempat

 Menilai 
keterampilan 
memecahkan 
permasalahan 
keseharian yang 
melibatkan 
segitiga dan 
segiempat



Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

luas bangun datar tidak 
beraturan 

 Melukis segitiga yang diketahui 
tiga sisinya, dua sisi satu sudut 
apitnya atau satu sisi dan dua 
sudut

 Melakukan diskusi cara melukis 
segitiga sama sisi dan segitiga 
sama kaki, garis bagi , garis 
berat dan garis sumbu

 Mendiskusikan, membahas dan 
menjelaskan serta menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan 
perbandingan sisi-sisi, sudut 
pada segitiga dan segi empat 
serta masalah keliling dan luas

 menyusun beberapa potongan 
puzzle menjadi bangun segi  
empat tertentu serta 
mendiskusikan dan 
mengidentifikasi sifat – sifat 
persegi , persegi panjang , 
trapezium , jajaran genjang belah
ketupat dan layang-layang 
melalui bangun- bangun datar.

Mengasosiasi



Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

 Menganalisis dan melukis 
berbagai jenis segitiga dengan 
karakteristik tertentu dengan 
menggunakan penggaris dan 
jangka

 Menganalisis, mengkaitkan 
dan mendefinisikan secara lebih 
persis perbedaan dan persamaan
segitiga siku-siku, segitiga sama 
kaki, segitiga sama sisi, segitiga 
lancip, segitiga tumpul, persegi, 
persegi panjang, trapezium, jajar 
genjang, belah keupat, layang-
layang

 Menganalisis persamaan dan 
perbedaan dari garis tinggi, garis 
bagi, garis berat, dan garis 
sumbu suatu segitiga

Mengomunikasikan
 Menyajikan secara tertulis 

dan lisan hasil pembelajaran 
atau apa yang telah dipelajari 
pada tingkat kelas atau tingkat 
kelompok mulai dari apa yang 
telah dipahami, keterampilan 
mengidentifikasi sifat-sifat 



Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

segitiga  yang dikuasai, contoh 
menyebutkan sifat-sifat segitiga 
dari hasil pengamatan

 Menyajikan secara tertulis 
dan lisan hasil pembelajaran 
atau apa yang telah dipelajari 
pada tingkat kelas atau tingkat 
kelompok mulai dari apa yang 
telah dipahami, keterampilan 
mengidentifikasi sifat-sifat 
segiempat  yang dikuasai, contoh
menyebutkan sifat-sifat segitiga 
dari hasil pengamatan

 Memberikan tanggapan hasil 
presentasi meliputi tanya jawab 
untuk mengkonfirmasi, 
memberikan tambahan 
informasi, melengkapi informasi 
ataupun tanggapan lainnya

 Melakukan resume secara 
lengkap, komprehensif dan 
dibantu guru dari konsep yang 
dipahami, keterampilan yang 
diperoleh maupun sikap lainnya.



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Kelas Eksperimen 1 (Pertemuan Pertama)

Nama      : MTs N 1 Bandar Lampung

Mata Pelajaran     : Matematika

Kelas / Semester   : VII / (Genap)

Materi pokok       : Segiempat 

Alokasi Waktu     : 2 x 40 menit (1 pertemuan)

A. Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati  dan  mengamalkan  perilaku  jujur,  disiplin,  tanggungjawab,

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam

pergaulan dunia.
3. Memahami pengetahuan (factual, konseptual, dan produral) berdasarkan

rasa  ingin  tahunnya  tentang  ilmu pengetahuan,  teknologi,  seni,  budaya

terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengelolah, dan mengkaji dalam ranah konkret (menggunakan,

mengurai, merangkai, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut

pandang/teori.

B.   Kompetensi Dasar dan Indikator



No

.

Kompetensi Dasar Indikator

3.11  Mengaitkan  rumus

keliling  dan  luas  untuk

berbagai  jenis  segiempat

(persegi,  persegi  panjang,

belah  ketupat,

jajargenjang,  trapezium

dan layang-layang)

4.11    Menyelesaikan masalah

kontekstual yang berkaitan

dengan  luas  dan  keliling

segiempat (persegi, persegi

panjang,  belah  ketupat,

jajargenjang, trapesium dan

layang-layang)

3.11.1 Mengenali  dan memahami bangun

datar segiemapat.

3.11.2  Memahami  dan  menjelaskan  jenis

dan  sifat-sifat  dari  bangun  datar

segiempat.

3.11.3  Menghitung  keliling  dan  luas  dari

suatu bangun datar segiempat.

4.11.1  Menerapkan  konsep  keliling  dan

luas  segiempat  untuk

menyelesaikan masalah.

C.    Tujuan Pembelajaran 

 Pertemuan 1 :

1. Mengenali  dan memahami bangun datar  segiempat  persegi  dan persegi

panjang.

2. Memahami  dan  menjelaskan  jenis  dan  sifat-sifat  dari  bangun  datar

segiempat belah persegi dan persegi panjang.

3. Menghitung keliling dan luas dari suatu bangun datar segiempat persegi

dan persegi panjang.

4. Menghitung keliling dan luas dari suatu bangun datar segiempat persegi

dan persegi panjang.



5. Menerapkan konsep keliling  dan luas  segiempat  trapesium persegi  dan

persegi panjang untuk menyelesaikan masalah.

D. Materi Ajar

Materi ajar terdapat pada Video Pembelajaran.

E. Pendekatan/Model/Metode Pembelajaran

Model pembelajaran Flipped Classroom berbantu video software kine master

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran

1. Media                  : Video pembelajaran 

2. Alat dan Bahan

Alat      : Notebook, Infokus

Bahan      : LKK 

3. Sumber Belajar  

a. Buku Matematika Peserta Didik SMP/ MTs kelas VII semester 2

b. Buku Matematika Pendidik/ buku matematika bacaan pendidik.

G. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu
Pendahuluan 1. Pendidik memberi salam dan mengajak berdo’a.

2. Pendidik  menanyakan  kabar  dan  mengecek

kehadiran peserta didik dan bersyukur atas nikmat

yang diberikan dari Allah SWT.
3. Pendidik  memberikan  motivasi  tentang

pentingnya  mempelajari  segiempat dan

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
4. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran
5. Pendidik menanyakan apakah peserta didik sudah

menonton  dan  memahami  video pembelajaran

yang diberikan kemarin sebelum kegiatan belajar

10 menit

Pertemuan I : (2 Jam Pelajaran/ 80 menit)



dimulai didalam kelas.

6. Sebagai  apersepsi  untuk  mendorong  rasa  ingin

tahu  dan berpikir  kritis,  peserta  didik  diajak

memecahkan  masalah  yang  berkaitan  dengan

himpunan.

7. Pendidik  menjelaskan  langkah-langkah  model

pembelajaran  yang  digunakan  pada  proses

pembelajaran.
Inti 1. Pendidik memberikan penjelasan mengenai video

pertama  ataupun  materi  yang  diberikan  kepada

peserta didik yang telah dipelajari peserta didik di

rumah sebagai pengantar pelajaran.

2. Pendidik  membagi  kelompok  setiap  kelompok

terdiri dari 4-5 orang secara heterogen.

3. Peserta  didik  diberi  kasus  berupa  pertanyaan

mengenai  materi  yang  telah  dipelajari  untuk

didiskusikan  dan  diselesaikan  dengan  kelompok

pada LKK 1.

4. Setiap kelompok diberi waktu untuk menganalisa

dan  memecahkan  masalah  yang  diberikan  oleh

pendidik.

5. Setiap kelompok menyampaikan hasil pemecahan

masalah kepada kelompok lain di depan kelas.

6. kelompok  lain  menanggapinya apa  yang  di

jelaskan  oleh  kelompok  yang  menyampaikan

hasil.

7. Pendidik  menyimpulkan  dari  masalah  yang

diberikan kepada peserta didik

8. Pendidik menunjuk salah satu peserta didik yang

50 menit



berbeda  dengan  soal  yang  berbeda,  untuk

mengetahui  sejauh  mana  peserta  didik  sudah

memahami materi.
Penutup 1. Pendidik  menyimpulkan  pembelajaran  yang

berlangsung 
2. Pendidik   menyampikan hasil  pembelajaran hari

ini  diantaranya  dengan  memberikan  apresiasi

kepada seluruh peserta didik dan kelompok yang

telah mempresentasikan hasil mereka
3. Pendidik  menginformasikan  garis-garis  besar

materi  untuk pertemuan  berikutnya dan

memberikan  video pembelajaran  yang  berisi

materi untuk pertemuan selanjutnya.

20 menit

H. Penilaian

1. Aspek Penilaian  

1) Aspek Pengetahuan 
a. Teknik penilaian : Tes
b. Bentuk Instrumen : Uraian
c. Kisi-kisi :

No

.
Indikator Pencapain Skor

1 Menjelaskan pengertian persegi panjang dan persegi 0-2

2 Menyatakan suatu bentuk dan bukan bentuk dari persegi 

panjang dan persegi dari kehidupan sehari-hari
0-2

3 Membandingkan suatu bentuk persegi panjang dan persegi 0-2

4 Menentukan hasil keliling persegi dan persegi panjang 0-2

5 Menentukan hasil luas persegi panjang 0-2

6 Menentukan sifat-sifat persegi panjang dan persegi 0-2

7 Menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang 

melibatkan hasil keliling dan luas persegi panjang dan persegi 
0-2



2) Aspek Keterampilan

a. Teknik Penilaian : Tes

b. Bentuk Instrumen : Uraian 

c. Kisi-kisi :

No Indikator Pencapaian Skor

1 Kemampuan bertanya dan menjawab 0-2

2 Kemampuan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 0-2

3
Kelompok mempraktekan alat peraga atau media yang 
digunakan dalam proses pembelajar 0-2

I. Instrumen Soal dan kunci jawaban

      Petunjuk:
 Berdoalah sebelum mengerjakan soal !
 Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan !
 Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas !

1. Sebuah taman berbentuk persegi panjang taman dengan luas taman tersebut yaitu

24 m2.Berapakah kemungkinan yang didapatkan untuk mengetahui panjang dan

lebar sebuah taman tersebut  ?

Penyelesaian :

 D C

TAMAN   

   

                    A           B
       

Diketahui : L = 24 m2

Ditanya    : ada berapa kemungkinan Panjang dan Lebar taman yang diperlukan

dengan luas taman 24 m2 ? 
Dijawab    : 
L = 24 m2

Ada beberapa kemungkinan yang diperoleh :
1. Panjang 6 m dan lebar 4 m dengan L= 24 m2

2. Panjang 12 m dan lebar 2 m dengan L =24 m2



3. Panjang 8 m dan lebar 3 m dengan L = 24 m2

2. Sebuah  ruangan  dengankeadaan  beberapa  ubin  mengalami  kerusakan,

kerusakan  ubin  dapat  dilihat  pada  gambar  yang  berwarna  kuning,  tentukan

berapa luas dan keliling ubin yang perlu diperbaiki ?

Penyelesaian :
Terlihat pada persegi setiap ubin dengan luas 1 cm2 sehingga keadaan ubin yang

rusak  sepanjang  dan  lebar  3  cm.  Sehingga  untuk  Luas  ubin  yang  perlu

diperbaiki 
Mencari Keliling persegi dengan cara menghitung sisi ubun yang rusak setiap

sisinya 

K = 4 ×  (sisi)

K = 4 ×  (3)

K = 12 cm

L = Sisi ×  Sisi

L = (3 cm) ×  (3 cm)

L = 9 cm2

3. Tuliskan rumus keliling dan luas persegi dan persegi panjang !
Penyelesian :
Persegi 

a. K = 4 Sisi
b. L = Sisi x Sisi

Persegi panjang 
1. K = 2 ( Panjang + lebar)
2. L = Panjang x Lebar

1cm2



Pedoman Penskoran

Skor Respon Peserta Didik

2 Jawaban lengkap dan melakukan perhitungan dengan benar
1 Jawaban kurang lengkap, sebagian mengandun perhitungan yang 

yang salah
0 Tidak ada jawaban atau tidak sekolah menginterprestasikn

Bandar Lampung, April 2018

Mengetahui,    

Guru B. Study Matematika                             Mahasiswa

Dra. Menak Mahkota Dewi Nurlaili

NIP. 196401021988032001 NPM.1411050039

     Kepala sekolah

Hikmat Tutasry ,S.Pd



NIP. 197201022000031003



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Kelas Eksperimen 1 (Pertemuan Ketiga)

Nama      : MTs N 1 Bandar Lampung

Mata Pelajaran     : Matematika

Kelas / Semester   : VII / (Genap)

Materi pokok       : Segiempat 

Alokasi Waktu     : 2 x 40 menit (1 pertemuan)

A. Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli

(gotong royong, kerjasama,  toleran,  damai),  santun, responsif  dan pro-aktif

dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan

dalam berinteraksi  secara  efektif  dengan  lingkungan  sosial  dan  alam serta

dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami pengetahuan (factual, konseptual, dan produral) berdasarkan rasa

ingin  tahunnya  tentang  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  seni,  budaya  terkait

fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mencoba,  mengelolah,  dan  mengkaji  dalam ranah  konkret  (menggunakan,

mengurai,  merangkai,  menghitung,  menggambar,  dan  mengarang)  sesuai

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut

pandang/teori.

B.   Kompetensi Dasar dan Indikator

No

.

Kompetensi Dasar Indikator



3.11  Mengaitkan  rumus

keliling  dan  luas  untuk

berbagai  jenis  segiempat

(persegi,  persegi  panjang,

belah  ketupat,

jajargenjang,  trapezium

dan layang-layang)

4.11    Menyelesaikan masalah

kontekstual yang berkaitan

dengan  luas  dan  keliling

segiempat (persegi, persegi

panjang,  belah  ketupat,

jajargenjang,  trapezium

dan layang-layang)

3.11.1 Mengenali  dan memahami bangun

datar segiemapat.

3.11.2  Memahami  dan  menjelaskan  jenis

dan  sifat-sifat  dari  bangun  datar

segiempat.

3.11.3  Menghitung  keliling  dan  luas  dari

suatu bangun datar segiempat.

4.11.1  Menerapkan  konsep  keliling  dan

luas  segiempat  untuk

menyelesaikan masalah.

C.    Tujuan Pembelajaran 

 Pertemuan III :

1. Mengenali  dan  memahami  bangun  datar  segiempat  trapesium  dan

jajargenjang.

2. Memahami  dan  menjelaskan  jenis  dan  sifat-sifat  dari  bangun  datar

segiempat belah trapesium dan jajargenjang..

3. Menghitung keliling dan luas dari suatu bangun datar segiempat trapesium

dan jajargenjang.

4. Menghitung keliling dan luas dari suatu bangun datar segiempat trapesium

dan jajargenjang.

5. Menerapkan  konsep  keliling  dan  luas  segiempat  trapesium  dan

jajargenjang untuk menyelesaikan masalah.

D. Materi Ajar



Materi ajar terdapat pada Video Pembelajaran.

E. Pendekatan/Model/Metode Pembelajaran

Model pembelajaran Flipped Classroom

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran
1. Media                  : Video pembelajaran menggunakan software kine master 

2. Alat dan Bahan

Alat      : Notebook, Infokus

Bahan      : LKK 

3. Sumber Belajar  

a. Buku Matematika Peserta Didik SMP/ MTs kelas VII semester 2.

b. Buku Matematika Pendidik/ buku matematika bacaan pendidik.

G. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu
Pendahulua

n 

1. Pendidik memberi salam dan mengajak berdo’a.
2.   Pendidik  menanyakan  kabar  dan  mengecek

kehadiran peserta didik dan bersyukur atas nikmat

yang diberikan dari Allah SWT.
3.   Pendidik memberikan motivasi tentang pentingnya

mempelajari  segiempat  dan  penerapannya dalam

kehidupan sehari-hari.
4.  Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran
5.  Pendidik menanyakan apakah peserta didik sudah

menonton  dan  memahami  video pembelajaran

yang diberikan kemarin sebelum kegiatan belajar

dimulai didalam kelas.
6.   Pendidik  menjelaskan  langkah-langkah  model

pembelajaran  yang  digunakan  pada  proses

10 menit

Pertemuan III : (1 Jam Pelajaran/ 80 menit)



pembelajaran.
Inti 7. Pendidik  memberikan penjelasan mengenai  video

pertama  ataupun  materi  yang  diberikan  kepada

peserta didik yang telah dipelajari peserta didik di

rumah sebagai pengantar pelajaran.

8.   Pendidik  membagi  kelompok  setiap  kelompok

terdiri dari 4-5 orang secara heterogen.

9. Peserta  didik  diberi  kasus  berupa  pertanyaan

mengenai  materi  yang  telah  dipelajari  untuk

didiskusikan  dan  diselesaikan  dengan  kelompok

pada LKK 3.

10. Setiap kelompok diberi waktu untuk menganalisa

dan  memecahkan  masalah  yang  diberikan  oleh

pendidik.

11. Setiap kelompok menyampaikan hasil pemecahan

masalah kepada kelompok lain di depan kelas.

12. kelompok  lain  menanggapinya apa  yang  di

jelaskan  oleh  kelompok  yang  menyampaikan

hasil.

13. Pendidik  menyimpulkan  dari  masalah  yang

diberikan kepada peserta didik

14. Pendidik menunjuk salah satu peserta didik yang

berbeda  dengan  soal  yang  berbeda,  untuk

mengetahui  sejauh  mana  peserta  didik  sudah

memahami materi.

15. Pendidik melakukan  posttest  untuk ujian mandiri

dengan materi segiempat.

50 menit

Penutup 16. Pendidik  menyimpulkan  pembelajaran  yang

berlangsung 

20 menit



17. Pendidik   menyampikan hasil  pembelajaran  hari

ini  diantaranya  dengan  memberikan  apresiasi

kepada seluruh peserta didik dan kelompok yang

telah mempresentasikan hasil mereka
18. Pendidik  menginformasikan  materi  untuk

pertemuan  berikutnya dan  memberikan  video

pembelajaran yang berisi materi untuk pertemuan

selanjutnya.
H. Penilian

1. Aspek Penilian 

1) Aspek Pengetahuan 
a. Teknik penilaian  : Tes
b. Bentuk Instrumen : Uraian
c. Kisi-kisi :

No

.
Indikator Pencapain Skor

1
Menjelaskan pengertian trapesium dan jajargenjang

0-2

2
Menyatakan suatu bentuk dan bukan bentuk dari trapesium 

dan jajargenjang dari kehidupan sehari-hari
0-2

3
Membandingkan suatu bentuk trapesium dan jajargenjang

0-2

4 Menentukan hasil keliling trapesium dan jajargenjang 0-2

5
Menentukan hasil luas trapesium dan jajargenjang 

0-2

6 Menentukan sifat-sifat trapesium dan jajargenjang 0-2

7
Menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang 

melibatkan hasil keliling dan luas trapesium dan jajargenjang 
0-2

2) Aspek Keterampilan

a. Teknik Penilaian : Tes
b. Bentuk Instrumen : Uraian 



c. Kisi-kisi :

No Indikator Pencapaian Skor

1 Kemampuan bertanya dan menjawab 0-2

2 Kemampuan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 0-2

3
Kelompok mempraktekan alat peraga atau media yang 

digunakan dalam proses pembelajar
0-2

I. Instrumen Soal dan kunci jawaban

Petunjuk:

 Berdoalah sebelum mengerjakan soal !

 Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan !

 Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas !

1. Apakah yang kalian fahami dengan bentuk segiempat berupa jajargenjang ?

Penyelesaian :

Jajargenjang merupakan bentuk segiempat yang memiliki tepat sisi 

berhadapan yang sama panjang.

o Rumus dari keliling jajargenjang :

 K = 2 (panjang + lebar )

 K = 2 (p + l)

o Rumus dari luas jajargenjang :

 L = panjang alas x tinggi

 L = p x t 

2.  Membuat sebuah taplak meja berbentuk trapesium dengan ukuran panjang

6cm dan lebar 5 cm, tentukan keliling dan luas taplak meja ibu ?

 R          S

 
Q    T P

8 cm

6 cm

12 cm



Penyelesaian :
Dari gambar trapesium tersebut kita dapat mengetahui bahwa panjang QR

= RS = 6 cm, panjang PS 8 cm dan panjang TQ = 12 cm, untuk mengetahui

luas  dari  trapezium tersebut  kita  harus  mengetahui  panjang  PT terlebih

dahulu. Mari kita gunakan teorema pytagoras seperti berikut ini:

PT = √PS2
−ST2

PT = √82
−62

PT = √64−36

PT = √100

PT = 10 Cm
Setelah itu mencari PQ
PQ = PT + TQ
PQ = 10 + 12
PQ = 22 Cm
Baru setelah itu kita cari luasnya dengan rumus trapezium :

Luas = 
1
2  x ( RS + PQ) x t

Luas = 
1
2  x ( 6 + 22) x 10

Luas = 
1
2  x ( 28 ) 10

Luas = 140 cm2

Pedoman Penskoran

Skor Respon Peserta Didik

2 Jawaban lengkap dan melakukan perhitungan dengan benar
1 Jawaban kurang lengkap, sebagian mengandun perhitungan yang yang 

salah
0 Tidak ada jawaban atau tidak sekolah menginterprestasikn

Bandar Lampung, April 2018



Mengetahui,    

Guru B. Study Matematika                                       Mahasiswa

Dra. Menak Mahkota                Dewi Nurlaili

NIP. 196401021988032001                NPM.1411050039

Kepala sekolah

Hikmat Tutasry ,S.Pd

NIP. 197201022000031003



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Kelas Eksperimen 1 (Pertemuan kedua)

Nama      : MTs N 1 Bandar Lampung

Mata Pelajaran     : Matematika

Kelas / Semester   : VII / (Genap)

Materi pokok       : Segiempat 

Alokasi Waktu     : 2 x 40 menit (1 pertemuan)

A.   Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati  dan  mengamalkan  perilaku  jujur,  disiplin,  tanggungjawab,

peduli  (gotong  royong,  kerjasama,  toleran,  damai),  santun,  responsif  dan

pro-aktif  dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari  solusi  atas berbagai

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan

alam  serta  dalam  menempatkan  diri  sebagai  cerminan  bangsa  dalam

pergaulan dunia.
3. Memahami pengetahuan (factual, konseptual, dan produral) berdasarkan rasa

ingin  tahunnya  tentang ilmu  pengetahuan,  teknologi,  seni,  budaya  terkait

fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengelolah, dan mengkaji dalam ranah konkret (menggunakan,

mengurai,  merangkai,  menghitung,  menggambar,  dan  mengarang)  sesuai

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut

pandang/teori.

B.   Kompetensi Dasar dan Indikator

No Kompetensi Dasar Indikator



.

3.11  Mengaitkan  rumus

keliling  dan  luas  untuk

berbagai  jenis  segiempat

(persegi,  persegi  panjang,

belah  ketupat,

jajargenjang,  trapezium

dan layang-layang)

4.11   Menyelesaikan masalah

kontekstual yang berkaitan

dengan  luas  dan  keliling

segiempat (persegi, persegi

panjang,  belah  ketupat,

jajargenjang,  trapezium

dan layang-layang)

3.11.1 Mengenali  dan memahami bangun

datar segiemapat.

3.11.2  Memahami  dan  menjelaskan  jenis

dan  sifat-sifat  dari  bangun  datar

segiempat.

3.11.3  Menghitung  keliling  dan  luas  dari

suatu bangun datar segiempat.

4.11.1  Menerapkan  konsep  keliling  dan

luas  segiempat  untuk

menyelesaikan masalah.

C.    Tujuan Pembelajaran 

 Pertemuan II :

1. Mengenali  dan  memahami  bangun  datar  segiempat  belah  ketupat  dan

layang-layang.

2. Memahami  dan  menjelaskan  jenis  dan  sifat-sifat  dari  bangun  datar

segiempat belah ketupat dan layang-layang.

3. Menghitung keliling  dan luas  dari  suatu  bangun datar  segiempat  belah

ketupat dan layang-layang.

4. Menghitung keliling  dan luas  dari  suatu  bangun datar  segiempat  belah

ketupat dan layang-layang.

5. Menerapkan konsep keliling dan luas segiempat belah ketupat dan layang-

layang untuk menyelesaikan masalah.



D. Materi Ajar

Materi belah ketupat dan layang-laynag terdapat pada Video Pembelajaran.

E. Pendekatan/Model/Metode Pembelajaran

Model pembelajaran Flipped Classroom berbantu video software kine master

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran

1. Media                  : Video pembelajaran 

2. Alat dan Bahan

Alat      : Notebook, Infokus

Bahan      : LKK 

3. Sumber Belajar  

a. Buku Matematika Peserta Didik SMP/ MTs kelas VII semester 2

b. Buku Matematika Pendidik/ buku matematika bacaan pendidik.

G. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu
Pendahuluan 1. Pendidik  memberi  salam  dan  mengajak

berdo’a.
2.   Pendidik  menanyakan  kabar  dan  mengecek

kehadiran  peserta  didik  dan  bersyukur  atas

nikmat yang diberikan dari Allah SWT.
3.   Pendidik  memberikan  motivasi  tentang

pentingnya  mempelajari  segiempat  dan

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
4.   Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran
5.   Pendidik  menanyakan  apakah  peserta  didik

sudah  menonton  dan  memahami  video

pembelajaran yang diberikan kemarin sebelum

kegiatan belajar dimulai didalam kelas.

10 menit

Pertemuan II : (2 Jam Pelajaran/ 80 menit)



6.   Pendidik menjelaskan langkah-langkah model

pembelajaran  yang  digunakan  pada  proses

pembelajaran.
Inti 7. Pendidik  memberikan penjelasan mengenai

video pertama  ataupun  materi  yang  diberikan

kepada  peserta  didik  yang telah  dipelajari

peserta  didik  di rumah  sebagai  pengantar

pelajaran.

8.   Pendidik  membagi kelompok setiap kelompok

terdiri dari 4-5 orang secara heterogen.

9. Peserta  didik  diberi  kasus  berupa  pertanyaan

mengenai  materi  yang  telah  dipelajari  untuk

didiskusikan dan diselesaikan dengan kelompok

pada LKK 2.

10. Setiap  kelompok  diberi  waktu  untuk

menganalisa  dan  memecahkan  masalah  yang

diberikan oleh pendidik.

11. Setiap  kelompok  menyampaikan  hasil

pemecahan  masalah  kepada  kelompok  lain di

depan kelas.

12. kelompok  lain  menanggapinya apa  yang  di

jelaskan  oleh  kelompok  yang  menyampaikan

hasil.

13. Pendidik  menyimpulkan  dari  masalah  yang

diberikan kepada peserta didik

14. Pendidik  menunjuk  salah  satu  peserta  didik

yang berbeda dengan soal yang berbeda, untuk

mengetahui  sejauh  mana  peserta  didik  sudah

memahami materi.

50 menit



Penutup 15. Pendidik  menyimpulkan  pembelajaran  yang

berlangsung 
16. Pendidik  menyampikan hasil pembelajaran hari

ini  diantaranya  dengan  memberikan  apresiasi

kepada  seluruh  peserta  didik  dan  kelompok

yang telah mempresentasikan hasil mereka
17. Pendidik  menginformasikan  materi  untuk

pertemuan  berikutnya dan  memberikan  video

pembelajaran  yang  berisi  materi  untuk

pertemuan selanjutnya.

20 menit

H. Penilian

1. Aspek Penilian 
1) Aspek Pengetahuan 

a. Teknik penilaian : Tes
b. Bentuk Instrumen : Uraian
c. Kisi-kisi :

No

.
Indikator Pencapain Skor

1
Menjelaskan pengertian belah ketupat dan layang-layang

0-2

2
Menyatakan suatu bentuk dan bukan bentuk dari belah 

ketupat dan layang-layang dari kehidupan sehari-hari 0-2

3
Membandingkan suatu bentuk belah ketupat dan layang-

layang
0-2

4
Menentukan hasil keliling belah ketupat dan layang-layang

0-2

5 Menentukan hasil luas belah ketupat 0-2

6
Menentukan sifat-sifat belah ketupat dan layang-layang

0-2

7

Menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang 

melibatkan hasil keliling dan luas belah ketupat dan layang-

layang 

0-2

2) Aspek Keterampilan



a. Teknik Penilaian   : Tes
b. Bentuk Instrumen : Uraian 
c. Kisi-kisi :

No Indikator Pencapaian Skor

1 Kemampuan bertanya dan menjawab 0-2

2 Kemampuan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 0-2

3
Kelompok mempraktekan alat peraga atau media yang 

digunakan dalam proses pembelajar
0-2

I. Instrumen Soal dan kunci jawaban

Petunjuk:

 Berdoalah sebelum mengerjakan soal

 Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan

 Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas

1. Sebutkan Pengertian dan beberapa sifat dari layang-layang !

Penyelesaian :

Layang-layang merupakan bangun datar yang dibentuk oleh dua buah segitiga

sama kaki yang alasnya sama panjang berhimpit.

Sifat-sifat laying-layang :

 Sisi AB =AD  dan BC = CD

 Sudut ABC = Sudut ADC

 Salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang dan saling tegak lurus

 Salah satu diagonalnya merupakan sumbu simatri

2. Yasin dan agus membuat layang-layang dengan panjang diagonal-diagonalnya

12 cm dan 16 cm. Tentukan luas kertas yang dibutuhkan ilham dan agus untuk

mebuat 2 buah layang-layang !



          penyelesaian :

d1  = 12 cm
d2  = 16 cm
ditanya : L = … cm2 ? ( 2 buah layang-layang )
jawab :

L = 
1
2

×d1×d2

L = 
1
2

×12 cm×16 cm

L = 96 cm2 (untuk satu buah laying-layang )
Jika  ,  diperlukan  2  buah  layang-layang  maka  kertas  yag  digunakan  yaitu

2×96  =192 cm2.

     Pedoman Penskoran

skor Respon Peserta Didik

2 Jawaban lengkap dan melakukan perhitungan dengan benar

1
Jawaban kurang lengkap, sebagian mengandun perhitungan yang 

yang salah

0 Tidak ada jawaban atau tidak sekolah menginterprestasikan

Bandar Lampung, April  2018

Mengetahui,    

Guru B. Study Matematika                             Mahasiswa

Dra. Menak Mahkota  Dewi Nurlaili

NIP. 196401021988032001  NPM.1411050039



      Kepala sekolah

Hikmat Tutasry,S.Pd

NIP. 197201022000031003



Lembar Kerja Kelompok (LKK  1)
Pokok Bahasan  :  Segiempat

Hari/Tanggal  : ............................/.......................................
Alokasi Waktu  : 30 menit

Kelas : VII .....
NamaPeserta Didik  :1. ......................................................................

  2. ......................................................................
  3. ......................................................................
  4. ......................................................................
  5. .......................................................................

Lembar Kerja Peserta Didik (LKS  1)
Pokok Bahasan  :  Segiempat

Hari/Tanggal  : ............................/.......................................
Alokasi Waktu  : 30 meni

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

Kompetensi :

a. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar dan menggunakan untuk menentukan keliling dan luas segiempat.
b. Menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait penerapan sifat-sifat segiempat.

Indikator :

a. Peserta Didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang
b. Peserta Didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat persegi 
c. Peserta Didik dapat menghitung keliling dan luas persegi panjang 
d. Peserta Didik dapat menghitung keliling dan luas persegi 
e. Peserta Didik dapat menyelesaikan masalah nyata terkait dengan keliling dan luas persegi panjang 
f. Peserta Didik dapat menyelesaikan masalah nyata terkait dengan keliling dan luas persegi 

Selesaikan Persoalan Dibawah Ini !

1. Apakah yang kamu ketahui tentang persegi dan persegi panjang ?
2. Sebuah sarung bantal  berbentuk persegi memiliki panjang salah satu sisi 4 cm. Hitunglah keliling dan luas

sarung bantal tersebut !

3. Sebuah taman berbentuk persegi panjang, dengan lebar taman 20 cm, dengan luas taman 40 cm. Berapakah

keliling taman tersebut ?
4. Manakah yang termasuk  bentuk bangun datar segiempat persegi dan persegi panjang ?

(a) (b)     (c)       (d)

SELAMAT MENGERJAKAN



Lembar Kerja Kelompok (LKK 3)
Pokok Bahasan  :  Segiempat

Hari/Tanggal  : ............................/.......................................
Alokasi Waktu  : 30 menit

Kelas : VII .....
NamaPeserta Didik  :1. ......................................................................

  2. ......................................................................
  3. ......................................................................
  4. ......................................................................
  5. .......................................................................

Lembar Kerja Siswa (LKS  1)
Pokok Bahasan  :  Segiempat

Hari/Tanggal  : ............................/.......................................
Alokasi Waktu  : 30 meni

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

5. Sebuah bingkai dengan luas bingkai 32 cm2. Ada berapakah kemungkinan yang dapat kamu ketahui untuk

panjang dan lebar suatu bingkai dengan luas bingkai 32 cm2 ?

Kompetensi :

a. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar dan menggunakan untuk menentukan keliling dan luas segiempat.
b. Menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait penerapan sifat-sifat segiempat.

SELAMAT MENGERJAKAN



Indikator :

a. Peserta Didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat Trapesium
b. Peserta Didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat Jajargenjang 
c. Peserta Didik dapat menghitung keliling dan luas persegi Trapesium 
d. Peserta Didik dapat menghitung keliling dan luas persegi Jajargenjang 
e. Peserta Didik dapat menyelesaikan masalah nyata terkait dengan keliling dan Trapesium 
f. Peserta Didik dapat menyelesaikan masalah nyata terkait dengan keliling dan luas Jajargenjang

Selesaikan Persoalan Dibawah Ini !

1. Gambarkanlah bentuk trapesium dan jajargenjang dibuku catatan !
2. Ibu membuat taplak meja berbentuk dan bergambar jajargenjang dengan alas 4,5 cm dan tinggi taplak

meja  10 cm. Berapakah luas keseluruhan taplak meja yang akan dibuat ibu ?

3. Memiliki  empat  sisi  sama panjang (AB=BC=CD=DA),  kempat  sudutnya  siku-siku,  serta  memiliki  4

simetri lipat, bentuk segiempat apakah itu ? sebutkan dan gambarkan !
4. Diketahui sebuah trapesium dengan sisi AB = 12 cm, dan AD = 10 cm dengan DC = 8 cm, dapatkan

kalian menghitung panjang sisi BC ? jika iya, berapakah nilai BC ? jika tidak berikan alasan !

5. Diberikan 4 buah titik  yaitu  P(2,2),  Q(6,2),  R(7,4) dan S(3,4).  Buatlah titik  pada garis  kartesius dan

gambarkan bangunan apakah yang akan terbentuk dari titik tersebut ?

SELAMAT MENGERJAKAN



Lembar Kerja Kelompok (LKK  2)
Pokok Bahasan  :  Segiempat

Hari/Tanggal  : ............................/.......................................
Alokasi Waktu  : 30 menit

Kelas : VII .....
NamaPeserta Didik  :1. ......................................................................

  2. ......................................................................
  3. ......................................................................
  4. ......................................................................
  5. .......................................................................

Lembar Kerja Siswa (LKS  1)
Pokok Bahasan  :  Segiempat

Hari/Tanggal  : ............................/.......................................
Alokasi Waktu  : 30 meni

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

Kompetensi :

a. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar dan menggunakan untuk menentukan keliling dan luas segiempat.
b. Menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait penerapan sifat-sifat segiempat.

Indikator :

a. Peserta Didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat belah ketupat
b. Peserta Didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat layang-layang
c. Peserta Didik dapat menghitung keliling dan luas belah ketupat 
d. Peserta Didik dapat menghitung keliling dan luas layang-layang
e. Peserta Didik dapat menyelesaikan masalah nyata terkait dengan keliling dan belah ketupat 
f. Peserta Didik dapat menyelesaikan masalah nyata terkait dengan keliling dan luas layang-layang 

Selesaikan persoalan di bawah ini !

1. Apakah yang kamu ketahui tentang  bangun datar layang-layang ?

2. Agus dan dwi membuat layang-layang dari koran. Rangka diagonal pertama 10 cm dan diagonal kedua 24

cm. Berapakah luas kertas yang diperlukan agus dan dwi untuk membuat layang-layang tersebut adalah ?
3. Bangun datar yang terbentuk dari sebuah segitiga sama kaki dan bayangannya oleh pencerminannya sebagai

alas sebagai cermin, sebutkan dan gambarkan bangun datar berdasarkan penjelasan diatas !

SELAMAT MENGERJAKAN



4. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan panjang taman 15 m dan lebar taman 10 m. Sekeliling

taman akan dipasang pagar dengan biaya Rp. 20.000.00 per meter. Berapakah biaya yang dibutuhkan untuk

membuat pagar taman tersebut ?
5. Sebutkan nama-nama bangun datar pada gambar diatas ?

SELAMAT MENGERJAKAN



PEMBAHASAN LKS 1

1. Sifat dari persegi dan persegi panjang :

Sifat persegi panjang

a) Menempati  bingkainya

dengan 4 cara
b) Sisi  yang  berhadapan  dan

sejajar sama besar
c) Diagonal  sama  panjang

yang  berpotongan  di

tengah-tengah.
d) Memiliki  empat  buah

sumbu simetri lipat.
e) Sudut-sudutnya  adalah

siku-siku

Sifat-sifat persegi :

a) Semua sisi sama panjang 
b) Sudut-sudutnya adalah 

siku-siku
c) Sisi yang berhadapan 

adalah sejajar
d) Diagonalnya sama panjang
e) Perpotongan diagonal 

membentuk sudut siku-siku
f) Memiliki empat sumbu 

simetri lipat
2. Sudut-sudutnya adalah siku-

siku dan Memiliki empat 

sumbu simetri lipat
3. Diketahui : s = 4 cm 

Ditanya : Keliling dan Luas ?
Jawab : 

 Keliling  = 4 sisi

K = 4 (4)
K = 16 cm

 Luas = s x s
L = 4 x 4
L = 16 cm2

4. Diketahui : l = 20 cm , L = 40 

cm 
Ditanya : p = ?
Jawab : L = p x l
40 = p x 20

P = 
40
20

p = 2 cm
5. Gambar (a) yaitu Persegi dan 

gambar (d) Persegi panjang.

PEMBAHASAN LKS 3
1. Jajargenjang 

Trapesium

2. Diketahui : a = 4,5 cm 
t = 10 cm 
Ditanya : luas taplak meja ?
Jawab : 
L = alas x tinggi
L = 4,5 X 10 
L = 45 cm2



3. Sifat dari persegi 

4. Permukaan Taplak meja berbentuk

trapesium , bentuk dari trails 

jendela berbentuk jajargenjang 

dan lain sebagainya.

5. Berbentuk Jajargenjang 

1 2 3 4 5 6 7 8
0

1

2

3

4

5

Kartesius

PEMBAHASAN LKS 2

1. Layang-layang merupakan bangun

datar segiempat yang dibentuk 

dari dua buah segitiga  sama kaki 

yang memiliki alas yang sama 

panjang dan berhimpit.
2. Diketahui : d1 = 10 cm, d2 = 24 cm

Ditanya : L = … ?
Jawab = 

L = 
1
2  x d1 x d2

L =  
1
2  x 10 x 24

L = 120 cm2

3. Belah ketupat 

4.

5. Mencari rumus keliling 
belah ketupat yaitu 

K = 4 X SISI

C

 A

B

C



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Kelas Eksperimen 2 (Pertemuan Pertama)

Nama      : MTs N 1 Bandar Lampung

Mata Pelajaran     : Matematika

Kelas / Semester  : VII / (Genap)

Materi pokok       : Segiempat 

Alokasi Waktu     : 2 x 40 menit (1 pertemuan)

A.   Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati  dan  mengamalkan  perilaku  jujur,  disiplin,  tanggungjawab,

peduli  (gotong  royong,  kerjasama,  toleran,  damai),  santun,  responsif  dan

pro-aktif  dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari  solusi  atas berbagai

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan

alam  serta  dalam  menempatkan  diri  sebagai  cerminan  bangsa  dalam

pergaulan dunia.
3. Memahami pengetahuan (factual, konseptual, dan produral) berdasarkan rasa

ingin  tahunnya  tentang ilmu  pengetahuan,  teknologi,  seni,  budaya  terkait

fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengelolah, dan mengkaji dalam ranah konkret (menggunakan,

mengurai,  merangkai,  menghitung,  menggambar,  dan  mengarang)  sesuai

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut

pandang/teori.

B.   Kompetensi Dasar dan Indikator



No

.

Kompetensi Dasar Indikator

3.11  Mengaitkan  rumus

keliling  dan  luas  untuk

berbagai  jenis  segiempat

(persegi,  persegi  panjang,

belah  ketupat,

jajargenjang,  trapezium

dan layang-layang)

4.11    Menyelesaikan masalah

kontekstual yang berkaitan

dengan  luas  dan  keliling

segiempat (persegi, persegi

panjang,  belah  ketupat,

jajargenjang,  trapezium

dan layang-layang)

3.11.1 Mengenali  dan memahami bangun

datar segiemapat.

3.11.2  Memahami  dan  menjelaskan  jenis

dan  sifat-sifat  dari  bangun  datar

segiempat.

3.11.3  Menghitung  keliling  dan  luas  dari

suatu bangun datar segiempat.

4.11.1  Menerapkan  konsep  keliling  dan

luas  segiempat  untuk

menyelesaikan masalah.

C.    Tujuan Pembelajaran 

 Pertemuan 1 :

1. Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang

2. Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat persegi 

3. Peserta didik dapat menghitung keliling dan luas persegi panjang 
4. Peserta didik dapat menghitung keliling dan luas persegi panjang 

5. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah nyata terkait dengan keliling dan

persegi panjang 
6. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah nyata terkait dengan keliling dan

luas persegi 

D. Pendekatan/Model/Mestode Pembelajaran



Model pembelajaran Konvensional berbantu Video Software Kine Master

E. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran

1. Media                  :Video Pembelajaran,  LKPD (Lembar Kerja Kelompok) 

2. Sumber Belajar  

a. Buku Matematika Peserta Didik SMP/ MTs kelas VII semester 2

b. Buku Matematika Pendidik/ buku matematika bacaan pendidik.

F. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

Pendahuluan

1.  Pendidik memberi salam dan mengajak berdo’a.
2. Pendidik  menanyakan  kabar  dan  mengecek

kehadiran peserta didik dan bersyukur atas nikmat

yang diberikan dari Allah SWT.
3. Pendidik  memberikan  motivasi  tentang

pentingnya  mempelajari  segiempat dan

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
4. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran
5. Pendidik menanyakan apakah peserta didik sudah

menonton  dan  memahami  video pembelajaran

yang diberikan kemarin sebelum kegiatan belajar

dimulai didalam kelas.

20 menit

Inti 1. Peserta  didik  memperhatikan  materi  yang  di

jelaskan dalam video tersebut.

2. Peserta  didik  mencatat  materi  dan  mencari

pertanyaan  yang  ingin  ditanyakan  dalam  video

tersebut.

3. Pendidik  mengulas  sedikit  kembali  materi  yang

ada di video.

50 Menit

Pertemuan I : (2 Jam Pelajaran/ 80 menit)



4. Peserta didik menyelesaikan masalah yang sesuai

dengan materi yang terdapat di LKPD 1.
penutup 1. Pendidik  menyimpulkan  kegiatan  yang  sudah

berlangsung.

2. Pendidik  menjelaskan  bahwa  peserta  didik

diberikan tugas rumah dengan soal yang berkaitan

dnegan materi yang ada di dalam video tersebut.

3. Pendidik  menginformasikan  garis-garis  besar

materi  pada  pertemuan  selanjutnya  dan

memberikan video pembelajaran.

4. Pendidik menutup kegiatan hari ini dengan salam

10 menit

G. Penilaian

1. Aspek Penilaian 
1) Aspek Pengetahuan 

a. Teknik penilaian : Tes
b. Bentuk Instrumen : Uraian
c. Kisi-kisi :

No

.
Indikator Pencapain Skor

1 Menjelaskan pengertian persegi panjang dan persegi 0-2
2 Menyatakan suatu bentuk dan bukan bentuk dari persegi 

panjang dan persegi dari kehidupan sehari-hari
0-2

3 Membandingkan suatu bentuk persegi panjang dan persegi 0-2
4 Menentukan hasil keliling persegi dan persegi panjang 0-2
5 Menentukan hasil luas persegi panjang 0-2
6 Menentukan sifat-sifat persegi panjang dan persegi 0-2
7 Menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang 

melibatkan hasil keliling dan luas persegi panjang dan persegi
0-2

2) Aspek Keterampilan

a. Teknik Penilaian : Tes
b. Bentuk Instrumen : Uraian 
c. Kisi-kisi :



No Indikator Pencapaian Skor

1 Kemampuan bertanya dan menjawab 0-2

2 Kemampuan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 0-2

3
Kelompok mempraktekan alat peraga atau media yang 

digunakan dalam proses pembelajar
0-2

H. Instrumen Soal dan kunci jawaban

Petunjuk:

 Berdoalah sebelum mengerjakan soal

 Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan

 Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas

1. Sebuah taman berbentuk persegi panjang taman dengan luas taman tersebut yaitu

24 m2.Berapakah kemungkinan yang didapatkan untuk mengetahui panjang dan

lebar sebuah taman tersebut  ?

Penyelesaian :

 D C

TAMAN   

   

                    A           B
       

Diketahui : L = 24 m2

Ditanya    : ada berapa kemungkinan Panjang dan Lebar taman yang diperlukan

dengan luas taman 24 m2 ? 
Dijawab    : 
L = 24 m2

Ada beberapa kemungkinan yang diperoleh :
1. Panjang 6 m dan lebar 4 m dengan L= 24 m2

2. Panjang 12 m dan lebar 2 m dengan L =24 m2

3. Panjang 8 m dan lebar 3 m dengan L = 24 m2



2. Sebuah  ruangan  dengankeadaan  beberapa  ubin  mengalami  kerusakan,

kerusakan  ubin  dapat  dilihat  pada  gambar  yang  berwarna  kuning,  tentukan

berapa luas dan keliling ubin yang perlu diperbaiki ?

Penyelesaian :
Terlihat pada persegi setiap ubin dengan luas 1 cm2 sehingga keadaan ubin yang

rusak  sepanjang  dan  lebar  3  cm.  Sehingga  untuk  Luas  ubin  yang  perlu

diperbaiki 
Mencari Keliling persegi dengan cara menghitung sisi ubun yang rusak setiap

sisinya 

K = 4 ×  (sisi)

K = 4 ×  (3)

K = 12 cm

L = Sisi ×  Sisi

L = (3 cm) ×  (3 cm)

L = 9 cm2

3. Tuliskan rumus keliling dan luas persegi dan persegi panjang !
Penyelesian :
Persegi 

1cm2



a. K = 4 Sisi
b. L = Sisi x Sisi

Persegi panjang 
1. K = 2 ( Panjang + lebar)
2. L = Panjang x Lebar

     Pedoman Penskoran

skor Respon Peserta Didik

2 Jawaban lengkap dan melakukan perhitungan dengan benar
1 Jawaban kurang lengkap, sebagian mengandun perhitungan yang 

yang salah
0 Tidak ada jawaban atau tidak sekolah menginterprestasikan

Bandar Lampung, April 2018

Mengetahui,    

Pendidik B. Study Matematika                            Mahasiswa

Dra. Menak Mahkota Dewi Nurlaili

NIP. 196401021988032001 NPM.1411050039

Kepala sekolah

Hikmat Tutasry ,S.Pd

NIP. 197201022000031003



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Kelas Eksperimen 2 (Pertemuan Ketiga)

Nama      : MTs N 1 Bandar Lampung

Mata Pelajaran     : Matematika

Kelas / Semester   : VII / (Genap)

Materi pokok       : Segiempat 

Alokasi Waktu     : 2 x 40 menit (1 pertemuan)

A.   Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati  dan  mengamalkan  perilaku  jujur,  disiplin,  tanggungjawab,

peduli  (gotong  royong,  kerjasama,  toleran,  damai),  santun,  responsif  dan

pro-aktif  dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari  solusi  atas berbagai

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan

alam  serta  dalam  menempatkan  diri  sebagai  cerminan  bangsa  dalam

pergaulan dunia.
3. Memahami pengetahuan (factual, konseptual, dan produral) berdasarkan rasa

ingin  tahunnya  tentang ilmu  pengetahuan,  teknologi,  seni,  budaya  terkait

fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengelolah, dan mengkaji dalam ranah konkret (menggunakan,

mengurai,  merangkai,  menghitung,  menggambar,  dan  mengarang)  sesuai

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut

pandang/teori.



B.   Kompetensi Dasar dan Indikator

No

.

Kompetensi Dasar Indikator

3.11  Mengaitkan  rumus

keliling  dan  luas  untuk

berbagai  jenis  segiempat

(persegi,  persegi  panjang,

belah  ketupat,

jajargenjang,  trapezium

dan layang-layang)

4.11   Menyelesaikan masalah

kontekstual yang berkaitan

dengan  luas  dan  keliling

segiempat (persegi, persegi

panjang,  belah  ketupat,

jajargenjang,  trapezium

dan layang-layang)

3.11.1 Mengenali  dan memahami bangun

datar segiemapat.

3.11.2  Memahami  dan  menjelaskan  jenis

dan  sifat-sifat  dari  bangun  datar

segiempat.

3.11.3  Menghitung  keliling  dan  luas  dari

suatu bangun datar segiempat.

4.11.1  Menerapkan  konsep  keliling  dan

luas  segiempat  untuk

menyelesaikan masalah.

C.    Tujuan Pembelajaran 

 Pertemuan III :

1. Mengenali  dan  memahami  bangun  datar  segiempat  trapesium  dan

jajargenjang.

2. Memahami  dan  menjelaskan  jenis  dan  sifat-sifat  dari  bangun  datar

segiempat belah trapesium dan jajargenjang..

3. Menghitung keliling dan luas dari suatu bangun datar segiempat trapesium

dan jajargenjang.

4. Menghitung keliling dan luas dari suatu bangun datar segiempat trapesium

dan jajargenjang.



5. Menerapkan  konsep  keliling  dan  luas  segiempat  trapesium  dan

jajargenjang untuk menyelesaikan masalah.

D. Pendekatan/Model/Mestode Pembelajaran

Model pembelajaran Konvensional berbantu Video Software Kine Master

E. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran

1. Media                  : Video Pembelajaran, LKK (Lembar Kerja Kelompok) 

2. Sumber Belajar  

a. Buku Matematika Peserta Didik SMP/ MTs kelas VII semester 2

b. Buku Matematika Pendidik/ buku matematika bacaan pendidik.

G. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

Pendahuluan

1. Pendidik  memberi  salam  dan  mengajak

berdo’a.
2.   Pendidik  menanyakan  kabar  dan  mengecek

kehadiran  peserta  didik  dan  bersyukur  atas

nikmat yang diberikan dari Allah SWT.
3.   Pendidik  memberikan  motivasi  tentang

pentingnya  mempelajari  segiempat dan

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
4.   Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran
5.   Pendidik  menanyakan  apakah  peserta  didik

sudah  menonton  dan  memahami  video

pembelajaran yang diberikan kemarin sebelum

kegiatan belajar dimulai didalam kelas.
6.   Pendidik menjelaskan langkah-langkah model

pembelajaran  yang  digunakan  pada  proses

pembelajaran.

20 menit

Inti 7. Peserta  didik  memperhatikan  materi  yang  di 50 Menit

Pertemuan III : (2 Jam Pelajaran/ 80 menit)



jelaskan dalam video tersebut.

8. Peserta  didik  mencatat  materi  dan  mencari

pertanyaan yang ingin ditanyakan dalam video

tersebut.

9. Pendidik  mengulas  sedikit  kembali  materi

yang ada di video.

10. Pendidik  memberikan  latihan  soal  secara

individu kepada peserta didik.
Penutup 11. Pendidik menyimpulkan kegiatan yang sudah

berlangsung.

12. Pendidik  menjelaskan  bahwa  peserta  didik

diberikan  tugas  rumah  dengan  soal  yang

berkaitan  dnegan  materi  yang  ada  di  dalam

video tersebut.

13. Pendidik  menginformasikan  garis-garis  besar

materi  pada  pertemuan  selanjutnya  dan

memberikan video pembelajaran.

14. Pendidik  menutup  kegiatan  hari  ini  dengan

salam

10 menit

H. Penilian

1. Aspek Penilian 

1) Aspek Pengetahuan 
a. Teknik penilaian : Tes
b. Bentuk Instrumen : Uraian
c. Kisi-kisi :

No

.
Indikator Pencapain Skor



1
Menjelaskan pengertian trapesium dan jajargenjang

0-2

2
Menyatakan suatu bentuk dan bukan bentuk dari trapesium 

dan jajargenjang dari kehidupan sehari-hari
0-2

3
Membandingkan suatu bentuk trapesium dan jajargenjang

0-2

4 Menentukan hasil keliling trapesium dan jajargenjang 0-2

5
Menentukan hasil luas trapesium dan jajargenjang 

0-2

6 Menentukan sifat-sifat trapesium dan jajargenjang 0-2

7
Menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang 

melibatkan hasil keliling dan luas trapesium dan jajargenjang 
0-2

2) Aspek Keterampilan

a. Teknik Penilaian : Tes
b. Bentuk Instrumen : Uraian 
c. Kisi-kisi :

No Indikator Pencapaian Skor

1 Kemampuan bertanya dan menjawab 0-2

2 Kemampuan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 0-2

3
Kelompok mempraktekan alat peraga atau media yang 

digunakan dalam proses pembelajar
0-2

1. Instrumen Soal dan kunci jawaban

Petunjuk:

 Berdoalah sebelum mengerjakan soal

 Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan



 Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas

1. Apakah yang kalian fahami dengan bentuk segiempat berupa jajargenjang ?

Penyelesaian :

Jajargenjang merupakan bentuk segiempat yang memiliki tepat sisi 

berhadapan yang sama panjang.

o Rumus dari keliling jajargenjang :

 K = 2 (panjang + lebar )

 K = 2 (p + l)

o Rumus dari luas jajargenjang :

 L = panjang alas x tinggi

 L = p x t 

2.  membuat sebuah taplak meja berbentuk trapesium dengan ukuran panjang

6cm dan lebar 5 cm, tentukan keliling dan luas taplak meja ibu ?

R     S

 
Q    T P

Pembahasan :
Dari gambar trapesium tersebut kita dapat mengetahui bahwa panjang QR = RS =

6 cm, panjang PS 8 cm dan panjang TQ = 12 cm, untuk mengetahui luas dari

trapezium tersebut kita harus mengetahui panjang PT terlebih dahulu. Mari kita

gunakan teorema pytagoras seperti berikut ini:

PT = √PS2
−ST2

PT = √82
−62

PT = √64−36

6 cm 8 cm

12 cm



PT = √100

PT = 10 Cm
Setelah itu mencari PQ
PQ = PT + TQ
PQ = 10 + 12
PQ = 22 Cm
Baru setelah itu kita cari luasnya dengan rumus trapezium :

Luas = 
1
2  x ( RS + PQ) x t

Luas = 
1
2  x ( 6 + 22) x 10

Luas = 
1
2  x ( 28 ) 10

Luas = 140 cm2

    

Pedoman Penskoran

skor Respon Peserta Didik

2 Jawaban lengkap dan melakukan perhitungan dengan benar
1 Jawaban kurang lengkap, sebagian mengandun perhitungan yang 

yang salah
0 Tidaak ada jawaban atau tidak sekolah menginterprestasikn



Bandar Lampung, April 2018

Mengetahui,    

Guru B. Study Matematika                             Mahasiswa

Dra. Menak Mahkota Dewi Nurlaili

NIP. 196401021988032001 NPM.1411050039

Kepala sekolah

Hikmat Tutasry ,S.Pd

NIP. 197201022000031003



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Kelas Eksperimen 2 ( Pertemuan Kedua)

Nama      : MTs N 1 Bandar Lampung

Mata Pelajaran     : Matematika

Kelas / Semester   : VII / (Genap)

Materi pokok       : Segiempat dan Segitiga

Alokasi Waktu     : 2 x 40 menit (1 pertemuan)

A. Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif

dan  menunjukkan  sikap  sebagai  bagian  dari  solusi  atas  berbagai

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan

alam  serta  dalam  menempatkan  diri  sebagai  cerminan  bangsa  dalam

pergaulan dunia.
3. Memahami pengetahuan (factual, konseptual, dan produral) berdasarkan rasa

ingin  tahunnya  tentang  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  seni,  budaya  terkait

fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mencoba,  mengelolah,  dan  mengkaji  dalam ranah konkret  (menggunakan,

mengurai,  merangkai,  menghitung,  menggambar,  dan  mengarang)  sesuai

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut

pandang/teori.

B.   Kompetensi Dasar dan Indikator



No

.

Kompetensi Dasar Indikator

3.11  Mengaitkan  rumus

keliling  dan  luas  untuk

berbagai  jenis  segiempat

(persegi,  persegi  panjang,

belah  ketupat,

jajargenjang,  trapezium

dan layang-layang)

4.11    Menyelesaikan masalah

kontekstual yang berkaitan

dengan  luas  dan  keliling

segiempat (persegi, persegi

panjang,  belah  ketupat,

jajargenjang, trapesium dan

layang-layang)

3.11.1 Mengenali  dan memahami bangun

datar segiemapat.

3.11.2  Memahami  dan  menjelaskan  jenis

dan  sifat-sifat  dari  bangun  datar

segiempat.

3.11.3  Menghitung  keliling  dan  luas  dari

suatu bangun datar segiempat.

4.11.1  Menerapkan  konsep  keliling  dan

luas  segiempat  untuk

menyelesaikan masalah.

C.    Tujuan Pembelajaran 

 Pertemuan II :

1. Mengenali  dan  memahami  bangun  datar  segiempat  belah  ketupat  dan

layang-layang.

2. Memahami  dan  menjelaskan  jenis  dan  sifat-sifat  dari  bangun  datar

segiempat belah ketupat dan layang-layang.

3. Menghitung keliling  dan luas  dari  suatu  bangun datar  segiempat  belah

ketupat dan layang-layang.

4. Menghitung keliling  dan luas  dari  suatu  bangun datar  segiempat  belah

ketupat dan layang-layang.



5. Menerapkan konsep keliling dan luas segiempat belah ketupat dan laaing-

layang untuk menyelesaikan masalah.

D. Pendekatan/Model/Mestode Pembelajaran

Model pembelajaran Konvensional berbantu Video Software Kine Master

E. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran

1. Media                  : Video Pembelajaran, LKK (Lembar Kerja Kelompok) 

2. Sumber Belajar  

a. Buku Matematika Peserta Didik SMP/ MTs kelas VII semester 2

b. Buku Matematika Pendidik/ buku matematika bacaan pendidik.

G. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

Pendahuluan

1. Pendidik  memberi  salam  dan  mengajak

berdo’a.
2.   Pendidik  menanyakan  kabar  dan  mengecek

kehadiran  peserta  didik  dan  bersyukur  atas

nikmat yang diberikan dari Allah SWT.
3.   Pendidik  memberikan  motivasi  tentang

pentingnya  mempelajari  segiempat dan

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
4.   Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran
5.   Pendidik  menanyakan  apakah  peserta  didik

sudah  menonton  dan  memahami  video

pembelajaran yang diberikan kemarin sebelum

kegiatan belajar dimulai didalam kelas.

20 menit

Inti 6. Peserta  didik  memperhatikan  materi  yang  di

jelaskan dalam video tersebut.

7. Peserta  didik  mencatat  materi  dan  mencari

pertanyaan yang ingin ditanyakan dalam video

50 Menit

Pertemuan II : (2 Jam Pelajaran/ 80 menit)



tersebut.

8. Pendidik  mengulas  sedikit  kembali  materi

yang ada di video.

9. Pendidik  memberikan  latihan  soal  secara

individu peserta didik.
penutup 10. Pendidik menyimpulkan kegiatan yang sudah

berlangsung.

11. Pendidik  menjelaskan  bahwa  peserta  didik

diberikan  tugas  rumah  dengan  soal  yang

berkaitan  dnegan  materi  yang  ada  di  dalam

video tersebut.

12. Pendidik  menginformasikan  garis-garis  besar

materi  pada  pertemuan  selanjutnya  dan

memberikan video pembelajaran.

13. Pendidik  menutup  kegiatan  hari  ini  dengan

salam

10 menit

H. Penilian

1. Aspek Penilian 
1) Aspek Pengetahuan 

a. Teknik penilaian : Tes
b. Bentuk Instrumen : Uraian
c. Kisi-kisi :

No

.
Indikator Pencapain Skor

1
Menjelaskan pengertian belah ketupat dan layang-layang

0-2

2
Menyatakan suatu bentuk dan bukan bentuk dari belah ketupat 

dan layang-layang dari kehidupan sehari-hari 0-2



3
Membandingkan suatu bentuk belah ketupat dan layang-layang

0-2

4
Menentukan hasil keliling belah ketupat dan layang-layang

0-2

5 Menentukan hasil luas belah ketupat 0-2

6
Menentukan sifat-sifat belah ketupat dan layang-layang

0-2

7

Menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang 

melibatkan hasil keliling dan luas belah ketupat dan layang-

layang 

0-2

2) Aspek Keterampilan

a. Teknik Penilaian : Tes
b. Bentuk Instrumen : Uraian 
c. Kisi-kisi :

No Indikator Pencapaian Skor

1 Kemampuan bertanya dan menjawab 0-2

2 Kemampuan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 0-2

3
Kelompok mempraktekan alat peraga atau media yang 

digunakan dalam proses pembelajar
0-2

I. Instrumen Soal dan kunci jawaban

Petunjuk:
 Berdoalah sebelum mengerjakan soal

 Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan

 Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas !

1. Sebutkan Pengertian dan beberapa sifat dari layang-layang !



Penyelesaian :

Layang-layang merupakan bangun datar yang dibentuk oleh dua buah segitiga

sama kaki yang alasnya sama panjang berhimpit.

Sifat-sifat laying-layang :

a. Sisi AB =AD  dan BC = CD

b. Sudut ABC = Sudut ADC

c. Salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang dan saling tegak lurus

d. Salah satu diagonalnya merupakan sumbu simatri

2. Yasin dan agus membuat layang-layang dengan panjang diagonal-diagonalnya

12 cm dan 16 cm. Tentukan luas kertas yang dibutuhkan yasin dan agus untuk

membuat 2 buah layang-layang !

          penyelesaian :

d1  = 12 cm
d2  = 16 cm
ditanya : L = … cm2 ? ( 2 buah layang-layang )
jawab :

L = 
1
2

×d1×d2

L = 
1
2

×12 cm×16 cm

L = 96 cm2 (untuk satu buah laying-layang )
Jika  ,  diperlukan  2  buah  layang-layang  maka  kertas  yag  digunakan  yaitu

2×96  =192 cm2.

Pedoman Penskoran

skor Respon Peserta Didik

2 Jawaban lengkap dan melakukan perhitungan dengan benar



1 Jawaban kurang lengkap, dan mengandung perhitungan yang 

dilakukan salah
0 Tidak ada jawaban 

Bandar Lampung, April 2018

Mengetahui,    

Guru B. Study Matematika                             Mahasiswa

Dra. Menak Mahkota Dewi Nurlaili

NIP. 196401021988032001 NPM.1411050039

     Kepala sekolah

           Hikmat Tutasry ,S.Pd

          NIP. 197201022000031003



Kompetensi :

a. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar dan menggunakan untuk menentukan keliling dan luas segiempat.
b. Menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait penerapan sifat-sifat segiempat.

Indikator :

a. Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang
b. Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat persegi 
c. Peserta didik dapat menghitung keliling dan luas persegi panjang 
d. Peserta didik dapat menghitung keliling dan luas persegi 
e.   Peserta didik dapat menyelesaikan masalah nyata terkait dengan keliling dan luas persegi panjang 
f. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah nyata terkait dengan keliling dan luas persegi 

Selesaikan Persoalan Dibawah Ini !

1. Sebutkan sifat-sifat dari persegi dan persegi panjang!
2. Apakah perbedaan dari persegi dan persegi panjang ?
3. Sebuah sarung bantal  berbentuk persegi memiliki panjang salah satu sisi 4 cm, Hitunglah keliling dan luas !

4. Sebuah taman berbentuk persegi panjang, dengan lebar taman 20 cm, dengan luas taman 40 cm berpakah 

keliling taman tersebut ?

5. Manakah yang termasuk  bentuk bangun datar segiempat persegi dan persegi panjang ?

(a) (b)     (c)       (d)

SELAMAT MENGERJAKAN



Lembar Kerja Siswa (LKS  2)
Pokok Bahasan  :  Segiempat

Hari/Tanggal  : ............................/.......................................
Alokasi Waktu  : 30 menit

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

6. sebuah bingkai dengan luas bingkai 32 cm2. Ada berapakah kemungkinan yang dapat kamu ketahui untuk 

panjang dan lebar suatu bingkai dengan luas 32 cm2 ?

Kompetensi :

a. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar dan menggunakan untuk menentukan keliling dan luas segiempat.
b. Menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait penerapan sifat-sifat segiempat.

Indikator :

a. Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat Trapesium

SELAMAT MENGERJAKAN



b. Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat Jajargenjang 
c. Peserta didik dapat menghitung keliling dan luas persegi Trapesium 
d. Peserta didik dapat menghitung keliling dan luas persegi Jajargenjang 
e. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah nyata terkait dengan keliling dan Trapesium 
f. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah nyata terkait dengan keliling dan luas Jajargenjang

Selesaikan Persoalan Dibawah Ini !

1. Gambarkanlah bentuk trapesium dan jajargenjang dibuku catatan !
2. Ibu membuat taplak meja berbentuk dan bergambar jajargenjang dengan alas 4,5 cm dan tinggi taplak 

meja  10 cm berapakah luas keseluruhan taplak meja yang akan dibuat ibu ?

3. Memiliki empat sisi sama panjang (AB=BC=CD=DA) ,kempat sudutnya siku-siku, serta memiliki 4 

simetri lipat, bentuk segiempat apakah itu ? sebutkan dan gambarkan !
4. Diketahui sebuah trapezium dengan sisi AB = 12 cm , dan AD = 10 cm dengan DC = 8 cm , dapatkan kita

menghitung panjang sisi BC ? jika iya, berapakah nilai BC ? jika tidak berikan alasan !

5. Diberikan 4 buah titik yaitu P(2,2), Q (6,2), R (7,4) dan S(3,4). Buatlah titik pada garis kartesius dan 

gambarkan bangunan apakah yang akan terbentuk dari titik tersebut ?

SELAMAT MENGERJAKAN



Lembar Kerja Siswa (LKS  3)
Pokok Bahasan  :  Segiempat

Hari/Tanggal  : ............................/.......................................
Alokasi Waktu  : 30 menit

Kelas : VII .....
NamaKelompok  :1. ......................................................................

  2. ......................................................................
  3. ......................................................................
  4.......................................................................

Lembar Kerja Siswa (LKS  1)
Pokok Bahasan  :  Segiempat

Hari/Tanggal  : ............................/.......................................
Alokasi Waktu  : 30 menit

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

Kompetensi :

a. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar dan menggunakan untuk menentukan keliling dan luas segiempat.
b. Menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait penerapan sifat-sifat segiempat.

Indikator :

a. Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat belah ketupat
b. Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat layang-layang
c. Peserta didik dapat menghitung keliling dan luas belah ketupat 
d. Peserta didik dapat menghitung keliling dan luas layang-layang
e. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah nyata terkait dengan keliling dan belah ketupat 
f. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah nyata terkait dengan keliling dan luas layang-layang 

Selesaikan Persoalan Dibawah Ini !

1. Apakah yang kamu ketahui tentang  bangun datar layang-layang ?

2. Agus dan dwi membuat layang-layang dari koran. Rangka diagonal pertama 10 cm dan diagonal kedua 24 

cm. Berapakah luas kertas yang diperlukan agus dan dwi untuk membuat layang-layang tersebut adalah ?
3. Bangun datar yang terbentuk dari sebuah segitiga sama kaki dan bayangannya oleh pencerminannya sebagai 

alas sebagai cermin, sebutkan dan gambarkan bangun datar berdasarkan penjelasan diatas !

SELAMAT MENGERJAKAN



4. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan panjang taman 15 m dan lebar taman 10 m. sekeliling taman

akan dipasang pagar dengan biaya Rp. 20.000.00 per meter. Berapakah biaya yang dibutuhkan untuk 

membuat pagar taman tersebut ?

5.   Sebutkan nama-nama bangun datar pada gambar 

diatas ?

SELAMAT MENGERJAKAN



PEMBAHASAN LKS 1

1. Sifat dari persegi dan persegi panjang :

Sifat persegi panjang

a) Menempati  bingkainya

dengan 4 cara
b) Sisi  yang  berhadapan  dan

sejajar sama besar
c) Diagonal  sama  panjang

yang  berpotongan  di

tengah-tengah.
d) Memiliki  empat  buah

sumbu simetri lipat.
e) Sudut-sudutnya  adalah

siku-siku

Sifat-sifat persegi :

a) Semua sisi sama panjang 
b) Sudut-sudutnya adalah 

siku-siku
c) Sisi yang berhadapan 

adalah sejajar
d) Diagonalnya sama panjang
e) Perpotongan diagonal 

membentuk sudut siku-siku
f) Memiliki empat sumbu 

simetri lipat
2. Sudut-sudutnya adalah siku-

siku dan Memiliki empat 

sumbu simetri lipat
3. Diketahui : s = 4 cm 

Ditanya : Keliling dan Luas ?
Jawab : 

 Keliling  = 4 sisi

K = 4 (4)
K = 16 cm

 Luas = s x s
L = 4 x 4
L = 16 cm2

4. Diketahui : l = 20 cm , L = 40 

cm 
Ditanya : p = ?
Jawab : L = p x l
40 = p x 20

P = 
40
20

p = 2 cm
5. Gambar (a) yaitu Persegi dan 

gambar (d) Persegi panjang.

PEMBAHASAN LKS 3
1. Jajargenjang 

Trapesium

2. Diketahui : a = 4,5 cm 
t = 10 cm 
Ditanya : luas taplak meja ?
Jawab : 
L = alas x tinggi
L = 4,5 X 10 
L = 45 cm2



3. Sifat dari persegi 

4. Permukaan Taplak meja berbentuk

trapesium , bentuk dari trails 

jendela berbentuk jajargenjang 

dan lain sebagainya.

5. Berbentuk Jajargenjang 

1 2 3 4 5 6 7 8
0

1

2

3

4

5

Kartesius

PEMBAHASAN LKS 2

1. Layang-layang merupakan bangun

datar segiempat yang dibentuk 

dari dua buah segitiga  sama kaki 

yang memiliki alas yang sama 

panjang dan berhimpit.
2. Diketahui : d1 = 10 cm, d2 = 24 cm

Ditanya : L = … ?
Jawab = 

L = 
1
2  x d1 x d2

L =  
1
2  x 10 x 24

L = 120 cm2

3. Belah ketupat 

4.

5. Mencari rumus keliling 
belah ketupat yaitu 

K = 4 X SISI

C

 A

B

C



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Kelas Kontrol (Pertemuan Pertama)

Nama      : MTs N 1 Bandar Lampung

Mata Pelajaran     : Matematika

Kelas / Semester  : VII / (Genap)

Materi pokok       : Segiempat 

Alokasi Waktu     : 2 x 45 menit (1 pertemuan)

A.   Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati  dan  mengamalkan  perilaku  jujur,  disiplin,  tanggungjawab,

peduli  (gotong  royong,  kerjasama,  toleran,  damai),  santun,  responsif  dan

pro-aktif  dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari  solusi  atas berbagai

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan

alam  serta  dalam  menempatkan  diri  sebagai  cerminan  bangsa  dalam

pergaulan dunia.
3. Memahami pengetahuan (factual, konseptual, dan produral) berdasarkan rasa

ingin  tahunnya  tentang ilmu  pengetahuan,  teknologi,  seni,  budaya  terkait

fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengelolah, dan mengkaji dalam ranah konkret (menggunakan,

mengurai,  merangkai,  menghitung,  menggambar,  dan  mengarang)  sesuai

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut

pandang/teori.



B.   Kompetensi Dasar dan Indikator

C.    Tujuan Pembelajaran 

 Pertemuan 1 :

1. Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang

2. Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat persegi 

3. Peserta didik dapat menghitung keliling dan luas persegi panjang 
4. Peserta didik dapat menghitung keliling dan luas persegi panjang 

5. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah nyata terkait dengan keliling dan

persegi panjang 
6. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah nyata terkait dengan keliling dan

luas persegi 
D. Materi Pembelajaran 

A. Persegi Panjang
1. Pengertian

Persegi panjang merupakan bangun datar yang dibatasi oleh 4 buah isi,

dengan sisi-sisi yang berhadapan adalah sama panjang, sejajar, dan tegak

lurus.
2. Sifat-sifat

a) Menempati bingkainya dengan 4 cara
b) Sisi yang berhadapan dan sejajar sama besar
c) Diagonal sama panjang yang berpotongan di tengah-tengah.
d) Memiliki empat buah sumbu simetri.

3. Keliling Persegi panjang
Keliling adalah jumlah panjang ke empat sisinya.

Lebar 

Panjang

Adapun rumus keliling persegi panjang yaitu :

Keliling Persegi Panjang =    2 (Panjang x Lebar)
 K = 2 (p x l)

4. Luas Persegi Panjang



Luas daerah persegi panjang merupakan hasil perkalian ukur panjang dan

lebar dari persegi panjang.
L = p x l

B. Persegi 
1. Pengertian

Persegi adalah bangun datar yang dibatasi oleh empat buah sisi yang sama 

panjang.

2. Sifat-sifat :

a) Semua sisi sama panjang 

b) Sudut-sudutnya adalah siku-siku

c) Sisi yang berhadapan adalah sejajar
d) Diagonalnya sama panjang
e) Perpotongan diagonal membentuk sudut siku-siku
f) Memiliki empat sumbu simetri

3. Keliling Persegi 
Keliling adalah panjang ke empat sisinya.

Lebar 

Panjang
Adapun rumus keliling persegi panjang yaitu :
Keliling Persegi Panjang =    4 (Panjang sisi)

 K = 4s
4. Luas Persegi 

Luas persegi adalah hasil kuadrat dari panjang sisinya
L = S2      

D. Pendekatan/Model/Mestode Pembelajaran

Model pembelajaran Konvensional

E. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran



1. Media                  : LKK (Lembar Kerja Kelompok) 

2. Sumber Belajar  

a. Buku Matematika Peserta Didik SMP/ MTs kelas VII semester 2

b. Buku Matematika Pendidik/ buku matematika bacaan pendidik.

G. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu
Pendahuluan 1.   Pendidik  memberi  salam dan  mengajak  berdo’a

peserta didik.
2. Pendidik  menanyakan  kabar  dan  mengecek

kehadiran peserta didik dan bersyukur atas nikmat

yang diberikan Allah SWT.
3. Mengingatkan  kembali  materi  pada  pertemuan

sebelumnya, materi prasyarat dengan bertanya. 
4. Mengajukan  pertanyaan  yang  ada  keterkaitannya

dengan pelajaran yang akan dilakukan. 
5. Pendidik memberikan motivasi tentang pentingnya

mempelajari  segiempat dan  penerapannya  dalam

kehidupan sehari-hari.
6. Pendidik  menyampaikan tujuan pembelajaran hari

ini.
7. Pendidik  menjelaskan  mekanisme  pelaksanaan

pengalaman  belajar   sesuai  dengan  langkah-

langkah pembelajaran

20 menit

Inti 1. Pendidik  membimbing  peserta  didik  untuk

mengidentifikasi masalah pada buku peserta didik

2. Peserta didik menyusun sub-sub masalah sehingga

terjadi konektivitas

3. Peserta didik menyusun cara-cara yang dibutuhkan

untuk mencapai hasil yang diinginkan

50 Menit

Pertemuan I : (2 Jam Pelajaran/ 80 menit)



4. Peserta didik memilih strategi solutif yang paling

tepat untuk memecahkan masalah yang sama

5. Peserta  didik  melakukan  review,  evaluasi,  dan

revisi hasil yang telah dikerjakan

6. Peserta  didik  diminta  untuk  menyampaikan  hasil

identifikasinya 

7. Pendidik  menyimpulkan apa  yang  disampaikan

peserta didik kemudian menegaskan masalah yang

sebenarnya.
Penutup 1. Pendidik menyimpulkan pelajaran

2. Pendidik melakukan penilaian dan refleksi terhadap

kegiatan yang sudah dilaksanakan

3. Pendidik memberikan umpan balik terhadap proses

dan hasil pembelajran

4. Pendidik  memberikan  tugas,  baik  tugas  mandiri

maupun tugas kelompok sesuai dengan hasil belajar

peserta didik.

5. Pendidik  menginformasikan  garis-garis  besar

materi pada pertemuan berikutnya.

10 menit

H. Penilian

1. Aspek Penilian 
1) Aspek Pengetahuan 

a. Teknik penilaian : Tes
b. Bentuk Instrumen : Uraian
c. Kisi-kisi :



No

.
Indikator Pencapain Skor

1 Menjelaskan pengertian persegi panjang dan persegi 0-2

2 Menyatakan suatu bentuk dan bukan bentuk dari persegi 

panjang dan persegi dari kehidupan sehari-hari
0-2

3 Membandingkan suatu bentuk persegi panjang dan persegi 0-2

4 Menentukan hasil keliling persegi dan persegi panjang 0-2

5 Menentukan hasil luas persegi panjang 0-2

6 Menentukan sifat-sifat persegi panjang dan persegi 0-2

7 Menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang 

melibatkan hasil keliling dan luas persegi panjang dan persegi 
0-2

2) Aspek Keterampilan

a. Teknik Penilaian : Tes
b. Bentuk Instrumen : Uraian 
c. Kisi-kisi :

No Indikator Pencapaian Skor

1 Kemampuan bertanya dan menjawab 1-2

2 Kemampuan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1-2

3
Kelompok mempraktekan alat peraga atau media yang 

digunakan dalam proses pembelajar
1-2

I. Instrumen Soal dan kunci jawaban

Petunjuk:

 Berdoalah sebelum mengerjakan soal

 Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan

 Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas

Penyelesaian :



1. Sebuah taman berbentuk persegi panjang taman dengan luas taman tersebut yaitu

24 m2.Berapakah kemungkinan yang didapatkan untuk mengetahui panjang dan

lebar sebuah taman tersebut  ?

Penyelesaian :

 D C

TAMAN   

   

                    A           B
       

Diketahui : L = 24 m2

Ditanya    : ada berapa kemungkinan Panjang dan Lebar taman yang diperlukan

dengan luas taman 24 m2 ? 
Dijawab    : 
L = 24 m2

Ada beberapa kemungkinan yang diperoleh :
1. Panjang 6 m dan lebar 4 m dengan L= 24 m2

2. Panjang 12 m dan lebar 2 m dengan L =24 m2

3. Panjang 8 m dan lebar 3 m dengan L = 24 m2

2. Sebuah  ruangan  dengankeadaan  beberapa  ubin  mengalami  kerusakan,

kerusakan  ubin  dapat  dilihat  pada  gambar  yang  berwarna  kuning,  tentukan

berapa luas dan keliling ubin yang perlu diperbaiki ?

3. Tuliskan rumus keliling dan luas persegi dan persegi panjang !
Penyelesian :
Persegi 
a. K = 4 Sisi
b. L = Sisi x Sisi

1c
m2



Persegi panjang 
1. K = 2 ( Panjang + lebar)
2. L = Panjang x Lebar

Pedoman Penskoran

skor Respon Peserta Didik

2 Jawaban lengkap dan melakukan perhitungan dengan benar

1
Jawaban kurang lengkap, sebagian mengandun perhitungan yang 

yang salah

0 Tidaak ada jawaban atau tidak sekolah menginterprestasikn

Bandar Lampung, April 2018
Mengetahui,    

Guru B. Study Matematika                            Mahasiswa

Dra. Menak Mahkota Dewi Nurlaili

NIP. 196401021988032001 NPM.1411050039

Kepala sekolah

Hikmat Tutasry ,S.Pd

NIP. 197201022000031003



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Kelas kontrol (Pertemuan Ketiga)

Nama      : MTs N 1 Bandar Lampung

Mata Pelajaran     : Matematika

Kelas / Semester   : VII / (Genap)

Materi pokok       : Segiempat 

Alokasi Waktu     : 2 x 40 menit (1 pertemuan)

A.   Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati  dan  mengamalkan  perilaku  jujur,  disiplin,  tanggungjawab,

peduli  (gotong  royong,  kerjasama,  toleran,  damai),  santun,  responsif  dan

pro-aktif  dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari  solusi  atas berbagai

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan

alam  serta  dalam  menempatkan  diri  sebagai  cerminan  bangsa  dalam

pergaulan dunia.
3. Memahami pengetahuan (factual, konseptual, dan produral) berdasarkan rasa

ingin  tahunnya  tentang ilmu  pengetahuan,  teknologi,  seni,  budaya  terkait

fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengelolah, dan mengkaji dalam ranah konkret (menggunakan,

mengurai,  merangkai,  menghitung,  menggambar,  dan  mengarang)  sesuai

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut

pandang/teori.



B.   Kompetensi Dasar dan Indikator

No

.

Kompetensi Dasar Indikator

3.11  Mengaitkan  rumus

keliling  dan  luas  untuk

berbagai  jenis  segiempat

(persegi,  persegi  panjang,

belah  ketupat,

jajargenjang,  trapezium

dan layang-layang)

4.11    Menyelesaikan masalah

kontekstual yang berkaitan

dengan  luas  dan  keliling

segiempat (persegi, persegi

panjang,  belah  ketupat,

jajargenjang, trapesium dan

layang-layang)

3.11.1 Mengenali  dan memahami bangun

datar segiemapat.

3.11.2  Memahami  dan  menjelaskan  jenis

dan  sifat-sifat  dari  bangun  datar

segiempat.

3.11.3  Menghitung  keliling  dan  luas  dari

suatu bangun datar segiempat.

4.11.1  Menerapkan  konsep  keliling  dan

luas  segiempat  untuk

menyelesaikan masalah.

C.    Tujuan Pembelajaran 

 Pertemuan III :

1. Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat Trapesium

2. Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat Jajargenjang 

3. Peserta didik dapat menghitung keliling dan luas persegi Trapesium 
4. Peserta didik dapat menghitung keliling dan luas persegi Jajargenjang 

5. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah nyata terkait dengan keliling dan

Trapesium 
6. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah nyata terkait dengan keliling dan

luas Jajargenjang

D. Materi Pembelajaran



A. Trapesium
1. Pengertia Trapesium

Trapesium adalah segiempat yang memiliki tepat sepasang sisi berhadapan

sejajar
Bentuk-bentuk trapezium sebagai berikut :

a. Gabungan persegi panjang dengan dua buah segitiga siku-siku.
b. Gabungan jajargenjang dan sebuah segitiga.
c. Dua garis sejajar dipotong oleh dua garis yang tidak sejajar
d. Sebuah segitiga dipotong oleh garis yang sejajar dengan salah satu

sisinya.
2.  Sifat-sifat Trapesium

a. Kaki-kakinya sama panjang
b. Sudut-sudutnya sama besar

3. Diagonal-diagonalnya sama panjang

AD //BC

AD ¿BC AE ≠EC

∠ABC=900
BE ≠ED

∠BCD=900
  ∠AEB=∠DEC ≠900

∠CDA=900 ∠BEC=∠AED ≠900

∠DAB=900

4. Keliling Trapesium

 Keliling = sisi AB + sisi BC + sisi CD + sisi  AD



5. Luas Trapesium

Luas = ½ x jumlah sisi sejajar x tinggi , L = 
( a+b ) . t

2

B.   Jajargenjang
1. pengertian Jajargenjang

  Jajargenjang merupakan bangun datar yang dibatasi oleh 4 buah sisi, 

dengan sisi-sisi yang saling berhadapan sama panjang dan sejajar

2. Sifat-sifat 
a. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar.

b. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar ( ∠A=∠B=∠C=∠D

c. Jumlah dua sudut yang saling berdekatan sama dengan 180°

 

∠DAB  + ∠ABC = 180°

∠BCD  + ∠CDA = 180°

d. Memiliki 2 buah garis diagonal yang tidak sama panjang, yaitu AC 

dan BD yang berpotongan dititik tengah O 

AO = OC dan BO = OD

e. Tidak memiliki sumbu simetri 
f. Memiliki 2 cara untuk dipasangkan menempati bingkainya.

3. Keliling Jajargenjang
Keliling = 2 (Panjang + Lebar)
Keliling = 2 (a + m)

4. Luas Jajargenjang 
Luas = panjang alas x tinggi 



  

D. Pendekatan/Model/Mestode Pembelajaran

Model pembelajaran Konvensional

E. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran

1. Media                  : LKK (Lembar Kerja Kelompok) 

2. Sumber Belajar  

a. Buku Matematika Peserta Didik SMP/ MTs kelas VII semester 2

b. Buku Matematika Pendidik/ buku matematika bacaan pendidik.

G. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu
Pendahuluan 1.  Pendidik  memberi  salam  dan  mengajak  berdo’a

peserta didik.
2. Pendidik  menanyakan  kabar  dan  mengecek

kehadiran peserta didik dan bersyukur atas nikmat

yang diberikan Allah SWT.
3. Mengingatkan  kembali  materi  pada  pertemuan

sebelumnya, materi prasyarat dengan bertanya. 
4. Mengajukan  pertanyaan  yang  ada  keterkaitannya

dengan pelajaran yang akan dilakukan. 
5. Pendidik  memberikan motivasi tentang pentingnya

mempelajari  segiempat dan  penerapannya  dalam

kehidupan sehari-hari.
6. Pendidik  menyampaikan tujuan pembelajaran hari

ini.
7. Pendidik  menjelaskan  mekanisme  pelaksanaan

pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah

pembelajaran

20 menit

Inti 1. Pendidik  membimbing  peserta  didik  untuk

mengidentifikasi masalah pada buku peserta didik

50 Menit

Pertemuan III : (2 Jam Pelajaran/ 80 menit)



2. Peserta didik menyusun sub-sub masalah sehingga

terjadi konektivitas

3. Peserta didik menyusun cara-cara yang dibutuhkan

untuk mencapai hasil yang diinginkan

4. Peserta  didik memilih strategi  solutif  yang paling

tepat untuk memecahkan masalah yang sama

5. Peserta  didik  melakukan  review,  evaluasi,  dan

revisi hasil yang telah dikerjakan

6. Peserta  didik  diminta  untuk  menyampaikan  hasil

identifikasinya 

7. Pendidik  menyimpulkan apa  yang  disampaikan

peserta didik kemudian menegaskan masalah yang

sebenarnya.
Penutup 1. Pendidik menyimpulkan pelajaran

2. Pendidik melakukan penilaian dan refleksi terhadap

kegiatan yang sudah dilaksanakan

3. Pendidik memberikan umpan balik terhadap proses

dan hasil pembelajran

4. Pendidik  memberikan  tugas,  baik  tugas  mandiri

maupun tugas kelompok sesuai dengan hasil belajar

peserta didik.

5. Pendidik  menginformasikan  garis-garis  besar

materi pada pertemuan berikutnya.

10 menit

H. Penilaian

1. Aspek Penilaian 

1) Aspek Pengetahuan 
a. Teknik penilaian : Tes
b. Bentuk Instrumen : Uraian
c. Kisi-kisi :



No

.
Indikator Pencapain Skor

1 Menjelaskan pengertian trapesium dan jajargenjang 0-2

2
Menyatakan suatu bentuk dan bukan bentuk dari trapesium 

dan jajargenjang dari kehidupan sehari-hari
0-2

3 Membandingkan suatu bentuk trapesium dan jajargenjang 0-2
4 Menentukan hasil keliling trapesium dan jajargenjang 0-2

5
Menentukan hasil luas trapesium dan jajargenjang 

0-2

6
Menentukan sifat-sifat trapesium dan jajargenjang

0-2

7
Menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang 

melibatkan hasil keliling dan luas trapesium dan jajargenjang 0-2

2) Aspek Keterampilan

a. Teknik Penilaian : Tes
b. Bentuk Instrumen : Uraian 
c. Kisi-kisi :

No Indikator Pencapaian Skor

1 Kemampuan bertanya dan menjawab 0-2

2 Kemampuan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 0-2

3
Kelompok mempraktekan alat peraga atau media yang 

digunakan dalam proses pembelajar
0-2

I. Instrumen Soal dan kunci jawaban

Petunjuk:

 Berdoalah sebelum mengerjakan soal

 Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan

 Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas

1. Apakah yang kalian fahami dengan bentuk segiempat berupa jajargenjang ?



Penyelesaian :

Jajargenjang merupakan bentuk segiempat yang memiliki tepat sisi 

berhadapan yang sama panjang.

o Rumus dari keliling jajargenjang :

 K = 2 (panjang + lebar )

 K = 2 (p + l)

o Rumus dari luas jajargenjang :

 L = panjang alas x tinggi

 L = p x t 

2.  membuat sebuah taplak meja berbentuk trapesium dengan ukuran panjang

6cm dan lebar 5 cm, tentukan keliling dan luas taplak meja ibu ?

R     S

 
Q    T P

Penyelesaian :
Dari gambar trapesium tersebut kita dapat mengetahui bahwa panjang QR = RS =

6 cm, panjang PS 8 cm dan panjang TQ = 12 cm, untuk mengetahui luas dari

trapezium tersebut kita harus mengetahui panjang PT terlebih dahulu. Mari kita

gunakan teorema pytagoras seperti berikut ini:

PT = √PS2
−ST2

PT = √82
−62

PT = √64−36

PT = √100

PT = 10 cm
Setelah itu mencari PQ

PQ = PT +¿  TQ

6 cm 8 cm

12 cm



PQ = 10 +¿  12
PQ = 22 cm
Baru setelah itu kita cari luasnya dengan rumus trapezium :

Luas = 
1
2  ×  ( RS +¿  PQ) x t

Luas = 
1
2  ×  ( 6 +¿ 22) ×   10

Luas = 
1
2  ×  ( 28 ) 10

Luas = 140 cm2

    Pedoman Penskoran

skor Respon Peserta Didik

2 Jawaban lengkap dan melakukan perhitungan dengan benar
1 Jawaban kurang lengkap, sebagian mengandun perhitungan yang 

yang salah
0 Tidak ada jawaban atau tidak sekolah menginterprestasikan

Bandar Lampung, April 2018

Mengetahui,    

Pendidik B. Study Matematika                         Mahasiswa

  

Dra. Menak Mahkota Dewi Nurlaili

NIP. 196401021988032001 NPM.1411050039

Kepala sekolah



Hikmat Tutasry ,S.Pd

NIP. 197201022000031003



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Kelas kontrol (Pertemuan Kedua)

Nama      : MTs N 1 Bandar Lampung

Mata Pelajaran     : Matematika

Kelas / Semester   : VII / (Genap)

Materi pokok       : Segiempat dan Segitiga

Alokasi Waktu     : 2 x 40 menit (1 pertemuan)

A.   Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati  dan  mengamalkan  perilaku  jujur,  disiplin,  tanggungjawab,

peduli  (gotong  royong,  kerjasama,  toleran,  damai),  santun,  responsif  dan

pro-aktif  dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari  solusi  atas berbagai

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan

alam  serta  dalam  menempatkan  diri  sebagai  cerminan  bangsa  dalam

pergaulan dunia.
3. Memahami pengetahuan (factual, konseptual, dan produral) berdasarkan rasa

ingin  tahunnya  tentang ilmu  pengetahuan,  teknologi,  seni,  budaya  terkait

fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengelolah, dan mengkaji dalam ranah konkret (menggunakan,

mengurai,  merangkai,  menghitung,  menggambar,  dan  mengarang)  sesuai

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut

pandang/teori.

B.   Kompetensi Dasar dan Indikator



No

.

Kompetensi Dasar Indikator

3.11  Mengaitkan  rumus

keliling  dan  luas  untuk

berbagai  jenis  segiempat

(persegi,  persegi  panjang,

belah  ketupat,

jajargenjang,  trapezium

dan layang-layang)

4.11   Menyelesaikan masalah

kontekstual yang berkaitan

dengan  luas  dan  keliling

segiempat (persegi, persegi

panjang,  belah  ketupat,

jajargenjang,  trapezium

dan layang-layang)

3.11.1 Mengenali  dan memahami bangun

datar segiemapat.

3.11.2  Memahami  dan  menjelaskan  jenis

dan  sifat-sifat  dari  bangun  datar

segiempat.

3.11.3  Menghitung  keliling  dan  luas  dari

suatu bangun datar segiempat.

4.11.1  Menerapkan  konsep  keliling  dan

luas  segiempat  untuk

menyelesaikan masalah.

C.    Tujuan Pembelajaran 

 Pertemuan II :

1. Mengenali  dan  memahami  bangun  datar  segiempat  belah  ketupat  dan

layang-layang.

2. Memahami  dan  menjelaskan  jenis  dan  sifat-sifat  dari  bangun  datar

segiempat belah ketupat dan layang-layang.

3. Menghitung keliling  dan luas  dari  suatu  bangun datar  segiempat  belah

ketupat dan layang-layang.

4. Menghitung keliling  dan luas  dari  suatu  bangun datar  segiempat  belah

ketupat dan layang-layang.



5. Menerapkan konsep keliling dan luas segiempat belah ketupat dan laaing-

layang untuk menyelesaikan masalah.

D. Materi Pembelajaran 
1. Belah Ketupat 

a. Pengertian Belah Ketupat

Belah ketupat adalah segi empat yang dibentuk dari segitiga sama kaki dan

bayangannya oleh pencerminan dengan alas sebagai cermin.

A

b. Sifat-sifat Belah Ketupat
1. Semua sisinya sama panjang. AB = BC = CD = DA
2. Kedua diagonalnya adalah sumbu simetri
3. Sudut yang berhadapan sama besar dan terbagi dua sama besar oleh 

kedua diagonalnya.
4. Kedua diagonal saling membagi dua sama panjang dan saling tegak 

lurus.
c. Luas dan Keliling Belah Ketupat

Luas belah ketupat adalah setengah dari hasil kali kedua diagonalnya .
 

       L = ½  d1 x d2

K =  4 x Sisi 

Keterangan :

d1  = Panjang diagonal 1

d 2 = panjang diagonal 2



2. Layang-layang
a. Pengertian Layang-layang

Layang-layang merupakan bangun datar yang dibentukoleh dua 

segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang berhimpit. 
b. Sifat-sifat Layang-layang

1. Dua pasang sisi berdekatan sama panjang, AB=AD dan BC=CD.
2. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar, sudut ABC = sudut 

ADC
3. Salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang diagonal yang 

lain dan saling tegak lurus 
4. Salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri (AC merupakan 

sumbu simetri).
c. Luas dan Keliling Layang-layang

Keliling merupakan jumlah panjang keempat sisinya, yaitu 

AB+BC+CD+DA
AB = DA = Sisi Pendek
BC = CD = Sisi pendek  jadi :

L = ½ d1.d2 
K = 2 (Sisi panjang + sisi pendek)

d 1 = panjang diagonal 1
d 2 = panjang diagonal 2

D. Pendekatan/Model/Mestode Pembelajaran

Model pembelajaran Konvensional

E. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran

1. Media                  : LKK (Lembar Kerja Kelompok) 

2. Sumber Belajar  

a. Buku Matematika Peserta Didik SMP/ MTs kelas VII semester 2

b. Buku Matematika Pendidik/ buku matematika bacaan pendidik.

G. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan II : (2 Jam Pelajaran/ 80 menit)



Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu
Pendahuluan 1.   Pendidik memberi salam dan mengajak berdo’a

peserta didik.
2. Pendidik  menanyakan  kabar  dan  mengecek

kehadiran peserta didik dan bersyukur atas nikmat

yang diberikan Allah SWT.
3. Mengingatkan  kembali  materi  pada  pertemuan

sebelumnya, materi prasyarat dengan bertanya. 
4. Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya

dengan pelajaran yang akan dilakukan. 
5. Pendidik  memberikan  motivasi  tentang

pentingnya  mempelajari  segiempat dan

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
6. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran hari

ini.
7. Pendidik  menjelaskan  mekanisme  pelaksanaan

pengalaman  belajar   sesuai  dengan  langkah-

langkah pembelajaran

20 menit

Inti 1. Pendidik  membimbing  peserta  didik  untuk

mengidentifikasi masalah pada buku peserta didik

2. Peserta  didik  menyusun  sub-sub  masalah

sehingga terjadi konektivitas

3. Peserta  didik  menyusun  cara-cara  yang

dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan

4. Peserta didik memilih strategi solutif yang paling

tepat untuk memecahkan masalah yang sama

5. Peserta  didik  melakukan  review,  evaluasi,  dan

revisi hasil yang telah dikerjakan

6. Peserta didik diminta untuk menyampaikan hasil

50 Menit



identifikasinya 

7. Pendidik  menyimpulkan apa  yang  disampaikan

peserta  didik  kemudian  menegaskan  masalah

yang sebenarnya.
Penutup 1. 10 menit

H. Penilian

1. Aspek Penilian 
1) Aspek Pengetahuan 

a. Teknik penilaian : Tes
b. Bentuk Instrumen : Uraian
c. Kisi-kisi :

No

.
Indikator Pencapain Skor

1
Menjelaskan pengertian belah ketupat dan layang-layang

0-2

2
Menyatakan suatu bentuk dan bukan bentuk dari belah 

ketupat dan layang-layang dari kehidupan sehari-hari 0-2

3
Membandingkan suatu bentuk belah ketupat dan layang-

layang
0-2

4
Menentukan hasil keliling belah ketupat dan layang-

layang
0-2

5 Menentukan hasil luas belah ketupat 0-2

6
Menentukan sifat-sifat belah ketupat dan layang-layang

0-2

7

Menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang

melibatkan hasil keliling dan luas belah ketupat dan 

layang-layang 

0-2

2) Aspek Keterampilan

a. Teknik Penilaian : Tes



b. Bentuk Instrumen : Uraian 
c. Kisi-kisi :

No Indikator Pencapaian Skor

1 Kemampuan bertanya dan menjawab 0-2

2 Kemampuan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 0-2

3
Kelompok mempraktekan alat peraga atau media yang 

digunakan dalam proses pembelajar
0-2

I. Instrumen Soal dan kunci jawaban

Petunjuk:

 Berdoalah sebelum mengerjakan soal

 Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan

 Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas !

1. Sebutkan Pengertian dan beberapa sifat dari layang-layang !

Penyelesaian :

Layang-layang merupakan bangun datar yang dibentuk oleh dua buah segitiga

sama kaki yang alasnya sama panjang berhimpit.

Sifat-sifat laying-layang :

 Sisi AB =AD  dan BC = CD

 Sudut ABC = Sudut ADC

 Salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang dan saling tegak lurus

 Salah satu diagonalnya merupakan sumbu simatri

2. ilham dan agus membuat layang-layang dengan diagonal 1 sepanjang 12 cm

dan diagonal kedua 16 cm. tentukan luas kertas yang dibutuhkan ilham dan

agus untuk mebuat 2 buah layang-layang !
penyelesaian :
d1  = 12 cm



d2  = 16 cm
ditanya : L = … cm2 ? ( 2 buah layang-layang )
jawab :
L = ½ d1. d2

L = ½ (12 x 16 )
L = 96 cm2 (untuk satu buah laying-layang )
Jika , diperlukan 2 buah layang-layang maka kertas yag digunakan yaitu 2

x 96 =192 cm2.

Pedoman Penskoran

skor Respon Peserta Didik

2 Jawaban lengkap dan melakukan perhitungan dengan benar
1 Jawaban kurang lengkap, sebagian mengandun perhitungan yang 

yang salah
0 Tidaak ada jawaban atau tidak sekolah menginterprestasikn

Bandar Lampung, April 2018

Mengetahui,    

Guru B. Study Matematika                             Mahasiswa

Dra. Menak Mahkota Dewi Nurlaili

NIP. 196401021988032001 NPM.1411050039

Kepala sekolah

Hikmat Tutasry ,S.Pd

NIP. 197201022000031003



Lampiran 13

KISI-KISI SOAL PRETEST PENGUASAAN KONSEP MATEMATIKA

Sekolah : MTs N 1 Bandar Lampung
Kelas : VII
Mata Pelajaran : Matematika
Semester : II (Dua) / Genap
Kompetensi : 

 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar dan menggunakan untuk menentukan keliling 

dan luas segiempat 
 Menyelesaikan permasalahan  nyata yang terkait penerapan sifat-sifat segiempat

Indikator :
 Mengidentifikasi sifat-sifat segiempat 
 Menghitung keliling dan luas segiempat 
  Menyelesaikan masalah nyata terkait dengan keliling dan luas segiempat

Indikator Sub Indikator Materi No. Butir
Soal

1. Menyatakan ulang 
sebuah konsep

 Menyebutkan macam-
macam bangun segiempat

 Menyebutkan nama bangun
datar pada gambar

 Menyebutkan sifat bangaun
segiempat

1,22. Mengklasifikasi objek 
menurut sifat-sifat 
tertentu sesuai dengan 
konsepnya

3. Memberi contoh dan 
bukan contoh dari suatu
konsep

 Mencari benda didalam 
kelas yang berbentuk segi 
empat

 Menjelaskan rumus persegi 
panjang

3

4. Menyajikan konsep 
dalam berbagai bentuk 
representasi matematis

 Menghitung keliling dan 
luas bangun segiempat 
yang sudah disajikan 
dalam bentuk matematis.

8

5. Mengembangkan syarat 
perlu dan syarat cukup 
dari suatu konsep

 Menyelesaikan oprasi 
hitung pada soal dengan 
menganalisa soal cerita

4



6. Menggunakan dan 
memanfaatkan serta 
memilih prosedur atau 
operasi tertentu

 Mengidentifikasi soal 
berdasarkan sifat bangun 
segiempat untuk 
menghitung hasil keliling 
dan luas

5

7. Mengaplikasikan konsep
atau algoritma pada 
pemecahan masalah

 Menggunakan sifat-sifat 
segiempat untuk 
menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan 
kehidupan sehari-hari.

7



Lampiran 14

SOAL TES HASIL PEMAHAMAN KONSEP

Satuan Pendidikan : SMP/MTs

Mata Pelajaran : Matematika

Materi Pokok : Segiempatt

Kelas/Semester : VII/ II

Waktu : 2 ×  40 menit

SOAL TES AWAL (PRETEST) HASIL PEMAHAMAN KONSEP

Soal :

1. Sebutkan bangun datar yang termasuk ke dalam segiempat !
2. Tuliskan rumus keliling dan luas  bangun datar dibawah ini !

3. Hitunglah keliling dan luas bangun datar segiempat pada gambar nomor 2 !
4. Diketahui sebuah trapesium dengan sisi AB = 6 cm , dan AD = 2 cm dengan DC =

4 cm , dapatkan kita menghitung panjang sisi BC ? jika iya, berapakah nilai BC ?

jika tidak berikan alasan ?

5. Akmal  dan  hasan  membuat  layang-layang  dari  kertas,  rangka  layang-layang

berukuran diagonal pertama 20 cm, dan diagonal kedua 36 cm. Berapakah luas

kertas yang diperlukan untuk membuat layang-layang tersebut ?



6. Made membuat ketupat dengan panjang salah satu diagonalnya 16 cm. Hitunglah

panjang diagonal yang lain jika luas ketupat tersebut 192 cm2 !
7. Ibu membuat taplak meja berbentuk persegi dengan salah satu sisi  taplak meja

yaitu 20 cm. Berapakah keliling taplak meja yang akan ibu buat ?
8. Terdapat 4 buah titik P(2,2),Q(6,2), R(7,4),S(3,4). Buatlah titik tersebut pada garis

kartesius dan tuliskan bangunan apa yang terbentuk dengan menggabungkan titik-

titik tersebut !
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KUNCI JAWABAN TES HASIL PEMAHAMAN KONSEP

N
o

Kunci Jawaban Test
Skor/
Poin

t
1 Tidak memberikan jawaban

Bangun  datar yang berbentuk segiempat :

a) Persegi
b) Persegi Panjang 
c) Trapesium 
d) Jajargenjang 
e) Layang-layang 
f) Belah ketupat 

0

1

2

Skor Maksimal 2

2 Tidak memberikan jawaban

Rumus dari suatu persegi panjang:

a. Keliling = 2 (Panjang + Lebar)
          K = 2 ( p + l )

b. Luas = Panjang ×  Lebar

      l = p ×  l

0

1

2

Skor Maksimal 2

3 Tidak memberikan jawaban
Diketahui : p  = 8 cm

L = 6 cm
Ditanya : keliling dan luas persegi ?
Jawab :  

 K = 2( p ×  l )

0

1



K = 2 (8 ×  6 )

K = 2 ( 48 )
K = 96 cm , jadi kelilng persegi panjang 
tersebut 96 cm

  L = p ×  l

L = 8 x 6
L = 48 cm2 , jadi luas persegi panjang 
tersebut 48 cm2

2

Skor Maksimal 2

4
Tidak memberikan jawaban

Diketahui : panjang AD = Cc’ = 2 cm

                    Panjang AB – DC = c’B = 2 cm

Ditanya : Panjang sisi BC ?

Penyelesaian :

BC = √(c ' B)2+(c 'B)2

BC = √(2)
2
+(2)

2

BC = √4+4

BC = √8  cm

BC = 2√2  cm

0

1

2

Skor Maksimal 2

5 Tidak memberikan jawaban 0

∟

C’



Diketahui : d1 = 20 cm
       d2 = 36 cm 

Ditanya    : L = …. cm2

Dijawab   : L = ½ d1 d2

       L = ½ (20) (36)

       L = 360 cm2

1

2

Skor Maksimal
2

6 Tidak memberikan jawaban

Penyelesaian : Luas Layang-layang = ½ x d1 d2

                                           192 cm2 = ½ 16. d2

      d2 = 
2 x192

16

       d2= 24 cm
jadi, panjang diagonal lainya yaitu 

24 cm

0

1

2

Skor Maksimal 2



7 Tidak memberikan jawaban
Diketahui : 
Tidak memberikan jawaban
Diketahui : 
Salah satu sisi taplak meja = 20 cm  

Ditanya : Berapakah keliling taplak meja ?

Jawab : 

Karena sifat persegi AB=BC=CD=DA maka semua 

sisinya 20 cm.

              K = 4(Sisi)

              K = 4 (20 cm )

              K = 80 cm

0

1

2

Skor Maksimal
2

8 Tidak memberikan jawaban

1 2 3 4 5 6 7 8
0

1

2

3

4

5

Kartesius

Jajargenjang 

0

1

2



Skor Maksimal 2
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DATA HASIL PRETEST KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP

No Pretest
Eksperimen 1

Pretest
Eksperimen 2 Pretest Kontrol

1 31.25 31.25 37.5
2 37.5 31.25 37.5
3 43.75 37.5 37.5
4 43.75 37.5 43.75
5 50 37.5 43.75
6 50 43.75 43.75
7 50 43.75 43.75
8 56.25 43.75 43.75
9 56.25 43.75 43.75
10 56.25 50 50
11 56.25 50 50
12 62.5 50 56.25
13 62.5 50 56.25
14 62.5 56.25 56.25
15 62.5 56.25 62.5
16 68.75 56.25 62.5
17 68.75 56.25 62.5
18 68.75 56.25 62.5
19 68.75 62.5 62.5
20 68.75 62.5 68.75
21 75 62.5 68.75
22 75 68.75 68.75
23 75 68.75 68.75
24 75 68.75 75
25 75 68.75 75

26 75 75 75

27 81.25 75 75

28 81.25 75 81.25

29 81.25 81.25 81.25

30 81.25 81.25 81.25

31 81.25 87.5 87.5

32 87.5 87.5 87.5

33 87.5 93.75 87.5

34 87.5 93.75 100
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PERHITUNGAN UJI NORMALITAS PRETEST

Tests of Normality

VAR00002

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

VAR00001 Ekperimen 1 .125 34 .200* .970 34 .471

Eksperimen 2 .116 34 .200* .962 34 .274

Kontrol .134 34 .124 .952 34 .139

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan data sig  ¿0.05 .  menurut  Kolmogorov-

smirnov dengan data sig ¿0.05  untuk eksperimen 1 dan 2 bernilai 0.200, dan untuk kelas

kontrol bernilai 0.124 sedangkan pada kolom  Shapiro-wilk untuk model  Flipped classroom

dengan nilai 0.471 , konvensional dengan software kine master 0.274 dan untuk konvensional

yaitu  0.139.  sehingga,  nilai  signifikasi  ¿0.05 maka  ketiga  data  tersebut  mempunyai

variansi berdistribusi normal.
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UJI HOMOGENITAS PRETEST

Test of Homogeneity of Variance

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

VAR00001 Based on Mean .487 2 99 .616

Based on Median .468 2 99 .627

Based on Median and 
with adjusted df

.468 2 97.409 .628

Based on trimmed mean .495 2 99 .611

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan data sig ¿0.05 .  homogenitas untuk  model

Flipped classroom, konvensional dengan software kine master dan untuk konvensional yaitu

0.616.  sehingga  nilai  signifikasi  ¿0.05 maka  data  tersebut  mempunyai  variansi

berdistribusi sama atau Homogenitas.



Lampiran 20
UJI HIPOTESIS PRETEST

ANOVA Pretest

VAR00001

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 17.078 2 8.539 1.191 .308

Within Groups 709.941 99 7.171

Total 727.020 101

Setelah data berdistribusi normal dan memiliki variansi yang sama (homogen) maka

dapat dilanjutkan untuk melakukan uji anova satu jalur, adapun data pada tabel untuk nilai

Fhitung = 1.191 dengan Ftabel = 3.087, maka Ftabel
≤  Fhitung (H0  diterima) yaitu  rata-rata

pemahaman konsep matematis peserta didik terdapat perbedaan dengan model  Flipped

Classrom menggunakan  software  kine  master,  sama  dengan  model  konvensional

menggunakan  software kine master dan konvensional. Selain Melihat nilai  probabilitas

pada Ftabel dan Fhitung dapat melihat dari nilai yang tercantum pada nilai sig. jika sig.

¿  0.05 maka H0 diterima. 
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KISI-KISI SOAL POSTTEST PENGUASAAN KONSEP
MATEMATIKA

Sekolah : MTs N 1 Bandar Lampung
Kelas : VII
Mata Pelajaran : Matematika
Semester : II (Dua) / Genap
Kompetensi : 

 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar dan menggunakan untuk 

menentukan keliling dan luas segiempat 
 Menyelesaikan permasalahan  nyata yang terkait penerapan sifat-sifat segiempat

Indikator :
 Mengidentifikasi sifat-sifat segiempat 
 Menghitung keliling dan luas segiempat 
  Menyelesaikan masalah nyata terkait dengan keliling dan luas segiempat

Indikator Sub Indikator Materi No. Butir
Soal

1. Menyatakan ulang 
sebuah konsep

 Menyebutkan macam-
macam bangun segiempat

 Menyebutkan nama bangun
datar pada gambar

 Menyebutkan sifat bangaun
segiempat

1,22. Mengklasifikasi objek 
menurut sifat-sifat 
tertentu sesuai dengan 
konsepnya

3. Memberi contoh dan 
bukan contoh dari suatu
konsep

 Mencari benda didalam 
kelas yang berbentuk segi 
empat

 Menjelaskan rumus persegi 
panjang

5

4. Menyajikan konsep 
dalam berbagai bentuk 
representasi matematis

 Menghitung keliling dan 
luas bangun segiempat 
yang sudah disajikan 
dalam bentuk matematis.

3



5. Mengembangkan syarat 
perlu dan syarat cukup 
dari suatu konsep

 Menyelesaikan oprasi 
hitung pada soal dengan 
menganalisa soal cerita

8

6. Menggunakan dan 
memanfaatkan serta 
memilih prosedur atau 
operasi tertentu

 Mengidentifikasi soal 
berdasarkan sifat bangun 
segiempat untuk 
menghitung hasil keliling 
dan luas

7

7. Mengaplikasikan konsep
atau algoritma pada 
pemecahan masalah

 Menggunakan sifat-sifat 
segiempat untuk 
menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan 
kehidupan sehari-hari.

6
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SOAL TES HASIL PEMAHAMAN KONSEP

Satuan Pendidikan : SMP/MTs

Mata Pelajaran : Matematika

Materi Pokok : Segiempat

Kelas/Semester : VII/ II

Waktu : 2 ×  40 menit

SOAL TES AHKIR (POSTEST) HASIL PEMAHAMAN KONSEP

1. Tentukan Rumus keliling dan luas  bangun datar dibawah ini !

2. Sebutkan bangun datar yang termasuk ke dalam segiempat !
3. Terdapat 4 buah titik P(2,2),Q(6,2), R(7,4),S(3,4). Buatlah titik tersebut pada garis

kartesius dan tuliskan bangunan apa yang terbentuk dengan menggabungkan titik-

titik tersebut !
4. Made membuat ketupat dengan panjang salah satu diagonalnya 16 cm. Hitunglah

panjang diagonal yang lain jika luas ketupat tersebut 192 cm2 !
5. Hitunglah keliling dan luas bangun datar segiempat pada gambar nomor 1 !
6. Ibu membuat taplak meja berbentuk persegi dengan salah satu sisi  taplak meja

yaitu 20 cm. Berapakah keliling taplak meja yang akan ibu buat ?



7. Akmal  dan  hasan  membuat  layang-layang  dari  kertas,  rangka  layang-layang

berukuran diagonal pertama 20 cm, dan diagonal kedua 36 cm. Berapakah luas

kertas yang diperlukan untuk membuat layang-layang tersebut ? 

8. Diketahui sebuah trapezium dengan sisi AB = 6 cm , dan AD = 5 cm dengan DC =

4 cm , dapatkan kita menghitung panjang sisi BC ? jika iya, berapakah nilai BC ?

jika tidak berikan alasan ?
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KUNCI JAWABAN TES HASIL PEMAHAMAN KONSEP

N
o

Kunci Jawaban Test Skor

1 Tidak memberikan jawaban
Bangun  datar yang berbentuk segiempat :

a) Persegi
b) Persegi Panjang 
c) Trapesium 
d) Jajargenjang 
e) Layang-layang 
f) Belah ketupat 

0

1

2

Skor Maksimal 2

2 Tidak memberikan jawaban

Rumus dari suatu persegi panjang:

a. Keliling = 2 (Panjang + Lebar)
          K = 2 ( p + l )

b. Luas = Panjang ×  Lebar

      l = p ×  l

0

1

2

Skor Maksimal 2

3 Tidak memberikan jawaban 0



1 2 3 4 5 6 7 8
0

1

2

3

4

5

Kartesius

Jajargenjang

1

2

4 Tidak memberikan jawaban

Penyelesaian : Luas Layang-layang = ½ x d1 d2

                                           192 cm2 = ½ 16. d2

      d2 = 
2 x192

16

       d2= 24 cm
jadi, panjang diagonal lainya yaitu 24 

cm

0

1

2

5 Tidak memberikan jawaban
Diketahui : p  = 8 cm

L = 6 cm
Ditanya : keliling dan luas persegi ?
Jawab :  

 K = 2( p ×  l )

K = 2 (8 ×  6 )

K = 2 ( 48 )
K = 96 cm , jadi kelilng persegi panjang tersebut 
96 cm

  L = p ×  l

L = 8 x 6
L = 48 cm2 , jadi luas persegi panjang tersebut 
48 cm2

0

1

2



Skor Maksimal 2

6. Tidak memberikan jawaban
Diketahui : 
Tidak memberikan jawaban
Diketahui : 
Salah satu sisi taplak meja = 20 cm  

Ditanya : Berapakah keliling taplak meja ?

Jawab : 

Karena sifat persegi AB=BC=CD=DA maka semua 

sisinya 20 cm.

              K = 4(Sisi)

              K = 4 (20 cm )

              K = 80 cm

0

1

2
Skor Maksimal 2

7 Tidak memberikan jawaban

Diketahui : d1 = 20 cm
       d2 = 36 cm 

Ditanya    : L = …. cm2

Dijawab   : L = ½ d1 d2

       L = ½ (20) (36)

                     L = 360 cm2

0

1

2

Skor Maksimal 2

8
Tidak memberikan jawaban

Diketahui : panjang AD = Cc’ = 2 cm

                    Panjang AB – DC = c’B = 2 cm

Ditanya : Panjang sisi BC ?

0

1



Penyelesaian : 

BC = √(c ' B)
2
+(c 'B)

2

BC = √(2)2+(2)2

BC = √4+4

BC = √8  cm

BC = 2√2  cm

2

Skor Maksimal 2

∟

C’
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DATA HASIL POSTTEST KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP

No
Pretest

Eksperimen 1
Pretest

Eksperimen 2
Pretest Kontrol

1 50 37.5 37.5
2 56.25 37.5 37.5
3 62.5 43.75 37.5
4 62.5 43.75 43.75
5 62.5 43.75 43.75
6 68.75 50 50
7 68.75 50 50
8 68.75 50 50
9 75 56.25 50
10 75 56.25 50
11 75 56.25 56.25
12 75 56.25 62.5
13 75 62.5 62.5
14 75 62.5 62.5
15 81.25 62.5 68.75
16 81.25 62.5 68.75
17 81.25 62.5 68.75
18 81.25 68.75 68.75
19 81.25 68.75 68.75
20 81.25 68.75 75
21 81.25 68.75 75
22 87.5 75 75
23 87.5 75 75
24 87.5 75 81.25
25 87.5 75 81.25

26
87.5 81.25 81.25

27
93.75 81.25 81.25

28
93.75 81.25 87.5

29
93.75 87.5 87.5

30
93.75 87.5 87.5

31
100 93.75 93.75

32
100 100 93.75

33
100 100 93.75

34
100 100 100





Lampiran 25

Deskripsi Data Hasil Posttest Kemampuan Pemahaman Konsep Kelas
Eksperimen 1

Peserta
Didik

x (x- x́ ) (x- x́ )2

1 50 -30.3309 919.9624
2 56.25 -24.0809 579.8889
3 62.5 -17.8309 317.9404
4 62.5 -17.8309 317.9404
5 62.5 -17.8309 317.9404
6 68.75 -11.5809 134.1168
7 68.75 -11.5809 134.1168
8 68.75 -11.5809 134.1168
9 75 -5.33088 28.41831
10 75 -5.33088 28.41831
11 75 -5.33088 28.41831
12 75 -5.33088 28.41831
13 75 -5.33088 28.41831
14 75 -5.33088 28.41831
15 81.25 0.919118 0.844777
16 81.25 0.919118 0.844777
17 81.25 0.919118 0.844777
18 81.25 0.919118 0.844777
19 81.25 0.919118 0.844777
20 81.25 0.919118 0.844777
21 81.25 0.919118 0.844777
22 87.5 7.169118 51.39625
23 87.5 7.169118 51.39625
24 87.5 7.169118 51.39625
25 87.5 7.169118 51.39625
26 87.5 7.169118 51.39625
27

93.75
13.4191

2
180.0727

28
93.75

13.4191
2

180.0727

29
93.75

13.4191
2

180.0727

30 93.75 13.4191 180.0727



2
31

100
19.6691

2
386.8742

32
100

19.6691
2

386.8742

33
100

19.6691
2

386.8742

34
100

19.6691
2

386.8742

∑x 2731.25 4783.467
x́ 80.3308

8

s2
144.953

5

s
12.0396

7
Manual Perhitungan Deskripsi Data Kelas Eksperimen 1

a. Simpangan baku 

s2

 ¿
∑ ( x1− x́ )

2

(n−1 )  

s2
=

4783.467
(34−1 )

=¿  144.9535

s=√144.9535  = 12.03967

b. Nilai rata-rata

x́=
∑ xi

n  

x́=
2731.25

34
=¿ 80.33088

c. Modus (Mo) = 81.25
d. Median (Me) = 81.25

Rentang = data terbesar – data terkecil = 100-50 = 50



Deskripsi Data Hasil Posttest Kemampuan Pemahaman Konsep Kelas
Eksperimen 2 

Peserta
Didik

x (x- x́ ) (x- x́ )2

1 37.5 -29.5956 875.8988
2 37.5 -29.5956 875.8988
3 43.75 -23.3456 545.0165
4 43.75 -23.3456 545.0165
5 43.75 -23.3456 545.0165
6 50 -17.0956 292.2591
7 50 -17.0956 292.2591
8 50 -17.0956 292.2591
9 56.25 -10.8456 117.6268
10 56.25 -10.8456 117.6268
11 56.25 -10.8456 117.6268
12 56.25 -10.8456 117.6268
13 62.5 -4.59559 21.11943
14 62.5 -4.59559 21.11943
15 62.5 -4.59559 21.11943
16 62.5 -4.59559 21.11943
17 62.5 -4.59559 21.11943

18 68.75
1.65441

2
2.737078

19 68.75
1.65441

2
2.737078

20 68.75
1.65441

2
2.737078

21 68.75
1.65441

2
2.737078

22 75 7.90441 62.47973



2

23 75
7.90441

2
62.47973

24 75
7.90441

2
62.47973

25 75
7.90441

2
62.47973

26 81.25
14.1544

1
200.3474

27 81.25
14.1544

1
200.3474

28 81.25
14.1544

1
200.3474

29 87.5
20.4044

1
416.34

30 87.5
20.4044

1
416.34

31 93.75
26.6544

1
710.4577

32 100
32.9044

1
1082.7

33 100
32.9044

1
1082.7

34 100
32.9044

1
1082.7

∑x 2281.25 8327.476
x́ 67.0955

9

s2
268.628

3

s
16.3898

8
Manual Perhitungan Deskripsi Data Kelas Eksperimen 1

a. Simpangan baku 

s2
 ¿

∑ ( x1− x́ )
2

(n−1 )  

s2
=

8327.476
(34−1 )

=¿  268.6283



s=√268.6283  = 16.38988

b. Nilai rata-rata

x́=
∑ xi

n  

x́=
2281.25

34
=¿ 67.09559

c. Modus (Mo) = 6.25
d. Median (Me) = 6.25
e. Rentang = data terbesar – data terkecil = 100 −¿  37.5 = 6.25

Deskripsi Data Hasil Posttest Kemampuan Pemahaman Konsep Kelas kontrol

Pesert
a Didik

x (x- x́ ) (x- x́ )2

1 37.5 -30.3309 919.9624
2 37.5 -30.3309 919.9624
3 37.5 -30.3309 919.9624
4 43.75 -24.0809 579.8889
5 43.75 -24.0809 579.8889
6 50 -17.8309 317.9404
7 50 -17.8309 317.9404
8 50 -17.8309 317.9404



9 50 -17.8309 317.9404
10 50 -17.8309 317.9404
11 56.25 -11.5809 134.1168
12 62.5 -5.33088 28.41831
13 62.5 -5.33088 28.41831
14 62.5 -5.33088 28.41831
15 68.75 0.919118 0.844777
16 68.75 0.919118 0.844777
17 68.75 0.919118 0.844777
18 68.75 0.919118 0.844777
19 68.75 0.919118 0.844777
20 75 7.169118 51.39625
21 75 7.169118 51.39625
22 75 7.169118 51.39625
23 75 7.169118 51.39625

24
81.25

13.4191
2 180.0727

25
81.25

13.4191
2 180.0727

26
81.25

13.4191
2 180.0727

27
81.25

13.4191
2 180.0727

28
87.5

19.6691
2 386.8742

29
87.5

19.6691
2 386.8742

30
87.5

19.6691
2 386.8742

31
93.75

25.9191
2 671.8007

32
93.75

25.9191
2 671.8007

33
93.75

25.9191
2 671.8007

34
100

32.1691
2 1034.852

∑x 2306.25 9163.062

x́ 67.8308
8

s2 295.582



7

s
17.1925
2

Manual Perhitungan Deskripsi Data Kelas kontrol 

a. Simpangan baku 

s2

 ¿
∑ ( x1− x́ )

2

(n−1 )  

s2
=

9163.062
(34−1 )

=¿ 295.5827

s=√295.5827  = 17.19252

b. Nilai rata-rata

x́=
∑ xi

n  

x́=
2306.25

34
=¿ 67.83088

c. Modus (Mo) = 50
d. Median (Me) = 68.75
e. Rentang = data terbesar – data terkecil = 100 −¿  37.5 = 6.25
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PERHITUNGAN UJI NORMALITAS POSTTEST

Tests of Normality

VAR0
0002

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

VAR00001 1.00 .128 34 .172 .956 34 .185

2.00 .102 34 .200* .962 34 .278

3.00 .131 34 .147 .953 34 .148

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan data  diatas  dapat  disimpulkan data  sig  ¿0.05 .  untuk model  Flipped

classroom menggunakan  Video  Software  Kine  Master dengan  nilai  0.200  ,  konvensional

dengan  software  kine  master 0.200  dan  untuk  konvensional  yaitu  0.147  sehingga,   nilai

signifikasi ¿0.05 maka data tersebut mempunyai variansi berdistribusi normal.
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UJI HOMOGENITAS POSTTEST

Test of Homogeneity of Variance

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

VAR00001 Based on Mean 2.731 2 99 .070

Based on Median 2.685 2 99 .073

Based on Median and 
with adjusted df

2.685 2 95.109 .073

Based on trimmed mean 2.799 2 99 .066

Berdasarkan  data  diatas  dapat  disimpulkan  data  sig  ¿0.05  untuk   model  Flipped

classroom,  konvensional  dengan  software kine master dan untuk konvensional  yaitu  0.70.

sehingga nilai  signifikasi  ¿0.05 maka data  mempunyai  variansi  berdistribusi  sama atau

Homogenitas.
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UJI HIPOTESIS POSTTEST

ANOVA Postest

VAR00001

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 96.314 2 48.157 6.918 .002

Within Groups 689.147 99 6.961

Total 785.461 101

Adapun data pada tabel untuk nilai Fhitung = 6.918 dengan Ftabel = 3.087, maka Fhitung
¿

Ftabel (H0 ditolak)  yaitu  rata-rata  pemahaman  konsep  matematis  peserta  didik  terdapat

perbedaan dengan model Flipped Classrom menggunakan software kine master, tidak sama

dengan model  konvensional  menggunakan software  kine  master  dan  konvensional. Selain

Melihat nilai probabilitas pada Ftabel dan Fhitung dapat melihat dari nilai yang tercantum

pada nilai sig. jika sig. ¿  0.05 maka atau H0 ditolak.
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Hasil Data Amatan Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis

No
Normalitas

gain
Eksperimen1 

Interprestasi Normalitas
gain

Eksperime
n 2

Interprestasi Normalitas
gain

Kontrol

Interprestasi

1 0.272727 Rendah 0.090909 Rendah 0 Rendah 
2 0.3 Sedang 0.090909 Rendah 0 Rendah 
3 0.333333 Sedang 0.1 Rendah 0 Rendah 
4 0.333333 Sedang 0.1 Rendah 0 Rendah 
5 0.25 Rendah 0.1 Rendah 0 Rendah 
6 0.375 Sedang 0.111111 Rendah 0.111111 Rendah 
7 0.375 Sedang 0.111111 Rendah 0.111111 Rendah 
8 0.285714 Rendah 0.111111 Rendah 0.111111 Rendah 
9 0.428571 Sedang 0.222222 Rendah 0.111111 Rendah 
10 0.428571 Sedang 0.125 Rendah 0 Rendah 
11 0.428571 Sedang 0.125 Rendah 0.125 Rendah 
12 0.333333 Sedang 0.125 Rendah 0.142857 Rendah 
13 0.333333 Sedang 0.25 Rendah 0.142857 Rendah 
14 0.333333 Sedang 0.142857 Rendah 0.142857 Rendah 
15 0.5 Sedang 0.142857 Rendah 0.166667 Rendah 
16 0.4 Sedang 0.142857 Rendah 0.166667 Rendah 
17 0.4 Sedang 0.142857 Rendah 0.166667 Rendah 
18 0.4 Sedang 0.285714 Rendah 0.166667 Rendah 
19 0.4 Sedang 0.166667 Rendah 0.166667 Rendah 
20 0.4 Sedang 0.166667 Rendah 0.2 Rendah 
21 0.25 Rendah 0.166667 Rendah 0.2 Rendah 
22 0.5 Sedang 0.2 Rendah 0.2 Rendah 
23 0.5 Sedang 0.2 Rendah 0.2 Rendah 
24 0.5 Sedang 0.2 Rendah 0.25 Rendah 
25 0.5 Sedang 0.2 Rendah 0.25 Rendah 
26 0.5 Sedang 0.25 Rendah 0.25 Rendah 
27 0.666667 Sedang 0.25 Rendah 0.25 Rendah 
28 0.666667 Sedang 0.25 Rendah 0.333333 Rendah 
29 0.666667 Sedang 0.333333 Sedang 0.333333 Rendah 
30 0.666667 Sedang 0.333333 Sedang 0.333333 Rendah 
31 1 Tinggi 0.5 Sedang 0.5 Rendah 
32 1 Tinggi 1 Tinggi 0.5 Rendah 
33 1 Tinggi 1 Tinggi 0.5 Rendah 



34 1 Tinggi 1 Tinggi 0 Rendah 
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Kelompok Xmaks Xmin

Ukuran Tendensi
Sentral

Ukuran Variasi Kriteria 

X́ Mo Me R Sd

Eksperimen
1

1 0.272 0.49 0.5 0.414 0.727 0.181 Sedang

Eksperimen
2

1 0.090 0.25 0.25 0.166 0.909 0.175 Rendah

Kontrol 0.5 0 0.18 0 0.166 0.5 0.129 Rendah
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PERHITUNGAN UJI NORMALITAS N-gain

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

VAR00001

N 34

Normal Parametersa,,b Mean .2545

Std. Deviation .21514

Most Extreme Differences Absolute .224

Positive .214

Negative -.224

Kolmogorov-Smirnov Z 1.303

Asymp. Sig. (2-tailed) .067

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa data sig ¿0.05 .  ngain untuk

model  Flipped  classroom menggunakan  video  software  kine  master,  model

konvensional dengan  video software kine master dan untuk model konvensional

yaitu  0.67  sehingga,  nilai  signifikasi  ¿0.05 maka  data  mempunyai  variansi

berdistribusi normal.
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UJI HOMOGENITAS N-gain

Test of Homogeneity of Variance

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

VAR00001 Based on Mean 2.132 2 99 .124

Based on Median .969 2 99 .383

Based on Median and 
with adjusted df

.969 2 82.487 .384

Based on trimmed mean 1.766 2 99 .176

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan data sig  ¿0.05 .  ngain untuk

model  Flipped  Classroom menggunakan  Video Software  Kine  Master,

konvensional  Video software kine  master dan  untuk  konvensional  yaitu  0.124.

sehingga  nilai  signifikasi  ¿0.05 maka data  mempunyai  variansi  berdistribusi

sama atau Homogenitas.
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