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PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING BERBANTUAN
MULTIMEDIA PADA MATERI TRANSFORMASI UNTUK MENINGKATKAN
HASIL BELAJAR SISWA KELAS VII-H SMP NEGERI 9 MATARAM
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Eva Dina Lathifah
E1R 011 015

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII-H SMP
Negeri 9 Mataram tahun pelajaran 2014/2015 melalui penerapan model problem based
learning berbantuan multimedia pada materi transformasi. Penelitian tindakan kelas ini
terdiri dari dua siklus. Tiap siklus memiliki lima tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap
pelaksanaan, tahap observasi, tahap evaluasi, dan tahap refleksi. Indikator keberhasilan
pada penelitian ini adalah nilai rata-rata evaluasi siswa
dan persentase ketuntasan
klasikal siswa
. Nilai rata-rata pada siklus 1 dan 2 berturut-turut adalah 76,47 dan
78,92. Persentase ketuntasan klasikal siswa pada siklus 1 dan 2 berturut-turut 82,35%
dan88,24%. Sehingga berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan
model problem based learning berbantuan multimedia secara optimal, dapat
meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII-H SMP Negeri 9 Mataram tahun pelajaran
2014/2015.
Kata Kunci: model problem based learning model, multimedia, hasil belajar.

THE IMPLEMENTATION OF PROBLEM BASED LEARNING MODEL
ASSISTED BY MULTIMEDIA IN TRANSFORMATION TOPIC TO ENHANCE
THE ACHIEVEMENT OF VII-H STUDENTS AT SMP NEGERI 9 MATARAM
ACADEMIC YEAR 2014/2015

Eva Dina Lathifah
E1R 011 015

ABSTRACT
The purpose of this research is to enhance the achievement of VII-H students at
SMP Negeri 9 Mataram through problem based learning assisted by multimedia in
transformation topic. This classroom action research was done in two cycles. Every cycle
has 5 steps, those are planning, doing, observation, evaluation, and reflection. The
success indicator of this research are the average of evaluation result score is
and
the percentage of the classical completeness is
%. The average of evaluation score in
first cycle and second cycle are 76,47 and 78,92. The percentage clasiccal completeness
of students are 82,35% and 88,24%. Based on the result of this research, the conclusion is
the implementation of problem based learning assisted by multimedia in transformation
topic can enhance the achievement of VII-H students at SMP Negeri 9 Mataram academic
year 2014/2015.

Keyword: problem based learning model, multimedia, achievement.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Matematika memiliki peran yang sangat penting karena matematika
adalah ilmu dasar yang digunakan secara luas dalam berbagai bidang
kehidupan. Dengan mempelajari matematika, siswa diharapkan dapat
menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, logis, sistematis, cermat, efektif,
dan efisien dalam memecahkan masalah. Oleh sebab itu, pemerintah melalui
Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan matematika sebagai salah
satu pelajaran wajib pada jenis dan jenjang pendidikan formal.
Namun

pada

kenyataannya, kebanyakan

siswa

di sekolah tidak

menyukai pelajaran matematika karena siswa kesulitan dalam memahami
materinya. Salah satu faktor yang menyebabkan matematika terasa sulit
bagi siswa adalah keabstrakan matematika, sehingga siswa sulit untuk
membayangkan

apa

yang

sedang

mereka

pelajari. Hal ini

menyebabkan hasil belajar matematika siswa menjadi rendah.
Berdasarkan hasil survey kemampuan matematika dari PISA (Programme
for International Student Assesment) tahun 2012, Indonesia berada pada
posisi 64 dari 65 negara peserta dengan skor 375. Skor ini jauh di bawah ratarata skor Internasional, yaitu 494 (OECD, 2013).
Rendahnya hasil belajar juga terjadi di SMP Negeri 9 Mataram. Hal ini
terlihat dari data hasil ujian akhir semester ganjil siswa kelas VII-E – VII-H

di SMP Negeri 9 Mataram Tahun Pelajaran 2014/2015 berikut :
Tabel 1.1 Data hasil ujian akhir semester ganjil siswa kelas VII-E – VII-H di
SMP Negeri 9 Mataram Tahun Pelajaran 2014/2015
No.

Kelas

Jumlah Siswa

Nilai Rata-rata

1

VII-E

34

64,53

2

VII-F

33

65,38

3

VII-G

33

63,70

4

VII-H

34

62,28

Sumber: Daftar Nilai Guru Matematika Kelas VII-E – VII-H

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai rata-rata siswa kelas
VII-E – VII-H berada di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang
telah ditetapkan di SMP Negeri 9 Mataram, yaitu 70. Nilai rata-rata paling
rendah diperoleh oleh kelas VII-H. Berdasarkan hasil analisis masalah yang
ada, hal ini disebabkan karena model pembelajaran yang diterapkan oleh guru
selama ini masih kurang memberikan kesempatan bagi siswa untuk ikut
berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Guru terlihat lebih dominan dalam
proses pembelajaran sehingga arus informasi hanya berjalan satu arah yaitu
dari guru kepada siswa. Siswa lebih banyak duduk dan mendengarkan
penjelasan guru. Selain itu, model pembelajaran yang diterapkan juga jarang
memanfaatkan diskusi kelompok. Berdasarkan hasil observasi peneliti selama
mengikuti Program Pengalaman Lapangan (PPL), siswa kelas VII-H
cenderung bersemangat mengikuti proses pembelajaran jika guru mengaitkan
materi dengan kehidupan nyata dan jika guru meminta siswa menyelesaikan
suatu permasalahan secara berkelompok.

Penyebab rendahnya hasil belajar lainnya adalah karena materi
pembelajaran disajikan dengan cara yang kurang menarik. Guru cenderung
tidak menggunakan media pada materi tertentu yang memerlukan
pemahaman siswa secara lebih optimal. Ruseffendi dalam Azis (2009)
mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa
adalah penyajian materi. Penyajian materi yang menarik dapat membuat
siswa termotivasi dan menimbulkan perasaan pada diri siswa untuk
menyenangi materi tersebut.
Untuk mengarahkan siswa VII-H agar dapat menjadi aktif dan mampu
meningkatkan hasil belajarnya, maka diperlukan suatu model pembelajaran
yang sesuai dengan karakteristik siswa. Salah satu model pembelajaran yang
dapat digunakan adalah Problem Based Learning. Sanjaya (2011)
mengartikan

Problem

Based

Learning

sebagai

rangkaian

aktivitas

pembelajaran secara berkelompok yang menekankan kepada proses
penyelesaian masalah yang terkait dengan dunia nyata.
Sedangkan untuk penyajian materi yang menarik, dapat digunakan
multimedia. Multimedia didefinisikan oleh Suyanto (2005) sebagai alat yang
dapat

menciptakan

presentasi

yang

dinamis

dan

interaktif

yang

mengombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan gambar. Materi-materi
abstrak yang susah dibayangkan oleh siswa dapat disajikan dengan
multimedia.
Salah satu materi yang sesuai dengan model Problem Based Learning
dan multimedia adalah transformasi. Problem Based Learning dapat menjadi

model pembelajaran yang tepat untuk diterapkan pada materi transformasi
karena dalam proses pembelajarannya, guru akan mengajukan permasalahan
terkait dunia nyata sehingga siswa akan mengerti tentang apa yang sedang
dipelajarinya. Multimedia juga dapat digunakan sebagai alat bantu karena
dengan menggunakan multimedia, materi abstrak seperti transformasi dapat
disampaikan dengan cara yang menarik sehingga pesan yang ingin
disampaikan dapat dengan mudah dipahami oleh siswa.
Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tindakan
kelas dengan judul

“Penerapan Model Problem

Based Learning

Berbantuan Multimedia pada Materi Transformasi untuk Meningkatkan
Hasil Belajar Siswa Kelas VII-H SMP Negeri 9 Mataram Tahun
Pelajaran 2014/2015”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan masalah sebagai
berikut: “Bagaimanakah penerapan model

Problem Based Learning

berbantuan multimedia pada materi transformasi yang dapat meningkatkan
hasil belajar siswa kelas VII-H di SMP Negeri 9 Mataram tahun pelajaran
2014/2015?”
C. Batasan Masalah
Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah:
1. Multimedia yang digunakan adalah multimedia presentasi yang dibuat
dengan Macromedia Flash.

2. Hasil belajar matematika yang dimaksudkan dalam penelitian ini berupa
nilai tes evaluasi pada tiap akhir siklus yang mencerminkan penguasaan
pengetahuan siswa mengenai materi yang telah disampaikan dengan
menerapkan model Problem Based Learning berbantuan multimedia.
D. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk meningkatkan
hasil belajar siswa kelas VII-H di SMP Negeri 9 Mataram tahun pelajaran
2014/2015 dengan menerapkan model Problem Based Learning berbantuan
multimedia pada materi transformasi.
E. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Bagi Siswa
Memotivasi

siswa

untuk

memaksimalkan

potensi

belajar

dan

meningkatkan hasil belajarnya.
2. Bagi Guru Matematika
Guru matematika dapat menerapkan model Problem Based Learning
berbantuan multimedia ini sebagai salah satu alternatif dalam pelaksanaan
KBM.
3. Bagi Peneliti
Peneliti memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan model
Problem Based Learning berbantuan multimedia di dalam pembelajaran
matematika.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori
1. Belajar dan Pembelajaran
Thursan Hakim dalam Fathurrohman (2010) mengartikan belajar
sebagai suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan
perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan
kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap,
kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan lainnya.
Sedangkan menurut Sardiman (2011), belajar merupakan perubahan
tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya
dengan membaca, mengamati, mendengarkan, dan sebagainya.
Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar
merupakan suatu proses perubahan tingkah laku untuk meningkatkan
kemampuan atau kompetensi personal yang dilakukan oleh seseorang
melalui suatu aktivitas atau kegiatan tertentu
Selain belajar, hal yang perlu diketahui adalah definisi pembelajaran.
Menurut Asrori (2009), pembelajaran merupakan suatu proses perubahan
tingkah laku yang diperoleh melalui pengalaman dan interaksi individu
yang bersangkutan. Sedangkan menurut Sudjana (2000), pembelajaran
dapat juga diartikan sebagai upaya pendidik untuk membantu peserta didik
melakukan kegiatan belajar.

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
merupakan suatu proses yang dirancang untuk menciptakan aktivitas
belajar, yang di dalam proses pembelajaran tersebut terjadi interaksi, baik
antara guru dengan siswa maupun antara siswa yang satu dengan siswa
lainnya
2. Model Pembelajaran
Rusman (2010) berpendapat bahwa model pembelajaran adalah
suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk
kurikulum, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing
pembelajaran di kelas. Sedangkan menurut Suprijono (2009), model
pembelajaran berfungsi pula sebagai pedoman bagi para perancang
pembelajaran dan para guru dalam merencanakan aktivitas belajar
mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran
adalah suatu rencana yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan
pembelajaran untuk mempermudah proses belajar siswa sehingga tercapai
tujuan yang diharapkan..
3. Model Problem Based Learning
a. Definisi Problem Based Learning
Barrows dalam Huda (2014) berpendapat bahwa model Problem
Based Learning merupakan model pembelajaran yang diperoleh
melalui proses menuju pemahaman akan resolusi suatu masalah yang
dipertemukan pertama-tama dalam proses pembelajaran. Riyanto (2010)

mendefinisikan Problem Based Learning sebagai salah satu metode
pembelajaran yang dirancang dan dikembangkan untuk membantu
mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan
masalah yang terkait dengan dunia nyata.
Menurut Abdullah (2014), pembelajaran dengan model
Problem Based Learning memungkinkan siswa untuk terlibat dalam
mempelajari hal-hal berikut :
1)

Permasalahan dunia nyata

2)

Keterampilan berpikir tingkat tinggi

3)

Keterampilan menyelesaikan permasalahan

4)

Belajar mandiri

5)

Belajar menggali informasi

6)

Belajar bekerja sama

7)

Belajar keterampilan berkomunikasi
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Problem
Based Learning adalah suatu model pembelajaran dimana siswa
dihadapkan pada suatu masalah yang terkait dengan dunia nyata,
kemudian dengan melalui pemecahan masalah tersebut, siswa
belajar terampil melalui penyelidikan dan berpikir sehingga
dapat

memandirikan

siswa

dalam belajar dan memecahkan

masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari.

b. Tahap-tahap Model Problem Based Learning
Menurut Mohamad Nur dalam Rusmono (2012), tahap-tahap
model Problem Based Learning adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1 Tahap-tahap Model Problem Based Learning
Tahap
Tahap 1
Orientasi
masalah

siswa

Tingkah Laku Guru

kepada

Guru
menjelaskan
tujuan
pembelajaran,
menjelaskan
logistik
yang
dibutuhkan,
memotivasi siswa agar terlibat
pada
aktivitas
pemecahan
masalah yang dipilihnya.

Tahap 2
Mengorganisasi siswa untuk
belajar

Guru
membantu
siswa
mendefinisikan
dan
mengorganisasikan
tugas
belajar yang berhubungan
dengan masalah tersebut.

Tahap 3
Membimbing
penyelidikan
individual dan kelompok

Guru mendorong siswa untuk
mengumpulkan informasi yang
sesuai,
melaksanakan
eksperimen,
untuk
mendapatkan penjelasan dan
pemecahan masalahnya.

Tahap 4
Mengembangkan
menyajikan hasil karya

Guru
membantu
siswa
merencanakan dan menyiapkan
karya yang sesuai seperti
laporan, video, dan model serta
membantu siswa untuk berbagi
tugas dengan temannya.

Tahap 5
Menganalisis
mengevaluasi
pemecahan masalah.

dan

dan
proses

Guru
membantu
siswa
melakukan
refleksi
atau
evaluasi terhadap penyelidikan
siswa dan proses-proses yang
mereka gunakan.

c. Kelebihan Model Problem Based Learning
Menurut Siregar (2010), sebagai
pembelajaran, Problem

Based

suatu

model

Learning memiliki beberapa

kelebihan, di antaranya :
1)

Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan
serta

memberikan

kepuasan

untuk

siswa

menemukan

pengetahuan baru bagi siswa.
2)

Pemecahan

masalah

dapat

meningkatkan

aktivitas

pembelajaran siswa.
3)

Pemecahan masalah dapat membantu
mentransfer

pengetahuan

mereka

siswa bagaimana

untuk

memahami

masalah dalam kehidupan nyata.
4)

Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan
siswa untuk berfikir kritis dan mengembangkan kemampuan
mereka untuk menyelesaikan masalah dengan pengetahuan
baru.

5)

Pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan pada
siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki
dalam dunia nyata.

6)

Pemecahan masalah dapat mengembangkan minat siswa untuk
secara

terus-menerus

belajar

pendidikan formal telah berakhir.

sekalipun

belajar

pada

d. Kekurangan Model Problem Based Learning
Menurut Siregar (2010), di samping kelebihan, Problem
Based Learning juga memiliki kelemahan, diantaranya :
1)

Manakala

siswa

tidak

memiliki

minat

atau

tidak

mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit
untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk
mencoba.
2) Keberhasilan model pembelajaran melalui Problem Based
Learning membutuhkan banyak waktu untuk persiapan.
3)

Tanpa

pemahaman

mengapa

mereka

berusaha

untuk

memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka
tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari.
4. Media Pembelajaran
a. Definisi Media Pembelajaran
Menurut Heinich dalam Rusman (2012), media merupakan alat
saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa latin medium yang
secara harfiah berarti perantara. Atau dengan kata lain, media dalah
perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima
pesan.
Miarso (2004) mengatakan bahwa media pembelajaran adalah
segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat
merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan pembelajar

sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja,
bertujuan, dan terkendali.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran
adalah segala sesuatu dalam pembelajaran yang dapat digunakan untuk
menyampaiakan materi pelajaran.
b. Fungsi Media Pembelajaran
Menurut Rusman (2012), fungsi media pembelajaran adalah :
1)

Sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif.

2)

Mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam
menangkap pengertian yang diberikan oleh guru.

3)

Mempertinggi mutu belajar mengajar.

4)

Melengkapi proses belajar agar lebih menarik perhatian siswa.

c. Macam-macam Media Pembelajaran
Menurut

Rusman

(2012),

dilihat

dari

jenisnya,

media

pembelajaran dibagi menjadi tiga, yaitu :
1)

Media Auditif
Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan
kemampuan suara saja, seperti radio, cassete recorder, piringan
hitam.

2)

Media Visual
Media visual adalah media yang hanya mengandalkan
indera penglihatan, yaitu media yang menampilkan gambar atau
simbol yang bergerak seperti film strip, foto, gambar, atau lukisan.

3)

Media Audio Visual
Media audio visual merupakan media yang mempunyai
unsur suara dan unsur gambar.

5. Multimedia
a. Definisi Multimedia
Multimedia adalah kombinasi macam-macam objek yaitu teks,
image, animasi, audio, video, dan link interaktif untuk menyajikan
informasi (Ariesto, 2003).
Menurut Herlina (2003), multimedia merupakan jenis media yang
memadukan perangkat keras dan perangkat lunak yang berbasis kepada
penggunaan teknologi komputer dengan berbagai sumber materi, baik
dalam bentuk teks, grafik, dan suara yang ditampilkan melalui layar
komputer.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa multimedia
adalah penggabungan dari beberapa media yang berupa media auditif
dan media visual (audio visual) yang digunakan untuk menyampaikan
informasi kepada orang lain dengan tujuan tertentu.
b. Kelebihan Multimedia
Menurut Heinich dalam Rusman (2012), kelebihan yang ada pada
pembelajaran berbasis komputer (multimedia) yaitu :
1)

Dapat diprogram untuk menampilkan peragaan yang diinginkan.

2)

Dapat mengolah data dengan cepat dan tepat.

3)

Mampu menampilkan unsur audio visual untuk meningkatkan
minat belajar siswa.

4)

Dapat menciptakan proses pembelajaran secara berkesinambungan.

c. Kekurangan Multimedia
Menurut Bennny dalam Rusman (2012), kelemahan penggunaan
pembelajaran berbasis komputer (multimedia) yaitu :
1)

Tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer,
terutama yang dirancang khusus untuk maksud pembelajaran.

2)

Compatibility dan incompability antara hardware dan software.
Penggunaan sebuah program komputer biasanya memerlukan
perangkat keras dengan spesifikasi sesuai. Perangkat lunak sebuah
komputer seringkali tidak dapat digunakan pada komputer yang
spesifikasinya tidak sama.

3)

Merancang dan memproduksi program pembelajaran berbasis
komputer merupakan pekerjaan yang membutuhkan waktu banyak
dan juga keahlian khusus.

6. Model Problem Based Learning Berbantuan Multimedia
a. Cara Membuat Multimedia
Multimedia pembelajaran yang akan digunakan dibuat dengan
Macromedia Flash. Macromedia Flash merupakan suatu program
aplikasi yang dapat digunakan untuk menyusun suatu media
pembelajaran berbasis komputer. Aplikasi ini menawarkan berbagai
kemudahan terutama dalam hal animasi dengan cara mengatur script

pada masing-masing objek. Hasil akhir dari media yang dibuat
dengan aplikasi ini adalah file dengan ekstensi .swf. File ini bisa
dibuka dengan menggunakan flash player, atau jika dengan
merubahnya ke .exe (application), maka produk media dapat dikemas
dalam CD dengan diberi fasilitas autorun atau dengan bantuan
software tertentu (misalnya Smart Install Maker) dapat dibuat
installer-nya.
Adapun langkah-langkah untuk membuat suatu file presentasi
dengan Macromedia Flash adalah sebagai berikut :
1) Buat Dokumen Baru
 File > New… > Flash Document
 Klik OK
2) Buat layer-layer baru pada Timeline. Ganti label/nama layer
menjadi : background, isi, judul, navigasi.
 Double klik pada layer, kemudian ketikkan nama/label yang
diinginkan
 Untuk menambah layer, klik kanan pada layer kemudian pilih
“Insert layer”
 Ulangi langkah ini dari awal

3) Agar tampilan presentasi menarik, gunakan gambar-gambar sebagai
background.
 Klik File > Import > Import to Library
 Pilih salah satu gambar di harddisk untuk dijadikan background
 Gambar akan masuk ke Library.
 Pilih/Klik layer Background, lalu drag gambar dari Library ke
Stage.



Atur posisi seperlunya

4) Menambahkan Teks


Klik/pilih layer judul



Klik text tool



Tuliskan judul, misalnya : “TRANSFORMASI”



Atur jenis font, ukuran ataupun posisi seperlunya.



Pengaturan teks dilakukan melalui panel Properties.

lalu klik pada bagian atas stage

5) Ulangi langkah 3 dan 4 untuk membuat slide-slide selanjutnya.
6) Tambahkan suara dan animasi untuk membuat presentasi lebih
menarik.

7) Export Movie
Setelah pembuatan presentasi selesai dan supaya movie bisa
berjalan di komputer lain tanpa membawa file flash-nya, maka
movie tersebut perlu di export.
Klik File > Export Movie
Beri nama file yang Anda inginkan kemudian klik Save
Klik OK
b. Cara Pengoperasian Multimedia
1)

Guru menyediakan laptop yang tersambung dengan LCD di kelas.

2)

Buka file multimedia.

3)

Pada awal pengoperasian akan muncul layar pembuka.

4)

Akan muncul button yang berisikan: KI dan KD, REFLEKSI,
TRANSLASI, ROTASI, DILATASI, REFERENSI, PROFIL,
KELUAR.

5)

Pilih button yang akan dipresentasikan.

c. Penerapan

Model

Problem

Based

Learning

Berbantuan

Multimedia
Langkah-langkah penerapan model Problem Based Learning
berbantuan multimedia adalah sebagai berikut :
1) Orientasi Siswa Terhadap Masalah


Guru menjelaskan tujuan pembelajaran.



Guru mengaitkan materi yang dipelajari dengan permasalahan
dalam kehidupan nyata.



Guru menggunakan multimedia untuk mempresentasikan
permasalahan tersebut.

2) Mengorganisasi Siswa untuk Belajar


Guru meminta siswa bergabung bersama kelompoknya.



Guru membagikan LKS.



Guru menjelaskan tugas dan batasan waktu kegiatan.

3) Membimbing Penyelidikan Individual dan Kelompok


Mendatangi setiap kelompok untuk memfasilitasi kegiatan.



Mengarahkan

kegiatan

diskusi

dengan

membimbing

siswa/kelompok yang mengalami kesulitan.


Mengatur kenyamanan siswa dalam kelompok.

4) Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya


Guru meminta siswa menuliskan jawaban soal yang terdapat
pada LKS.



Guru meluruskan jawaban siswa.

5) Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah.


Guru meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil
diskusinya dan meminta kelompok lain untuk menanggapinya.



Guru menyampaikan konsep yang benar kepada siswa.



Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang
memiliki kinerja terbaik selama proses pembelajaran.

7. Hasil Belajar
Menurut Sudjana (2012), hasil belajar adalah perubahan-perubahan
yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif,
dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Menurut Nashar
(2004), hasil belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar
setelah melalui kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk angka,
huruf, maupun kalimat.
Mengkaji paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar
adalah hasil yang diperoleh siswa setelah melewati kegiatan belajar yang
ditandai

dengan

perubahan

kemampuan-kemampuan

baik

berupa

pengetahuan, sikap, dan keterampilan .
Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil
belajar ranah kognitif (pengetahuan) setelah siswa melakukan kegiatan
belajar dengan menggunakan model Problem Based Learning berbantuan
multimedia. Hasil belajar ini dinyatakan dalam bentuk nilai yang diperoleh
siswa setelah menempuh tes di akhir tiap siklus dalam pembelajaran.

8. Tinjauan Materi Transformasi
(Sumber: Buku Paket

Matematika Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia 2014)
Transformasi adalah pemindahan suatu gambar (termasuk bangun
geometris) awal menjadi gambar yang baru dengan refleksi, translasi,
rotasi, dan dilatasi.
Jenis-jenis transformasi ada empat, yaitu :
a. Refleksi
Refleksi adalah pencerminan suatu benda atau bangun geometris pada
suatu garis.

Contoh:

b. Translasi
Translasi adalah pergeseran suatu benda atau bentuk geometris ke
posisi baru sepanjang garis lurus.
Contoh :

c. Rotasi
Rotasi adalah perputaran yaitu memindahkan suatu benda atau bangun
geometris mengelilingi suatu titik.
Contoh :

d. Dilatasi
Dilatasi adalah perbesaran atau pengecilan suatu gambar atau bangun
geometris.
Contoh :

B. Kerangka Berpikir
Matematika masih menjadi pelajaran yang menyulitkan bagi siswa
kelas VII SMP Negeri 9 Mataram. Hal ini terlihat dari rendahnya hasil ujian
akhir semester ganjil siswa kelas VII-E – VII-H di SMP Negeri 9 Mataram
yang berada di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), yaitu 70. Nilai
rata-rata paling rendah diperoleh oleh kelas VII-H.

Salah satu penyebab rendahnya hasil belajar di VII-H adalah Model
pembelajaran yang diterapkan oleh guru selama ini masih kurang memberikan
kesempatan bagi siswa untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.
Guru terlihat lebih dominan dalam proses pembelajaran sehingga arus
informasi hanya berjalan satu arah yaitu dari guru kepada siswa.
Pembelajaran dapat berjalan secara optimal jika siswa diberikan
kesempatan untuk memecahkan masalah sendiri dalam proses belajar di kelas.
Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang tepat. Siswa akan
lebih memahami konsep yang diajarkan sebab mereka sendiri yang akan
memecahkan masalah tersebut.
Selain model pembelajaran yang tepat, pemilihan media juga harus
benar-benar diperhatikan. Guru cenderung tidak menggunakan media saat
menjelaskan materi abstrak sehingga siswa susah membayangkan apa yang
sedang dipelajarinya. Oleh karena itu, penggunaan multimedia adalah pilihan
yang tepat untuk menyajikan materi abstrak menjadi konkrit.
Salah satu materi yang sesuai dengan model Problem Based Learning
dan multimedia adalah transformasi. Problem Based Learning adalah model
pembelajaran yang tepat untuk diterapkan karena materi transformasi akan
dikaitkan dengan permasalahan dunia nyata sehingga siswa akan mengerti
tentang apa yang sedang dipelajarinya. Untuk lebih memudahkan penjelasan
kepada siswa, materi transformasi dapat disajikan dengan multimedia.
Berdasarkan penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Wafik Khoiri
dengan judul, ”Implementasi Model Problem Based Learning Berbantuan

Multimedia untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas VII
SMP Negeri 4 Kudus pada Materi Segitiga Tahun Pelajaran 2012/2013”,
didapatkan hasil bahwa kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa
yang mengikuti pembelajaran dengan model Problem Based Learning
berbantuan multimedia meningkat.
Oleh karena itu, maka perlu dilakukan penelitian tindakan kelas dengan
judul

“Penerapan

Model

Problem

Based

Learning

Berbantuan

Multimedia pada Materi Transformasi untuk Meningkatkan Hasil
Belajar Siswa Kelas VII-H di SMP Negeri 9 Mataram Tahun Pelajaran
2014/2015”.

C. Hipotesis
Berdasarkan deskripsi teori dan kerangka berpikir, maka hipotesis
dalam penelitian ini adalah “Jika model Problem Based Learning
berbantuan multimedia pada materi transformasi diterapkan secara
optimal, maka hasil belajar siswa kelas VII-H SMP Negeri 9 Mataram
tahun pelajaran 2014/2015 akan meningkat.”

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action
research). Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian di bidang pendidikan
yang dilaksanakan di dalam kelas dengan tujuan untuk memperbaiki dan atau
meningkatkan kualitas pembelajaran.
B. Tempat dan Subyek Penelitian
1. Tempat Penelitian
Tempat penelitian di SMP Negeri 9 Mataram.
2. Subyek Penelitian
Subyek penelitian adalah siswa kelas VII-H semester II tahun pelajaran
2014/2015 yang berjumlah 34 orang.
C. Faktor yang Diselidiki
Adapun faktor-faktor yang diselidiki dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Faktor siswa, yaitu hasil belajar yang diperoleh siswa pada materi
transformasi melalui model Problem Based Learning berbantuan
multimedia.
2. Faktor guru, yaitu kegiatan guru selama pembelajaran di kelas, apakah
sudah sesuai dengan skenario pembelajaran yang dibuat.

D. Prosedur Penelitian
Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap utama, yakni tahap perencanaan,
tahap perancangan multimedia, dan tahap pemanfaatan multimedia di kelas.
1. Tahap Perencanaan
Pada tahap persiapan, peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang
dibutuhkan pada saat penelitian, di antaranya :
a. Menganalisis kurikulum
Pada tahap ini, hal yang dilakukan berupa identifikasi kurikulum yang
digunakan di sekolah untuk dikaitkan dengan indikator pencapaian hasil
belajar.
b. Menganalisis silabus
Analisis silabus terdiri dari analisis kompetensi inti, kompetensi dasar,
dan materi pembelajaran sebagai dasar untuk menyusun RPP (Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran).
c. Studi pustaka
Studi pustaka atau literatur. Hal ini dilakukan untuk memperoleh
berbagai macam teori tentang penelitian yang dilakukan. Baik dari segi
metodologi, pembelajaran, permasalahan yang dibahas dalam penelitian,
maupun materi atau pokok bahasan yang akan diajarkan menggunakan
model Problem Based Learning berbantuan multimedia.

d. Membuat peta kebutuhan dan judul-judul multimedia pembelajaran
Pada tahap ini, hal yang dilakukan adalah menyusun peta kebutuhan
multimedia yaitu menyusun materi yang dibutuhkan, kemudian
menentukan judul-judul yang akan dibuat di dalam multimedia tersebut.
2. Tahap Perancangan Multimedia
Tahap ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu :
a. Mengumpulkan informasi
Pada langkah ini, hal yang dilakukan adalah mengumpulkan
informasi mengenai keadaan, perilaku, dan karakteristik awal yang
dimiliki siswa.
b. Desain multimedia
Dalam mendesain multimedia, hal-hal yang harus diperhatikan
peneliti adalah :
1. Mode penyajian atau presentasi
Model umum dari penyajian informasi biasanya menggunakan
informasi visual seperti teks, gambar, grafik, foto, image yang
dianimasikan.
2. Panjang teks penyajian
Panjang teks dalam program yang dibuat harus benar-benar
diperhatikan. Setiap presentasi harus dibuat sesingkat mungkin untuk
memberikan tambahan frekuensi interaksi siswa. Selain itu, yang
harus diperhatikan adalah keseimbangan antara teks yang disajikan
dengan kemampuan monitor untuk penyajiannya.

3. Animasi
Pembuatan animasi dalam program yang dibuat ditujukan untuk
menambah pemahaman siswa terhadap materi dan fokus informasi
pada materi yang disajikan.
4. Warna
Penggunaan warna juga harus diperhatikam. Penggunaan warna yang
sesuai akan berguna untuk menarik perhatian dan memfokuskan
siswa. Warna berfungsi sebagai acuan, bukan sebagai bagian yang
diutamakan dalam proses pembelajaran.
c. Validasi Desain
Validasi desain merupakan kegiatan untuk menilai apakah rancangan
produk dapat efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
Validasi ini masih bersifat penilaian rasional berdasarkan pemikiran
rasional, belum fakta lapangan.
Sugiyono (2009) mengatakan bahwa validasi desain dapat dilakukan
dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah
berpengalaman untuk menilai produk yang dirancang tersebut.
d. Revisi
Setelah desain divalidasi melalui diskusi pakar dan para ahlinya,
maka akan diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya
dicoba untuk dikurangi dengan cara diperbaiki.

3. Tahap Penerapan Model Problem Based Learning Berbantuan
Multimedia
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus pada
materi transformasi dengan alokasi waktu 10 jam pelajaran. Adapun
pembagian materi dan alokasi waktu untuk dua siklus dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 3.1. Pembagian waktu untuk tiap sub pokok bahasan pada

materi

transformasi
Siklus

Pertemuan

I

Materi

1

Refleksi

2 JP

2

Translasi

2 JP

Evaluasi Siklus I

II

Waktu

1 JP

1

Rotasi

2 JP

2

Dilatasi

2 JP

Evaluasi Siklus II

1 JP

Penelitian tindakan kelas memiliki beberapa tahapan yang lazim
dilalui, yaitu :
1. Tahap Perencanaan Tindakan
Dalam tahap perencanaan dilakukan kegiatan sebagai berikut :
a. Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
b. Menyiapkan multimedia yang akan dipresentasikan
c. Membuat Lembar Kerja Siswa (LKS)
d. Menyiapkan lembar observasi guru
e. Menyusun kisi-kisi soal evaluasi hasil belajar tiap siklus

f. Menyusun soal evaluasi hasil belajar dalam bentuk essay
g. Menyusun pedoman penskoran evaluasi hasil belajar
h. Membentuk

kelompok

diskusi

siswa

di

dalam

kelas

yang

beranggotakan 4 – 5 orang
2. Tahap Pelaksanaan Tindakan
Yang harus dilakukan pada tahap pelaksanaan tindakan ini adalah
melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas sesuai dengan rencana
yang telah dituangkan dalam RPP.
3. Tahap Observasi
Kegiatan

observasi

dilakukan

secara

kontinu

setiap

kali

berlangsungnya pelaksanaan tindakan dengan mengamati kegiatan guru
dalam proses belajar mengajar, apakah kegiatan pembelajaran telah
dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah dibuat atau belum. Semua
aktivitas tersebut akan dicatat dalam lembar observasi yang sudah
disiapkan.
4. Tahap Evaluasi
Evaluasi hasil belajar dilaksanakan pada akhir setiap siklus. Evaluasi
dilakukan dengan memberi tes dalam bentuk essay. Tujuan dari evaluasi
ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman atau penguasaan
siswa terhadap materi yang telah dipelajari.
5. Tahap Refleksi
Refleksi dilakukan pada akhir siklus. Acuan dalam refleksi ini adalah
hasil observasi dan evaluasi. Hasil ini digunakan sebagai dasar untuk

memperbaiki serta menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan
tindakan pada siklus selanjutnya.
E. Instrumen Penelitian
Menurut

Subana

(2005),

instrumen

penelitian

adalah

alat

bantu

pengumpulan dan pengolahan data tentang variabel – variabel yang diteliti.
Adapun dalam penelitian ini, data-data penelitian diambil dengan
menggunakan dua instrumen penelitian, yaitu:
1.

Lembar Observasi
Lembar observasi yang digunakan adalah lembar observasi aktivitas guru.
Penilaian terhadap aktivitas tersebut dilakukan secara klasikal dengan
menggunakan lembar observasi berupa activity check list, yaitu suatu
daftar yang berisi butir-butir pertanyaan tentang aktivitas guru selama
pembelajaran berlangsung.

2.

Tes Hasil Belajar
Untuk mengetahui hasil belajar siswa, digunakan instrumen berupa tes.
Jenis soal tes yang digunakan adalah dalam bentuk essay yang dibuat guna
mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan siswa dalam memahami
konsep materi yang telah diberikan.

F. Teknik Pengumpulan Data
1. Sumber Data
Sumber data penelitian ini berasal dari siswa kelas VII-H dan guru mata
pelajaran matematika SMP Negeri 9 Mataram.

2. Jenis Data
Jenis data pada penelitian ini adalah :
a. Data hasil evaluasi belajar siswa
b. Data aktivitas guru pada pelaksanaan tindakan kelas
3. Cara Pengambilan Data
Cara pengambilan data pada penelitian ini yang dilakukan peneliti adalah
sebagai berikut:
a. Data hasil evaluasi belajar siswa diambil dengan memberikan tes
kepada siswa setiap akhir siklus.
b. Data aktivitas guru pada saat pelaksanaan tindakan kelas diambil
dengan menggunakan lembar observasi pada setiap pertemuan.
G. Teknik Analisis Data
1. Data Hasil Belajar Siswa
a. Ketuntasan individu
Siswa dikatakan tuntas secara individu terhadap materi pelajaran
yang disajikan apabila siswa mampu memperoleh nilai
dilakukan evaluasi.
b. Ketuntasan Klasikal

Keterangan :
: ketuntasan klasikal
: banyak siswa yang memperoleh nilai
z

: banyak siswa yang mengikuti tes

setelah

c. Rata-rata Hasil Evaluasi
∑

Keterangan :
: Nilai rata-rata kelas
∑

: Jumlah total nilai siswa
: Jumlah siswa yang mengikuti tes
: Nilai siswa ke i = 1, 2, 3, ..., n

2. Data Aktivitas Guru
Penilaian aktivitas guru dilakukan melalui observasi langsung, dimana
seorang guru yang sedang mengajar di kelas diobserasi langsung oleh
observer (pengamat) dan observer berada bersama guru dan siswa di
dalam

kelas.

Sedangkan

data

mengenai

aktivitas

guru

diambil

menggunakan lembar observasi berupa activity check list.
Setelah diperoleh data aktivitas guru dari lembar observasi, kemudian
data tersebut dianalisis dengan cara sebagai berikut:
a. Menentukan skor yang diperoleh guru dengan ketentuan sebagai
berikut:
a). Skor 4 diberikan jika 3 deskriptor yang tampak.
b). Skor 3 diberikan jika 2 deskriptor yang tampak.
c). Skor 2 diberikan jika 1 deskriptor yang tampak.
d). Skor 1 diberikan jika tidak ada deskriptor yang tampak.

b. Menentukan persentase keberhasilan guru dalam menerapkan model
Problem Based Learning berbantuan multimedia dengan rumus
sebagai berikut:
G=

y

g

n

x 100 %

Keterangan:
G = persentase aktivitas guru
∑

= jumlah skor yang diperoleh guru
= skor maksimal

Tabel 3.2 Kriteria untuk menentukan aktivitas guru berdasarkan
skor yang diperoleh
Interval

Kategori

75% < G < 100 %

Sangat Baik

50 % < G ≤ 75 %

Baik

25 % < G ≤ 50 %

Kurang Baik

0 < G ≤ 25 %

Tidak Baik

H. Indikator Kerja
Hasil belajar siswa dikatakan meningkat apabila rata-rata hasil evaluasi
belajar siswa

dan persentase ketuntasan belajar klasikal

85%.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus dengan subyek penelitiannya
adalah siswa kelas VII-H semester II SMP Negeri 9 Mataram tahun pelajaran
2014/2015 yang berjumlah 34 orang. Pada penelitian ini, data aktivitas guru
dalam proses belajar mengajar diperoleh dari lembar observasi, sedangkan data
hasil belajar siswa diperoleh melalui tes yang dilakukan pada akhir setiap
siklus.
Prosedur penelitian tindakan kelas ini dibagi dalam 5 tahap, yaitu tahap
perencanaan tindakan, tahap pelaksanaan tindakan, tahap observasi, evaluasi,
dan refleksi. Berikut ini merupakan penjelasan masing – masing tahapan di
setiap siklus :
1. Siklus I
Kegiatan pembelajaran pada siklus I dilaksanakan dalam 2 kali
pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 6 April 2015
dengan sub materi refleksi. Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 7
April 2015 dengan sub materi translasi. Alokasi waktu tiap pertemuan
adalah 2 x 40 menit.
Kegiatan pada siklus I terdiri dari 5 tahap, yaitu:

a. Tahap Perencanaan Tindakan
Pada tahap perencanaan ini telah dibuat perangkat – perangkat
pembelajaran yang akan mendukung proses pembelajaran, antara lain
sebagai berikut :
1)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (lampiran 1 dan lampiran 5)

2)

Multimedia yang akan dipresentasikan (lampiran 2 dan lampiran 6)

3)

Lembar Kerja Siswa (lampiran 3 dan lampiran 7)

4)

Lembar observasi guru (lampiran 4 dan lampiran 8)

5)

Kisi-kisi soal evaluasi hasil belajar siswa siklus I (lampiran 9)

6)

Soal evaluasi hasil belajar dalam bentuk essay (lampiran 10)

7)

Pedoman penskoran evaluasi hasil belajar (lampiran 11)

8)

Daftar kelompok diskusi siswa yang beranggotakan 4 – 5 orang
(lampiran 12)

b. Tahap Pelaksanaan
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melaksanakan
kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan RPP siklus I yang telah
direncanakan, yaitu dengan menerapkan model Problem Based Learning
berbantuan multimedia.
a) Pertemuan 1
a) Pendahuluan
Guru masuk ke dalam kelas dan mengkondisikan siswa.
Sekitar 50% siswa sudah berada di dalam kelas, beberapa saat
kemudian sebagian siswa lainnya masuk ke dalam kelas. Setelah

seluruh siswa duduk di bangku masing-masing, guru mengucap
salam dan mengajak siswa berdo’a bersama. Kemudian guru
mengecek kehadiran siswa. Siswa yang hadir sebanyak 33 orang
dan yang tidak hadir hanya 1 orang. Guru meminta siswa untuk
menyiapkan alat belajarnya. Lebih dari 75% siswa membawa alat
belajar yang lengkap dan diletakkan di atas meja.
Dengan contoh-contoh nyata, guru memberikan motivasi
pentingnya mempelajari materi Transformasi dalam kehidupan
sehari-hari, serta mengecek kemampuan prasyarat siswa tentang
materi tersebut. Guru menyampaikan langkah pembelajaran yang
akan ditempuh, hasil belajar yang diharapkan akan dicapai, serta
penilaian yang akan dilakukan.
b) Orientasi Siswa terhadap Masalah
Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari, yaitu
Refleksi dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Kemudian guru
mengaitkan materi Refleksi dengan permasalahan dalam
kehidupan nyata dengan menggunakan multimedia. Saat guru
menjelaskan materi menggunakan multimedia, hampir seluruh
siswa terlihat antusias dan memperhatikan penjelasan guru.
c) Mengorganisasi Siswa untuk Belajar
Guru menginformasikan kepada siswa mengenai anggota
kelompok diskusinya dan meminta siswa untuk bergabung
bersama anggota kelompok tersebut. Terdapat 8 kelompok,

dimana 6 kelompok terdiri dari 4 siswa dan 2 kelompok terdiri
dari 5 siswa. Pada saat akan bergabung dengan kelompoknya,
kondisi kelas kembali menjadi ribut dan tidak kondusif karena
siswa sibuk mencari teman kelompoknya dan menata bangku
sesuai dengan kelompok masing-masing.
Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok.
LKS berisi kegiatan untuk menemukan konsep refleksi melalui
permasalahan nyata, memahami refleksi terhadap suatu garis,
dan juga memahami refleksi pada bidang koordinat. Guru
menginstruksikan siswa untuk menyelesaikan LKS sesuai
dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan, yaitu 30 menit.
d) Membimbing Penyelidikan Individual dan Kelompok
Guru mendatangi setiap kelompok untuk mengarahkan
kegiatan diskusi dengan membimbing siswa atau kelompok
yang mengalami kesulitan. Guru juga mengatur kenyamanan
siswa dalam kelompok. Ada beberapa siswa dalam kelompok
yang tidak ikut berdiskusi dan membuat keributan sehingga
menganggu kenyamanan temannya yang lain. Selain itu,
interaksi siswa dalam kelompok masih kurang, Dalam tiap
kelompok, hanya 1 – 2 orang siswa saja yang berusaha
mengerjakan LKS.
e) Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya

Guru meminta semua kelompok mengumpulkan LKS yang
telah dikerjakan. Setelah mengamati secara sekilas satu per satu
LKS yang telah dikumpulkan, guru memanggil kelompok secara
acak untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas.
Presentasi setiap kelompok di depan kelas berjalan lancar dan
sesuai dengan yang diharapkan. Akan tetapi, partisipasi siswa
dalam memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok di
depan

kelas

masih

kurang.

Siswa

yang

berpartisipasi

memberikan tanggapan kurang dari 25%.
f) Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah
Guru menganalisis jawaban setiap kelompok. Hampir
semua

kelompok menjawab

LKS dengan benar. Guru

menyampaikan jawaban yang tepat agar kelompok yang
menjawab kurang tepat dapat memperbaiki jawabannya. Guru
memberikan penghargaan berupa pujian dan applause kepada
kelompok yang memiliki kinerja terbaik selama proses
pembelajaran. Terdapat 2 kelompok yang mendapat pujian dan
applause, dimana satu kelompok beranggotakan 4 siswa dan
kelompok lainnya beranggotakan 5 siswa.
g) Penutup
Guru melakukan tanya jawab dengan siswa dan meminta
siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Saat
melakukan tanya jawab, kurang dari 25% siswa yang antusias

untuk menjawab dan menyimpulkan materi yang telah
dipelajari. Kemudian guru menyampaikan kesimpulan yang
tepat.
Di

akhir

pembelajaran,

guru

memutuskan

untuk

mengingatkan siswa agar pada pertemuan selanjutnya siswa
duduk bersama kelompoknya sebelum pelajaran matematika
dimulai agar alokasi waktu untuk belajar tidak terpakai untuk
mengkondisikan kelas dan kondisi kelas tetap kondusif. Akan
tetapi, guru lupa menginformasikan kepada siswa mengenai halhal yang terkait dengan pertemuan selanjutnya.
2) Pertemuan 2
a) Pendahuluan
Guru masuk ke dalam kelas dan mengkondisikan siswa.
Lebih dari 50% siswa sudah berada di dalam kelas, sebagia
siswa lainnya masuk ke dalam kelas beberapa saat kemudian.
Setelah seluruh siswa duduk di bangku masing-masing, guru
mengucap salam dan mengajak siswa berdo’a bersama.
Kemudian guru mengecek kehadiran siswa. Siswa yang hadir
sebanyak 34 orang yang artinya seluruh siswa hadir. Guru
meminta seluruh siswa untuk menyiapkan alat belajarnya. Lebih
dari 75% siswa membawa alat belajar yang lengkap dan
menaruhnya di atas meja. Kemudian guru memastikan apakah
siswa sudah duduk berdekatan dengan anggota kelompoknya

atau belum. Terdapat 5 kelompok yang sudah duduk bersama
anggota kelompoknya dan 3 kelompok lain yang belum duduk
bersama anggota kelompoknya segera mengkondisikan diri
sehingga suasana kelas tidak terlalu ribut seperti pertemuan
sebelumnya.
Dengan contoh-contoh nyata, guru memberikan motivasi
pentingnya mempelajari materi Transformasi dalam kehidupan
sehari-hari, serta mengecek kemampuan prasyarat siswa tentang
materi tersebut. Guru menyampaikan langkah pembelajaran
yang akan ditempuh, hasil belajar yang diharapkan akan dicapai,
serta penilaian yang akan dilakukan.
b) Orientasi Siswa terhadap Masalah
Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari, yaitu
Translasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Kemudian guru
mengaitkan materi Translasi dengan permasalahan dalam
kehidupan nyata dan mempresentasikannya dengan multimedia.
Sama seperti pertemuan sebelumnya, siswa tampak antusias
memperhatikan tampilan pada multimedia.
c) Mengorganisasi Siswa untuk Belajar
Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok.
LKS berisi kegiatan untuk menemukan konsep translasi melalui
permasalahan nyata dan memahami translasi pada bidang
koordinat. Guru menginstruksikan siswa untuk menyelesaikan

LKS sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan, yaitu
30 menit.
d) Membimbing Penyelidikan Individual dan Kelompok
Guru mendatangi setiap kelompok untuk mengarahkan
kegiatan diskusi dengan membimbing siswa atau kelompok
yang mengalami kesulitan. Guru juga mengatur kenyamanan
siswa dalam kelompok. Masih sama dengan pertemuan
sebelumnya, guru kesulitan mengatasi beberapa siswa dalam
kelompok yang tidak ikut berdiskusi dan membuat keributan
sehingga menganggu kenyamanan temannya yang lain. Selain
itu, partisipasi siswa dalam menyampaikan pendapat dalam
kelompok masih sangat kurang. Hanya beberapa siswa saja yang
antusias mengerjakan LKS.
e) Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya
Guru meminta semua kelompok mengumpulkan LKS yang
telah dikerjakan. Setelah mengamati secara sekilas satu per satu
LKS yang telah dikumpulkan, guru memanggil kelompok secara
acak untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas.
Presentasi setiap kelompok di depan kelas berjalan lancar. Guru
menunjuk siswa yang cenderung kurang aktif di kelas dan
memintanya untuk menanggapi hasil presentasi kelompok lain
agar diskusi kelas tidak hanya didominasi oleh siswa yang aktif
saja, sehingga partisipasi siswa dalam menganggapi hasil

presentasi

kelompok

lain

meningkat

dari

pertemuan

sebelumnya. Sekitar 25% siswa berpartisipasi memberikan
tanggapan.
f) Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah
Guru

menganalisis

menyampaikan

jawaban

jawaban

yang

setiap
tepat.

kelompok
Kemudian

dan
guru

membagikan LKS kepada setiap kelompok untuk memperbaiki
jawabannya. Guru memberikan penghargaan berupa pujian dan
applause kepada kelompok yang memiliki kinerja terbaik
selama proses pembelajaran. Terdapat 3 kelompok yang
mendapat pujian dan applause, dimana 2 kelompok merupakan
kelompok yang sama dengan kelompok pada pertemuan
sebelumnya dan 1 kelompok lain tersebut beranggotakan 4
orang.
g) Penutup
Guru melakukan tanya jawab dengan siswa dan meminta
siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Partisipasi
siswa dalam menyimpulkan pelajaran sedikit meningkat dari
pertemuan sebelumnya. Sekitar 25% siswa berpartisipasi
menyimpulkan materi yang telah dipelajari.
Di akhir pembelajaran, guru mengingatkan siswa agar pada
pertemuan selanjutnya siswa duduk bersama kelompoknya
sebelum

pelajaran

matematika

dimulai.

Guru

juga

menginformasikan kepada siswa mengenai hal-hal yang terkait
dengan pertemuan selanjutnya.
c. Observasi
Hasil observasi aktivitas guru memperlihatkan bahwa guru bertindak
sebagai fasilitator yang mengatur proses dan hasil belajar. Aktivitas guru
selama pembelajaran berlangsung dapat diketahui dari lembar observasi
yang telah diisi oleh observer. Dari hasil observasi aktivitas guru
diperoleh data sebagai berikut :
Tabel 4.1. Ringkasan hasil observasi aktivitas guru siklus I
Pertemuan

Persentase Keaktifan (%)

Kategori

1

88, 89

Sangat Baik

2

94,44

Sangat Baik

Rata-rata

91,65

Sangat Baik

Berdasarkan tabel 4.1, aktivitas guru berkategori sangat baik. Guru
telah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana dan
tujuan yang ingin dicapai. Akan tetapi, masih terdapat beberapa
kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran yang terekam dalam
lembar observasi aktivitas guru, antara lain :
1) Guru tidak mengatur kenyamanan siswa dalam kelompok.
2) Guru tidak menginformasikan kepada siswa hal-hal yang terkait
kegiatan belajar pada pertemuan selanjutnya.

d. Evaluasi
Setelah pembelajaran pada siklus I selesai, guru mengadakan
evaluasi. Evaluasi dilaksanakan pada tiap akhir siklus, yaitu pada
tanggal 10 April 2015. Soal evaluasi terdiri dari lima soal dalam bentuk
essay yang dikerjakan dalam waktu 1 x 40 menit. Jumlah siswa yang
mengikuti evaluasi siklus I sebanyak 34 orang. Adapun data hasil
evaluasi siklus I dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.2. Ringkasan Hasil Evaluasi Siklus I
Aspek yang Diukur

Hasil

Nilai terendah

40

Nilai tertinggi

100

Nilai rata-rata

76, 47

Banyak siswa yang mengikuti evaluasi
Banyak siswa yang tidak mengikuti evaluasi

34 orang
-

Banyak siswa yang tuntas

28 orang

Banyak siswa yang tidak tuntas

6 orang

Ketuntasan Klasikal

82, 35 %

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata
kelas yang diperoleh pada siklus I adalah 76,47 dengan nilai terendah 40
dan nilai tertinggi 100. Ketuntasan klasikal hanya 82,35% yang artinya
belum mencapai indikator keberhasilan penelitian yang telah ditetapkan,
yaitu
II.

85%. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilanjutkan ke siklus

e. Refleksi
Pada siklus I, nilai rata-rata kelas adalah 76, 47 dengan ketuntasan
klasikal yang baru mencapai 82,35 % sehingga hasil ini belum mampu
mencapai indikator keberhasilan penelitian yang telah ditetapkan. Oleh
karena itu, penelitian ini dilanjutkan ke siklus II.
Pada siklus I masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu :
1)

Kondisi kelas menjadi ribut dan tidak kondusif saat siswa akan
bergabung bersama kelompoknya.

2)

Guru kurang tegas dalam memberikan peringatan kepada siswa
yang membuat keributan dan menganggu kenyamanan siswa yang
lain saat diskusi kelompok.

3)

Interaksi siswa dalam kelompok masih kurang.

4)

Siswa masih banyak yang berkeliaran dan menganggu kenyamanan
temannya saat diskusi kelompok.

5)

Siswa pasif dalam menyampaikan pendapat untuk membuat
kesimpulan dalam kelompok.

6)

Diskusi kelas didominasi oleh siswa yang aktif saja.

7)

Partisipasi siswa dalam menyimpulkan pelajaran masih kurang.

8)

Guru lupa menginformasikan kepada siswa hal-hal yang terkait
kegiatan belajar pada pertemuan selanjutnya.
Kekurangan pada siklus I tersebut akan diperbaiki pada siklus II.

Adapun tindakan perbaikan yang akan dilakukan pada siklus II antara

lain :
1)

Di akhir pelajaran, guru mengingatkan siswa untuk duduk
berdekatan bersama kelompoknya pada pertemuan selanjutnya
menjelang pelajaran matematika dimulai.

2)

Guru dengan tegas memberikan peringatan kepada siswa yang
membuat keributan dan menganggu kenyamanan siswa yang lain
saat diskusi kelompok.

3)

Guru menghimbau siswa agar lebih meningkatkan kerjasamanya
antar anggota kelompok karena kerjasama kelompok menjadi
penilaian.

4)

Guru menghampiri siswa tersebut, menegur, dan memintanya
untuk ikut berdiskusi dengan kelompoknya.

5)

Guru

memberikan

dorongan

kepada

siswa

untuk

berani

mengajukan pendapat dalam kelompok masing-masing dengan
menunjuk anggota kelompok secara acak dan mengajukan
beberapa pertanyaan.
6)

Menunjuk siswa yang kurang aktif untuk menanggapi hasil diskusi
kelompok lain.

7)

Guru mengajukan beberapa pertanyaan pada beberapa siswa untuk
mendorong siswa memperbaiki atau menambahkan kesimpulan
yang disampaikan temannya.

8)

Guru menginformasikan kepada siswa hal-hal yang terkait kegiatan
belajar pada pertemuan selanjutnya dan meminta siswa untuk
mempelajari materi tersebut terlebih dahulu.

2. Siklus II
Kegiatan pembelajaran pada siklus II dilaksanakan dalam 2 kali
pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 20 April 2015
dengan sub materi Rotasi. Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 21
April 2015 dengan sub materi Dilatasi. Alokasi waktu tiap pertemuan adalah
2 x 40 menit.
Kegiatan pada siklus I terdiri dari 5 tahap, yaitu:
a. Tahap Perencanaan Tindakan
Pada tahap perencanaan ini telah dibuat perangkat – perangkat
pembelajaran yang akan mendukung proses pembelajaran, antara lain
sebagai berikut.
1)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (lampiran 15 dan lampiran 19)

2)

Multimedia yang akan dipresentasikan (lampiran 16 dan lampiran
20)

3)

Lembar Kerja Siswa (lampiran 17 dan lampiran 21)

4)

Lembar observasi guru (lampiran 18 dan lampiran 22)

5)

Kisi-kisi soal evaluasi hasil belajar siswa siklus II (lampiran 23)

6)

Soal evaluasi hasil belajar dalam bentuk essay (lampiran 24)

7)

Pedoman penskoran evaluasi hasil belajar (lampiran 25)

b.

Tahap Pelaksanaan
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melaksanakan
kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan RPP siklus II yang disusun
dengan memperhatikan hasil refleksi pada siklus I, yaitu sebagai berikut :
1)

Pertemuan 1
a) Pendahuluan
Guru masuk ke dalam kelas dan mengkondisikan siswa.
Lebih dari 75% siswa sudah berada di dalam kelas, sebagian
siswa lain masuk ke dalam kelas beberapa saat kemudian.
Setelah seluruh siswa duduk di bangku masing-masing, guru
mengucap salam dan mengajak siswa berdo’a bersama.
Kemudian guru mengecek kehadiran siswa. Siswa yang hadir
sebanyak 32 orang dan yang tidak hadir hanya 2 orang. Guru
meminta seluruh siswa untuk menyiapkan alat belajarnya.
Hampir seluruh siswa sudah membawa alat belajar yang lengkap
dan meletakkannya di atas meja. Kemudian guru memastikan
apakah siswa sudah duduk berdekatan dengan anggota
kelompoknya atau belum. Terdapat 7 kelompok yang sudah
duduk bersama anggota kelompoknya dan 1 kelompok lain yang
belum

duduk

bersama

anggota

kelompoknya

segera

mengkondisikan diri sehingga suasana kelas tidak terlalu ribut.

Dengan contoh-contoh nyata, guru memberikan motivasi
pentingnya mempelajari materi Transformasi dalam kehidupan
sehari-hari serta mengecek kemampuan prasyarat siswa tentang
materi tersebut. Guru menyampaikan langkah pembelajaran
yang akan ditempuh, hasil belajar yang diharapkan akan dicapai,
serta penilaian yang akan dilakukan.
b) Orientasi Siswa terhadap Masalah
Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari, yaitu
Rotasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Kemudian guru
mengaitkan materi Rotasi dengan permasalahan dalam kehidupan
nyata

dan

mempresentaskannya

dengan

menggunakan

multimedia. Siswa antusias memperhatikan presentasi guru.

c) Mengorganisasi Siswa untuk Belajar
Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok.
LKS berisi kegiatan untuk menemukan konsep rotasi melalui
permasalahan nyata dan memahami rotasi pada bidang
koordinat. Guru menginstruksikan siswa untuk menyelesaikan
LKS sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan, yaitu
30 menit.
d) Membimbing Penyelidikan Individual dan Kelompok
Guru mendatangi setiap kelompok untuk mengarahkan
kegiatan diskusi dengan membimbing siswa atau kelompok

yang mengalami kesulitan. Guru juga mengatur kenyamanan
siswa dalam kelompok dengan cara tegas memberikan
peringatan kepada siswa yang membuat keributan dan
menganggu kenyamanan temannya yang lain saat diskusi
kelompok. Selain itu, guru juga mengingatkan siswa bahwa
kerjasama antar anggota kelompok menjadi penilaian sehingga
hampir semua siswa berpartisipasi mengerjakan LKS. Guru juga
memberikan dorongan kepada siswa untuk berani mengajukan
pendapat dalam kelompoknya dengan menunjuk anggota
kelompok secara acak dan mengajukan beberapa pertanyaan.

e) Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya
Guru meminta semua kelompok mengumpulkan LKS yang
telah dikerjakan. Setelah mengamati secara sekilas satu per satu
LKS yang telah dikumpulkan, guru memanggil kelompok secara
acak untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas.
Presentasi setiap kelompok di depan kelas berjalan lancar dan
sesuai dengan yang diharapkan. Partisipasi siswa dalam
memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok di depan
kelas

meningkat

jika

dibandingkan

dengan

pertemuan

sebelumnya. Lebih dari 25% siswa berpartisipasi memberikan
tanggapan.
f) Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah
Guru menganalisis jawaban setiap kelompok. Hampir
semua

kelompok menjawab

LKS dengan benar. Guru

menyampaikan jawaban yang tepat agar kelompok yang
menjawab kurang tepat dapat memperbaiki jawabannya. Guru
memberikan penghargaan berupa pujian dan applause kepada
kelompok yang memiliki kinerja terbaik selama proses
pembelajaran. Terdapat 5 kelompok yang mendapat pujian dan
applause, dimana 3 kelompok merupakan kelompok yang sama
dengan pertemuan sebelumnya dan 2 kelompok lain masingmasing beranggotakan 4 orang.

g) Penutup
Guru melakukan tanya jawab dengan siswa dan meminta
siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Agar diskusi
kelas tidak didominasi oleh siswa-siswa tertentu saja, maka guru
mengajukan beberapa pertanyaan pada beberapa siswa untuk
mendorong siswa memperbaiki atau menambahkan kesimpulan
yang disampaikan temannya. Lebih dari 25% siswa berpartsipasi
memberikan kesimpulan terhadap materi yang telah dipelajari.
Kemudian guru menyampaikan kesimpulan yang tepat.
Di akhir pembelajaran, guru mengingatkan siswa agar pada
pertemuan selanjutnya siswa duduk bersama kelompoknya
sebelum

pelajaran

matematika

dimulai.

Guru

juga

menginformasikan kepada siswa mengenai hal-hal yang terkait
pertemuan selanjutnya.
2) Pertemuan 2
a) Pendahuluan
Guru masuk ke dalam kelas dan mengkondisikan siswa.
Hampir seluruh siswa sudah berada di dalam kelas, hanya 3
orang yang belum masuk kelas dan kemudian mereka masuk
beberapa saat kemudian. Setelah seluruh siswa duduk di bangku
masing-masing, guru mengucap salam dan mengajak siswa
berdo’a bersama. Kemudian guru mengecek kehadiran siswa.

Siswa yang hadir sebanyak 34 orang, yang artinya seluruh siswa
hadir. Guru meminta seluruh siswa untuk menyiapkan alat
belajarnya. Hampir seluruh siswa sudah membawa alat belajar
yang lengkap dan meletakkannya di atas meja. Kemudian guru
memastikan apakah siswa sudah duduk berdekatan dengan
anggota kelompoknya atau belum. Ternyata seluruh siswa sudah
duduk berdekatan bersama anggota kelompoknya sehingga
kondisi kelas sangat tertib dan tidak ribut.
Dengan contoh-contoh nyata, guru memberikan motivasi
pentingnya mempelajari materi Transformasi dalam kehidupan
sehari-hari, serta mengecek kemampuan prasyarat siswa tentang
materi tersebut. Guru menyampaikan langkah pembelajaran yang
akan ditempuh, hasil belajar yang diharapkan akan dicapai, serta
penilaian yang akan dilakukan.
b) Orientasi Siswa terhadap Masalah
Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari, yaitu
Dilatas dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Kemudian guru
mengaitkan
kehidupan

materi
nyata

Dilatasi
dan

dengan

menggunakan

permasalahan

dalam

multimedia

untuk

mempresentasikannya. Sama seperti pertemuan sebelumnya,
siswa tampak antusias memerhatikan tampilan pada multimedia.
c) Mengorganisasi Siswa untuk Belajar

Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok.
LKS berisi kegiatan untuk menemukan konsep dilatasi melalui
permasalahan nyata dan memahami dilatasi pada bidang
koordinat. Guru menginstruksikan siswa untuk menyelesaikan
LKS sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan, yaitu
30 menit.
d) Membimbing Penyelidikan Individual dan Kelompok
Guru mendatangi setiap kelompok untuk mengarahkan
kegiatan diskusi dengan membimbing siswa atau kelompok
yang mengalami kesulitan. Guru juga mengatur kenyamanan
siswa dalam kelompok dengan cara tegas memberikan
peringatan kepada siswa yang membuat keributan dan
menganggu kenyamanan temannya yang lain saat diskusi
kelompok. Selain itu, guru juga mengingatkan siswa bahwa
kerjasama antar anggota kelompok menjadi penilaian sehingga
hampir semua siswa berpartisipasi mengerjakan LKS. Guru juga
memberikan dorongan kepada siswa untuk berani mengajukan
pendapat dalam kelompoknya dengan menunjuk anggota
kelompok secara acak dan mengajukan beberapa pertanyaan.

e) Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya
Guru meminta semua kelompok mengumpulkan LKS yang
telah dikerjakan. Setelah mengamati secara sekilas satu per satu

LKS yang telah dikumpulkan, guru memanggil kelompok secara
acak untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas.
Presentasi setiap kelompok di depan kelas berjalan lancar dan
sesuai dengan yang diharapkan. Lebih dari 25% siswa
menanggapi presentasi kelompok lain tanpa harus ditunjuk oleh
guru terlebih dahulu.
f) Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah
Guru

menganalisis

menyampaikan

jawaban

jawaban
yang

setiap
tepat.

kelompok
Kemudian

dan
guru

membagikan LKS kepada setiap kelompok untuk diperbaiki
jawabannya. Guru memberikan penghargaan berupa pujian dan
applause kepada kelompok yang memiliki kinerja terbaik
selama proses pembelajaran. Seluruh kelompok mendapat
pujian dan applause.
g) Penutup
Guru melakukan tanya jawab dengan siswa dan meminta
siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Lebih dari
25% siswa berpartsipasi memberikan kesimpulan terhadap
materi yang telah dipelajari. Diskusi kelas tidak lagi didominasi
oleh siswa yang aktif saja.
Di akhir pembelajaran, guru menginformasikan kepada
siswa mengenai hal-hal yang terkait dengan pertemuan
selanjutnya.

c. Observasi
Hasil observasi aktivitas guru memperlihatkan bahwa guru bertindak
sebagai fasilitator yang mengatur proses dan hasil belajar. Aktivitas guru
selama pembelajaran berlangsung dapat diketahui dari lembar observasi
yang telah diisi oleh observer. Dari hasil observasi aktivitas guru
diperoleh data sebagai berikut :
Tabel 4.3. Ringkasan hasil observasi aktivitas guru siklus II
Pertemuan

Persentase Keaktifan (%)

Kategori

1

100

Sangat Baik

2

100

Sangat Baik

Rata-rata

100

Sangat Baik

Berdasarkan tabel 4.3, aktivitas guru berkategori sangat baik. Guru
telah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana dan
tujuan yang ingin dicapai.
d. Evaluasi
Setelah pembelajaran pada siklus II selesai, guru mengadakan
evaluasi. Evaluasi dilaksanakan pada tiap akhir siklus, yaitu pada
tanggal 27 April 2015. Soal evaluasi terdiri dari empat soal dalam
bentuk essay yang dikerjakan dalam waktu 1 x 40 menit. Jumlah siswa
yang mengikuti evaluasi siklus I sebanyak 34 orang. Adapun data hasil
evaluasi siklus II dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Ringkasan Hasil Evaluasi Siklus II
Aspek yang Diukur

Hasil

Nilai terendah

43, 75

Nilai tertinggi

100

Nilai rata-rata

78, 37

Banyak siswa yang mengikuti evaluasi
Banyak siswa yang tidak mengikuti evaluasi

34 orang
-

Banyak siswa yang tuntas

34 orang

Banyak siswa yang tidak tuntas

4 orang

Ketuntasan Klasikal

88, 24 %

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata
siswa pada siklus II yaitu 78,37 dengan ketuntasan klasikal 88, 24%.
Terjadi peningkatan nilai rata-rata dari siklus I ke siklus II. Dengan
melihat indikator keberhasilan dalam penelitian ini, yaitu ketuntasan
klasikal

, maka penelitian ini dikatakan berhasil.

e. Refleksi
Berdasarkan hasil observasi dan hasil evaluasi menunjukkan bahwa
indikator keberhasilan sudah tercapai. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata
siswa pada siklus II adalah 78, 37 dengan ketuntasan klasikal 88, 24 %.
Dengan demikian, penelitian dihentikan sampai siklus II dan penelitian
ini dikatakan berhasil.

B. Pembahasan
Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan
hasil belajar siswa kelas VII-H SMP Negeri 9 Mataram pada materi
transformasi dengan menerapkan model Problem Based Learning
berbantuan multimedia. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu
siklus I dan II yang terdiri dari tiga pertemuan dengan dua pertemuan
untuk menyampaikan materi dan satu pertemuan untuk evaluasi. Sub
materi yang dibahas pada siklus I adalah refleksi dan translasi, dan pada
siklus II sub materi yang dibahas adalah rotasi dan dilatasi. Hasil
penelitian berupa aktivitas guru dan hasil belajar siswa pada siklus I dan II
dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini :
Tabel 4.5 Ringkasan Hasil Observasi Aktivitas Guru dan Hasil
Evaluasi Belajar Siswa pada Dua Siklus
D
Siklus
a
ID
a

II

Aktivitas Guru

Hasil Belajar Siswa

Persentase

Kategori

Nilai Ratarata

Ketuntasan
Klasikal

91,65 %

Sangat Baik

76,47

82,35 %

100 %

Sangat Baik

78,92

88,24 %

r
Dari tabel 4.5, terlihat bahwa presentase aktivitas guru pada siklus I sudah
tergolong sangat baik, yaitu 91,65%. Berdasarkan hasil evaluasi siklus I,
ketuntasan klasikal 82,35% dengan nilai rata-rata 76,47. Ketuntasan
klasikal masih di bawah indikator keberhasilan penelitian , yaitu 85%.
Belum tercapainya ketuntasan klasikal pada siklus I ini disebabkan

oleh beberapa faktor, baik faktor dari guru, maupun dari diri siswa sendiri.
Faktor-faktor tersebut antara lain: saat guru menginstruksikan siswa untuk
bergabung dengan kelompoknya, kondisi kelas menjadi ribut dan tidak
kondusif sehingga sebagian alokasi waktu untuk belajar digunakan untuk
mengkondisikan kelas. Selain itu, guru juga kurang tegas dalam
memberikan

peringatan kepada siswa yang membuat keributan dan

menganggu kenyamanan siswa yang lain saat diskusi kelompok. Interaksi
siswa dalam kelompok masih kurang. Hanya 1 - 2 siswa yang antusias
mengerjakan LKS dalam tiap kelompok, dan siswa yang lain hanya
menunggu jawaban tanpa ikut berpastisipasi mengerjakan. Beberapa siswa
pasif dalam menyampaikan pendapat untuk membuat kesimpulan dalam
kelompok.
Selain itu, pada saat presentasi hasil diskusi kelompok, partisipasi
siswa dalam memberikan tanggapan masih kurang. Pada pertemuan 1,
kurang dari 25% siswa (5 – 6 siswa) yang berpartisipasi memberikan
tanggapan. Pada pertemuan 2, siswa yang memberikan tanggapan
meningkat, yaitu sekitar 25% (8 – 9 siswa). Diskusi kelas didominasi oleh
siswa tertentu, yaitu siswa yang cenderung aktif saja. Setelah presentasi
selesai, guru memberikan penghargaan berupa pujian dan applause kepada
kelompok yang memiliki kinerja terbaik selama proses pembelajaran. Pada
pertemuan pertama, hanya 2 kelompok yang mendapat pujian dan
applause, dimana satu kelompok beranggotakan 4 siswa dan kelompok
lainnya beranggotakan 5 siswa. Pada pertemuan kedua, kelompok yang

mendapat pujian dan applause bertambah, yaitu 3 kelompok dimana 2
kelompok merupakan kelompok yang sama dengan kelompok pada
pertemuan sebelumnya dan 1 kelompok lainnya beranggotakan 4 orang.
Pada kegiatan penutup, partisipasi siswa dalam menyimpulkan
pelajaran juga masih kurang. Pada pertemuan 1 kurang dari 25% siswa (5
– 6 siswa), dan pada pertemuan 2 sekitar 25% siswa (8 – 9 siswa). Guru
juga menginformasikan kepada siswa hal-hal yang terkait kegiatan belajar
pada pertemuan selanjutnya.
Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut, maka akan
diadakan tindakan perbaikan pada siklus II. Adapun tindakan-tindakan
perbaikan yang akan dilakukan antara lain: di akhir pelajaran, guru
mengingatkan siswa untuk duduk berdekatan bersama kelompoknya pada
pertemuan selanjutnya menjelang pelajaran matematika dimulai agar
kondisi kelas tetap kondusif sehingga alokasi waktu untuk belajar tidak
terpakai untuk mengkondisikan kelas. Selain itu, guru dengan tegas
memberikan peringatan kepada siswa yang membuat keributan dan
menganggu kenyamanan temannya yang lain saat diskusi kelompok. Guru
menghimbau siswa agar lebih meningkatkan kerjasama antar anggota
kelompok

karena

kerjasama

kelompok

menjadi

penilaian.

Guru

memberikan dorongan kepada siswa untuk berani mengajukan pendapat
dalam kelompoknya masing-masing dengan menunjuk anggota kelompok
secara acak dan mengajukan beberapa pertanyaan.
Pada saat presentasi hasil diskusi kelompok, guru menunjuk siswa

yang kurang aktif untuk menanggapi hasil diskusi kelompok lain. Pada
kegiatan penutup, guru mengajukan beberapa pertanyaan pada beberapa
siswa

untuk mendorong siswa

memperbaiki

atau menambahkan

kesimpulan yang disampaikan temannya. Guru tak lupa menginformasikan
kepada siswa hal-hal yang terkait kegiatan belajar pada pertemuan
selanjutnya dan meminta siswa untuk mempelajari materi tersebut terlebih
dahulu.
Proses pembelajaran pada siklus II dilaksanakan seperti pada siklus
I, tetapi guru melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan kekurangankekurangan yang ditemukan pada siklus I. Dari tabel 4.5, terlihat bahwa
presentase aktivitas guru pada siklus II sudah sudah tergolong sangat baik,
yaitu 100%, artinya guru telah melaksanakan proses pembelajaran sesuai
dengan rencana dan tujuan yang ingin dicapai. Presentase aktivitas guru
mengalami peningkatan dari siklus sebelumnya, yaitu dari 91,65%
menjadi 100%.
Tidak hanya aktivitas guru yang meningkat, aktivitas siswa juga
meningkat pada siklus II. Pada pertemuan 1, partisipasi siswa dalam
memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok di depan kelas
meningkat jika dibandingkan dengan pertemuan 2 siklus I. Lebih dari 25%
siswa (10 – 11 siswa) berpartisipasi memberikan tanggapan. Setelah
presentasi semua kelompok selesai, guru memberikan penghargaan berupa
pujian dan applause kepada kelompok yang memiliki kinerja terbaik
selama proses pembelajaran. Kelompok yang mendapat pujian dan

applause meningkat dari pertemuan sebelumnya, yaitu menjadi 5
kelompok dimana 3 kelompok merupakan kelompok yang sama dengan
pertemuan

sebelumnya

dan

2

kelompok

lain

masing-masing

beranggotakan 4 orang. Pada kegiatan penutup, partisipasi siswa dalam
menyimpulkan pelajaran meningkat, dimana lebih dari 25% siswa (10 – 11
siswa) berpartisipasi menyimpulkan materi yang telah dipelajari.
Pada pertemuan 2, partisipasi siswa dalam memberikan tanggapan
terhadap presentasi kelompok di depan kelas masih sama dengan
pertemuan sebelumnya, yaitu lebih dari 25% siswa (10 – 11 siswa), akan
tetapi siswa memberikan tanggapan karena kemauan sendiri dan tidak
perlu ditunjuk oleh guru terlebih dahulu. Setelah presentasi semua
kelompok selesai, guru memberikan penghargaan berupa pujian dan
applause kepada kelompok yang memiliki kinerja terbaik selama proses
pembelajaran. Kelompok yang mendapat pujian dan applause meningkat
dari pertemuan sebelumnya, yaitu seluruh kelompok mendapat pujian dan
applause. Pada kegiatan penutup, partisipasi siswa dalam menyimpulkan
pelajaran sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu lebih dari 25% siswa
(10 – 11 siswa) berpartisipasi menyimpulkan materi yang telah dipelajari.
Berdasarkan hasil evaluasi siklus II, ketuntasan klasikal adalah
88,24% dengan rata-rata nilai 78,92. Ketuntasan klasikal pada siklus II
mengalami peningkatan dari siklus sebelumnya, yaitu dari 82,35%
menjadi 88,24%. Indikator ketercapaian keberhasilan penelitian yaitu
ketuntasan klasikal

85%, artinya penelitian berhasil.

Secara keseluruhan, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
penerapan model Problem Based Learning berbantuan multimedia pada
materi transformasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII-H di
SMP Negeri 9 Mataram tahun pelajaran 2014/2015. Hal ini disebabkan
karena Problem Based Learning terdiri dari rangkaian aktivitas
pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah
yang terkait dunia nyata. Sedangkan multimedia digunakan untuk
menyajikan materi yang menarik. Materi-materi abstrak yang susah
dibayangkan oleh siswa dapat disajikan dengan multimedia.
Transformasi merupakan salah satu materi abstrak yang susah
dibayangkan oleh siswa. Problem Based Learning dapat menjadi model
pembelajaran yang tepat untuk diterapkan pada materi transformasi
karena

dalam

proses

pembelajarannya,

guru

akan

mengajukan

permasalahan terkait dunia nyata sehingga siswa akan mengerti tentang
apa yang sedang dipelajarinya. Multimedia juga dapat digunakan sebagai
alat bantu karena dengan menggunakan multimedia, materi abstrak seperti
transformasi dapat disampaikan dengan cara yang menarik sehingga
pesan yang ingin disampaikan dapat dengan mudah dipahami oleh siswa.
Hasil ini serupa dengan penelitian eksperimen yang telah dilakukan
oleh Wafik Khoiri dengan judul, ”Implementasi Model Problem Based
Learning Berbantuan Multimedia untuk Meningkatkan Kemampuan
Berpikir Kritis Siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Kudus pada Materi

Segitiga Tahun Pelajaran 2012/2013”, dimana didapatkan hasil bahwa
kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa yang mengikuti
pembelajaran dengan model Problem Based Learning berbantuan
multimedia meningkat. Hasil ini serupa pula dengan penelitian yang telah
dilakukan oleh Turdja’i dengan judul, ”Perbandingan Penerapan Model
Problem Based Learning Berbantuan Multimedia dan Tanpa Bantuan
Multimedia terhadap Kreativitas dan Hasil Belajar Matematika pada Siswa
Kelas X SMA Negeri 2 Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2014/2015”,
dimana didapatkan hasil bahwa kreativitas dan hasil belajar siswa yang
mengikuti pembelajaran dengan model Problem Based Learning
berbantuan multimedia lebih tinggi daripada siswa yang mengikuti
pembelajaran dengan model Problem Based Learning tanpa bantuan
multimedia.
Dengan demikian, penerapan model Problem Based Learning
berbantuan multimedia pada materi transformasi dapat meningkatkan hasil
belajar siswa kelas VII-H SMP Negeri 9 Mataram tahun pelajaran
2014/2015.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan
bahwa:
1. Penerapan Model Problem Based Learning berbantuan multimedia pada
materi transformasi yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas
VII-H SMP Negeri 9 Mataram tahun pelajaran 2014/2015 adalah dengan
langkah-langkah sebagai berikut :
a. Orientasi siswa kepada masalah, dimana pada tahap ini guru
menjelaskan tujuan pembelajaran dan mengaitkan materi dengan
permasalahan dalam kehidupan nyata dengan multimedia sebagai alat
bantu untuk mempresentasikannya.
b. Mengorganisasi siswa untuk belajar, dimana pada tahap ini guru
meminta siswa untuk bergabung bersama kelompoknya, membagikan
LKS untuk tiap kelompok, dan menjelaskan tugas serta batas waktu
kegiatan.
c. Membimbing penyelidikan individual dan kelompok, dimana pada
tahap ini guru mendatangi setiap kelompok untuk memfasilitasi
kegiatan,

mengarahkan

kegiatan diskusi

dengan

membimbing

siswa/kelompok yang mengalami kesulitan, dan mengatur kenyamanan
siswa dalam kelompok.

d. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dimana pada tahap ini
guru meminta tiap kelompok mengumpulkan LKS yang telah
dikerjakannya,

memanggil

kelompok

secara

acak

untuk

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, dan meminta
kelompok lain untuk menanggapinya.
e. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, dimana
pada tahap ini guru menyampaikan konsep yang benar kepada siswa,
membagikan kembali LKS kepada siswa untuk membenarkan
jawabannya, dan memberikan penghargaan kepada kelompok yang
memiliki kinerja terbaik selama proses pembelajaran.
2. Rata-rata hasil evaluasi belajar siswa dan persentase ketuntasan klasikal
mengalami peningkatan. Rata-rata hasil evaluasi belajar siswa siklus 1 dan
2 berturut-turut 76,47 dan 78,92. Sedangkan persentase ketuntasan klasikal
siswa siklus 1 dan 2 berturut-turut 82,35% dan 88,24%.
B. Saran
Adapun saran-saran yang dapat disampaikan oleh peneliti dari hasil
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi guru matematika di kelas VII-H SMP Negeri 9 Mataram diharapkan
dapat menerapkan model Problem Based Learning berbantuan multimedia
sebagai pembelajaran alternatif dalam kelas sehingga akan menambah
pengalaman baru bagi guru dalam mengenal variasi pembelajaran sebagai
upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

2. Bagi siswa diharapkan dapat lebih aktif dan termotivasi untuk membangun
pemahaman konsepnya secara mandiri melalui kerjasama kelompok
sehingga dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan.
3. Bagi mahasiswa atau pihak-pihak lainnya yang ingin meneliti lebih lanjut
tentang penerapan model Problem Based Learning berbantuan multimedia
diharapkan untuk mencoba pengunaannya pada materi pokok yang lain
dan memperoleh hasil yang lebih baik dari penelitian ini.
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LAMPIRAN

Lampiran 1
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
PERTEMUAN 1 SIKLUS I
Nama Sekolah

: SMP Negeri 9 Mataram

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas / Semester

: VII / II

Materi Pembelajaran

: TRANSFORMASI
- Refleksi

Alokasi Waktu

A.

: 2 Jam Pelajaran @ 40 menit

KOMPETENSI INTI
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya.
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menyaji, dan menalar 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.

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIANKOMPETENSI
KOMPETENSI
INDIKATOR PENCAPAIAN
DASAR
KOMPETENSI
2.1. Menunjukkan sikap logis, kritis,
analitik,
konsisten
dan
teliti,
bertanggung jawab, responsif dan
tidak
mudah
menyerah
dalam
memecahkan masalah.
2.2. Memiliki rasa ingin tahu, percaya
diri, dan ketertarikan pada matematika
serta memiliki rasa percaya pada daya
dan kegunaan matematika, yang
terbentuk melalui pengalaman belajar

2.1.1. Memiliki sikap tanggung jawab
untuk
mengembangkan
materi
Transformai secara konsisten dalam
kehidupan sehari-hari.

3.9

3.9.1

Memahami konsep transformasi
(dilatasi,
translasi,
pencerminan,

2.2.1 Memiliki sikap rasa ingin tahu
dan
membiasakan
sikap
berani
bertanya,
berani
mengemukakan
pendapat dan menghargai pendapat
orang lain.
Memahami konsep refleksi
melalui permasalahan nyata.

rotasi) menggunakan
geometri.

obyek-obyek 3.9.2
3.9.3

Memahami
pencerminan
terhadap suatu garis.
Memahami
refleksi
pada
bidang koordinat.

C. MATERI AJAR
REFLEKSI
Refleksi adalah pencerminan suatu benda atau bangun geometris pada suatu garis.
Contoh:

D. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
URAIAN KEGIATAN
KEGIATAN PENDAHULUAN (5 MENIT)
1)

Guru memberi salam, mengajak siswa berdoa bersama, serta mengecek
kehadiran siswa.

2)

Dengan contoh-contoh nyata, guru memberikan motivasi pentingnya
mempelajari materi Transformasi dalam kehidupan sehari-hari dengan
multimedia, serta mengecek kemampuan prasyarat siswa tentang materi
tersebut.

3)

Guru menyampaikan langkah pembelajaran yang akan ditempuh, hasil
belajar yang diharapkan akan dicapai, serta penilaian yang akan dilakukan.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)
1)

2)

3)

Orientasi Siswa Terhadap Masalah
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
 Guru mengaitkan materi Refleksi dengan permasalahan dalam
kehidupan nyata.
 Guru menggunakan multimedia untuk mempresentasikannya.
 Siswa mengamati apa yang dipresentasikan oleh guru.
Mengorganisasi Siswa untuk Belajar
 Guru membagi siswa ke dalam kelompok heteregon yang beranggotakan
4 – 5 orang.
 Guru membagikan LKS.
 Guru menjelaskan tugas dan batasan waktu kegiatan.
Membimbing Penyelidikan Individual dan Kelompok
 Guru mendatangi setiap kelompok untuk memfasilitasi kegiatan.

 Guru
mengarahkan
kegiatan
diskusi
dengan
membimbing
siswa/kelompok yang mengalami kesulitan.
 Guru mengatur kenyamanan siswa dalam kelompok.
4) Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya
 Guru meminta setiap kelompok mengumpulkan LKS.
 Guru memanggil kelompok secara acak untuk mempresentasikan hasil
diskusinya di depan kelas.
 Guru meminta kelompok lain untuk menanggapinya.
5) Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah
 Guru menyampaikan konsep yang benar kepada siswa.
 Guru membagikan kembali LKS untuk membenarkan jawabannya.
 Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja
terbaik selama proses pembelajaran.
KEGIATAN PENUTUP (15 MENIT)
1) Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dipelajari.
2) Guru menginformasikan garis besar materi yang akan diberikan pada
pertemuan berikutnya.
3) Kegiatan pembelajaran ditutup dengan salam.

E. PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR
No

Aspek yang dinilai

Teknik Penilaian

1

Rasa ingin tahu

Pengamatan

2

Tanggungjawab dalam
Pengamatan
kelompok
Catatan : Pedoman Penilaian Terlampir

Waktu Penilaian
Kegiatan inti nomor 2
Kegiatan inti nomor 3, 4, dan 5

F. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
MEDIA :
a. LCD
b. Laptop
SUMBER BELAJAR :
Buku Paket Matematika Kelas VII Kurikulum 2013

LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 :
PEDOMAN PENILAIAN SIKAP RASA INGIN TAHU
A. INSTRUMEN PENILAIAN
KODE

ASPEK YANG DI OBSERVASI/DIAMATI

A

Suka membaca buku-buku referensi untuk mencari berbagai macam
informasi yang berkaitan dengan matematika.

B

Suka bertanya tentang sesuatu yang belum diketahui atau dimengerti

C

Aktif mencoba mengerjakan soal-soal latihan yang berkaitan dengan
materi Matematika yang sedang diajarkan.

B. RUBRIK PENILAIAN
PEDOMAN PENSKORAN
SELALU

SKOR
4

Apabila selalu melakukan sesuai dengan pernyataan pada
aspek yang diamati/ diobservasi.

SERING

SKOR
3

Apabila sering melakukan sesuai dengan pernyataan pada
aspek yang diamati/ diobservasi, dan pernah tidak
melakukannya.

KADANGKADANG

SKOR
2

Apabila kadang-kadang melakukan, dan lebih sering
tidak melakukannya, sesuai dengan pernyataan pada
aspek yang diamati/ diobservasi.

TIDAK
PERNAH

SKOR
1

Apabila tidak pernah melakukan sesuai dengan
pernyataan pada aspek yang diamati/diobservasi.

C. PEDOMAN PENILAIAN
RUMUS NILAI AKHIR

NILAI AKHIR =

JUMLAH SKOR MAKSIMAL = 12
KATAGORI NILAI AKHIR

RENTANG SKOR AKHIR

SANGAT BAIK

SB

Apabila memperoleh skor akhir 3,50 < NA
4,00

BAIK

B

Apabila memperoleh skor akhir 2,50 < NA
3,50

CUKUP

C

Apabila memperoleh skor akhir 1,50 < NA
2,50

KURANG

K

Apabila memperoleh skor akhir 1,00 ≤
NA 1,50

D. DAFTAR NILAI HASIL OBSERVASI
LEMBAR HASIL OBSERVASI/PENGAMATAN
SIKAP RASA INGIN TAHU
Mata Pelajaran
Materi Pokok
Kelas/Semester
Tanggal Observasi
NO.
ABSEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
dst

NAMA
PESERTA
DIDIK

A
1

2

3

4

SKOR PER ASPEK
B
C
1 2 3 4 1 2 3

4

JML

LAMPIRAN 2 :
PEDOMAN PENILAIAN SIKAP TANGGUNG JAWAB DALAM KELOMPOK
A.

INSTRUMEN PENILAIAN
KODE

ASPEK YANG DI OBSERVASI/DIAMATI

A

Menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas
kelompok secara terus menerus dan konsisten .

B

Menyelesaikan tugas-tugas kelompok yang diberikan guru dengan
baik dan benar.

B. RUBRIK PENILAIAN
PEDOMAN PENSKORAN
SELALU

SKOR
4

Apabila selalu melakukan sesuai dengan pernyataan pada
aspek yang diamati/ diobservasi.

SERING

SKOR
3

Apabila sering melakukan sesuai dengan pernyataan pada
aspek yang diamati/ diobservasi, dan pernah tidak
melakukannya.

KADANGKADANG

SKOR
2

Apabila kadang-kadang melakukan, dan lebih sering tidak
melakukannya, sesuai dengan pernyataan pada aspek yang
diamati/ diobservasi.

TIDAK
PERNAH

SKOR
1

Apabila tidak pernah melakukan sesuai dengan pernyataan
pada aspek yang diamati/diobservasi.

C. PEDOMAN PENILAIAN
RUMUS NILAI AKHIR

NILAI AKHIR =

JUMLAH SKOR MAKSIMAL = 8

KATAGORI NILAI AKHIR

RENTANG SKOR AKHIR

SANGAT BAIK

SB

Apabila memperoleh skor akhir 3,50 < NA

4,00

BAIK

B

Apabila memperoleh skor akhir 2,50 < NA

3,50

CUKUP

C

Apabila memperoleh skor akhir 1,50 < NA

2,50

KURANG

K

Apabila memperoleh skor akhir 1,00 ≤ NA

1,50

D. DAFTAR NILAI HASIL OBSERVASI

LEMBAR HASIL PENILAIAN SIKAP TANGGUNGJAWAB
Mata Pelajaran
Materi Pokok
Kelas/Semester
Tanggal Observasi /Penilaian
NO.

NAMA SISWA
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
dst

SKOR PER ASPEK
A
B
2
3
4
1
2
3

Jumlah
4

Nilai
Akhir

Lampiran 2
MULTIMEDIA SUB MATERI REFLEKSI
PERTEMUAN 1 SIKLUS I

Lampiran 3
LEMBAR KERJA SISWA
Pertemuan 1 Siklus I
-

Tujuan Pembelajaran :

Siswa dapat memahami konsep refleksi melalui
permasalahan nyata

-

Siswa dapat memahami refleksi terhadap suatu garis

-

Siswa

dapat

memahami

refleksi

pada

bidang

koordinat
Waktu

:

30 menit

Nama Anggota Kelompok :
1.
2.
3.
4.
5.

Perhatikan gambar berikut!

Gambar di atas adalah contoh refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan
mempelajari tentang sifat-sifat benda yang direfleksikan oleh cermin datar.
1.

Sebelum berangkat sekolah, Dino berdiri di depan sebuah cermin datar.

a. Jika Dino berdiri dengan jarak 50 cm dari cermin, maka jarak bayangan Dino
dari Cermin adalah … cm
b. Jika jarak bayangan Dino dari cermin adalah 5 meter, maka jarak Dino
dengan cermin adalah … meter.
c. Jika tinggi Dino 150 cm, maka tinggi bayangan Dino adalah … cm.
Kesimpulan :
Jarak benda terhadap cermin ………… … …… jarak bayangan terhadap cermin.
Tinggi benda ………… … …… tinggi bayangannya.

2. Sebuah segitiga ABC diletakkan di depan cermin.

Maka :
a. Bayangan titik A adalah titik …
b. Bayangan titik B adalah titik …
c. Bayangan titik C adalah titik …
d. Bayangan segitiga ABC adalah segitiga …
e. Bagaimanakah gambar benda dengan bayangannya? Apakah sama atau
tidak? …….

Kesimpulan :
Bentuk benda ………… … …… bentuk bayangannya.

Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menentukan bayangan titik pada bidang koordinat!
3. Refleksi pada sumbu-x
Tentukan bayangan A, B, C, dan D setelah direfleksikan pada sumbu-x!
Koordinat Koordinat
Semula
Bayangan
A (3, 5)

A’ (3, -5)

B (-2, 4)

B’ (…, …)

C (-6, -5)

C’ (…, …)

D (6, -1)

D’ (…, …)

Kesimpulan :
Jika koordinat semula adalah (a, b) dan kemudian direfleksikan pada sumbu-x,
maka koordinat bayangannya adalah (…, …)

4. Refleksi pada sumbu-y
Tentukan bayangan A, B, C, dan D setelah direfleksikan pada sumbu-y!
Koordinat
Semula

Koordinat
Bayangan

A (2, 6)

A’ (-2, 6)

B (-6, 4)

B’ (…, …)

C (-5, -4)

C’ (…, …)

D (5, -1)

D’ (…, …)

Kesimpulan :
Jika koordinat semula adalah (a, b) dan kemudian direfleksikan pada sumbu-y, maka
koordinat bayangannya adalah (…, …)

5. Refleksi terhadap titik asal O(0,0)
Tentukan bayangan A, B, C, dan D setelah direfleksikan terhadap titik asal
O(0,0)!
Koordinat
Semula

Koordinat
Bayangan

A (4, 5)

A’ (…, …)

B (6, 3)

B’ (-6, -3)

C (3, -2)

C’ (…, …)

D (-6, 4)

D’ (…, …)

Kesimpulan :
Jika koordinat semula adalah (a, b) dan kemudian direfleksikan terhadap titik asal O(0,0),
maka koordinat bayangannya adalah (…, …)

6. Refleksi terhadap garis y = x
Tentukan bayangan A, B, C, dan D setelah direfleksikan terhadap garis y = x!
Koordinat
Semula

Koordinat
Bayangan

A (1, 5)

A’ (…, …)

B (4, 3)

B’ (…, …)

C (-2, 6)

C’ (…, …)

D (-4, 2)

D’ (2 , -4)

Kesimpulan :
Jika koordinat semula adalah (a, b) dan kemudian direfleksikan terhadap garis
y = x, maka koordinat bayangannya adalah (…, …)

Lampiran 4

PEDOMAN OBSERVASI KEGIATAN GURU PERTEMUAN 1 SIKLUS I

Cara Penskoran :
Skor 3 diberikan jika semua deskriptor tampak
Skor 2 diberikan jika 2 deskriptor tampak
Skor 1 diberikan jika 1 deskriptor tampak
Skor 0 diberikan jika tidak ada deskriptor yang tampak

PETUNJUK: Berilah tanda (√) pada setiap deskriptor yang tampak!
No

Deskriptor

Pelaksanaan
Tampak

1

Orientasi
Masalah

Siswa

Tidak
Tampak

Terhadap

tujuan

√

materi
yang
dipelajari dengan permasalahan
dalam kehidupan nyata.

√

c. Menggunakan multimedia untuk

√

a. Menjelaskan

Skor

pembelajaran.

b. Mengaitkan

mempresentasikan
tersebut.

2

3

materi

Mengorganisasi Siswa untuk
Belajar
a. Meminta

√

b. Membagikan LKS.

√

siswa
bergabung
bersama kelompoknya.

3
c. Menjelaskan tugas dan batasan

√

waktu kegiatan.

3

4

Membimbing
Penyelidikan
Individual dan Kelompok
a. Mendatangi setiap kelompok
untuk memfasilitasi kegiatan.

√

b. Mengarahkan kegiatan diskusi
dengan
membimbing
siswa/kelompok yang mengalami
kesulitan.

√

c. Mengatur kenyamanan
dalam kelompok.

siswa

Mengembangkan
Menyajikan Hasil Karya

dan

a. Meminta

setiap
kelompok
mengumpulkan LKS yang telah
dikerjakan.

3
√

√

3
b. Guru

memanggil kelompok
secara
acak
untuk
mempresentasikan
hasil
diskusinya di depan kelas.

√

c. Meminta kelompok lain untuk

√

menanggapinya.

5

Menganalisis
Mengevaluasi
Pemecahan Masalah

dan
Proses

a. Menganalisis jawaban setiap

√

kelompok dan menyampaikan
jawaban yang tepat.

b. Membagikan

LKS
kepada
setiap
kelompok
untuk
diperbaiki jawabannya.

c. Memberikan
kepada

penghargaan
kelompok
yang

√
3
√

memiliki kinerja terbaik selama
proses pembelajaran.

6

Menutup Pembelajaran
a. Melakukan tanya jawab dengan
siswa dan meminta siswa untuk
menyimpulkan materi yang
telah dipelajari .

√

b. Menyampaikan
kesimpulan
yang tepat terhadap materi yang
telah dipelajari.

√
2
√

c. Menginformasikan
kepada
siswa hal-hal yang terkait
kegiatan belajar pada pertemuan
selanjutnya.

Mataram,

2015

Observer

Made Sudiani, S.Pd
NIP. 196204151984032012

Lampiran 5
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Nama Sekolah

: SMP Negeri 9 Mataram

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas / Semester

: VII / II

Materi Pembelajaran

: TRANSFORMASI
- Translasi

Alokasi Waktu

:

2

Jam Pelajaran @ 40 menit

A. KOMPETENSI INTI
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya.
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menyaji, dan menalar 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.

B.

KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIANKOMPETENSI
KOMPETENSI

INDIKATOR PENCAPAIAN

DASAR

KOMPETENSI

2.1. Menunjukkan sikap logis, kritis,

2.1.1. Memiliki sikap tanggung jawab

analitik,

untuk

konsisten

dan

bertanggung jawab, responsif
tidak

mudah

menyerah

teliti,
dan
dalam

mengembangkan

materi

Transformai secara konsisten dalam
kehidupan sehari-hari.

memecahkan masalah.
2.2. Memiliki rasa ingin tahu, percaya

2.2.1 Memiliki sikap rasa ingin tahu

diri, dan ketertarikan pada matematika

dan

serta memiliki rasa percaya pada daya

bertanya,

dan

pendapat dan menghargai pendapat

kegunaan

matematika,

yang

membiasakan
berani

sikap

berani

mengemukakan

terbentuk melalui pengalaman belajar

orang lain.

3.9

3.9.4

Memahami konsep translasi.

3.9.5

Memahami

Memahami konsep transformasi

(dilatasi,
rotasi)

translasi,
menggunakan

pencerminan,
obyek-obyek

translasi

pada

bidang koordinat.

geometri.

C. MATERI AJAR
TRANSLASI
Translasi adalah pergeseran suatu benda atau bentuk geometris ke posisi baru
sepanjang garis lurus.
Contoh :

D. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
URAIAN KEGIATAN
KEGIATAN PENDAHULUAN (5 MENIT)

1)

Guru memberi salam, mengajak siswa berdoa bersama, serta mengecek
kehadiran siswa.

2)

Guru menertibkan siswa dan membuat kondisi kelas menjadi kondusif.

3)

Dengan contoh-contoh nyata, guru memberikan motivasi pentingnya
mempelajari materi Transformasi dalam kehidupan sehari-hari dengan
multimedia, serta mengecek kemampuan prasyarat siswa tentang materi
tersebut.

4)

Guru menyampaikan langkah pembelajaran yang akan ditempuh, hasil
belajar yang diharapkan akan dicapai, serta penilaian yang akan dilakukan.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)
1)

Orientasi Siswa Terhadap Masalah
 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran.
 Guru mengaitkan materi Translasi dengan permasalahan dalam
kehidupan nyata.
 Guru menggunakan multimedia untuk mempresentasikannya.
 Siswa mengamati apa yang dipresentasikan oleh guru.

2)

Mengorganisasi Siswa untuk Belajar
 Guru meminta siswa bergabung bersama kelompoknya.
 Guru membagikan LKS.
 Guru menjelaskan tugas dan batasan waktu kegiatan.

3)Membimbing Penyelidikan Individual dan Kelompok
 Guru mendatangi setiap kelompok untuk memfasilitasi kegiatan.
 Guru

mengarahkan

kegiatan

diskusi

dengan

membimbing

siswa/kelompok yang mengalami kesulitan.
 Guru mengatur kenyamanan siswa dalam kelompok.
 Guru memberikan peringatan kepada siswa yang membuat keributan dan

menganggu kenyamanan temannya yang lain saat diskusi kelompok.
 Guru memotivasi siswa agar lebih meningkatkan kerjasamanya antar
anggota kelompok dan memberitahu siswa bahwa kerjasama antar
anggota kelompok akan dinilai.

4)Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya
 Guru meminta setiap kelompok mengumpulkan LKS.
 Guru memanggil kelompok secara acak untuk mempresentasikan hasil
diskusinya di depan kelas.
 Guru meminta kelompok lain untuk menanggapinya.
 Guru menunjuk siswa yang kurang aktif untuk menanggapi presentasi
kelompok lain agar diskusi kelas tidak didominasi oleh siswa yang aktif
saja.
5)Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah


Guru menyampaikan konsep yang benar kepada siswa.



Guru membagikan kembali LKS kepada siswa untuk membenarkan
jawabannya.



Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja
terbaik selama proses pembelajaran.

KEGIATAN PENUTUP (15 MENIT)
1) Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dipelajari.
2) Guru menginformasikan garis besar materi yang akan di berikan pada
pertemuan berikutnya.
3) Guru mengingatkan siswa untuk duduk berdekatan bersama kelompoknya
pada pertemuan selanjutnya menjelang pelajaran matematika dimulai agar
kondisi kelas tetap kondusif.
4) Kegiatan pembelajaran ditutup dengan salam.

E. PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR
No

Aspek yang dinilai

Teknik Penilaian

Waktu Penilaian

1

Rasa ingin tahu

Pengamatan

Kegiatan inti nomor 2

2

Tanggungjawab dalam
kelompok

Pengamatan

Kegiatan inti nomor 3, 4, dan 5

3

Pengetahuan dan
keterampilan
matematika

Tes Pengetahuan
Individu

Kegiatan penutup nomor 1

Catatan : Pedoman Penilaian Terlampir

F. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
MEDIA :
a. LCD
b. Laptop

SUMBER BELAJAR :
Buku Paket Matematika Kelas VII Kurikulum 2013

Mataram,

April 2015

Eva Dina Lathifah
NIM. E1R011015

LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 :
PEDOMAN PENILAIAN SIKAP RASA INGIN TAHU
A. INSTRUMEN PENILAIAN
KODE

ASPEK YANG DI OBSERVASI/DIAMATI

A

Suka membaca buku-buku referensi untuk mencari berbagai macam
informasi yang berkaitan dengan matematika.

B

Suka bertanya tentang sesuatu yang belum diketahui atau dimengerti

C

Aktif mencoba mengerjakan soal-soal latihan yang berkaitan dengan
materi Matematika yang sedang diajarkan.

B. RUBRIK PENILAIAN
PEDOMAN PENSKORAN

SELALU

SKOR
4

Apabila selalu melakukan sesuai dengan pernyataan pada
aspek yang diamati/ diobservasi.

SERING

SKOR
3

Apabila sering melakukan sesuai dengan pernyataan pada
aspek yang diamati/ diobservasi, dan pernah tidak
melakukannya.

KADANGKADANG

SKOR
2

Apabila kadang-kadang melakukan, dan lebih sering
tidak melakukannya, sesuai dengan pernyataan pada
aspek yang diamati/ diobservasi.

TIDAK
PERNAH

SKOR
1

Apabila tidak pernah melakukan sesuai dengan
pernyataan pada aspek yang diamati/diobservasi.

C. PEDOMAN PENILAIAN
RUMUS NILAI AKHIR

NILAI AKHIR =

JUMLAH SKOR MAKSIMAL = 12

KATAGORI NILAI AKHIR

RENTANG SKOR AKHIR

SANGAT BAIK

SB

Apabila memperoleh skor akhir 3,50 < NA
4,00

BAIK

B

Apabila memperoleh skor akhir 2,50 < NA
3,50

CUKUP

C

Apabila memperoleh skor akhir 1,50 < NA
2,50

KURANG

K

Apabila memperoleh skor akhir 1,00 ≤
NA 1,50

D. DAFTAR NILAI HASIL OBSERVASI
LEMBAR HASIL OBSERVASI/PENGAMATAN
SIKAP RASA INGIN TAHU
Mata Pelajaran
Materi Pokok
Kelas/Semester
Tanggal Observasi
NO.
ABSEN
1
2
3
4
5
6
7
8

NAMA
PESERTA
DIDIK

A
1

2

3

4

SKOR PER ASPEK
B
C
1 2 3 4 1 2 3

4

JML

LAMPIRAN 2 :
PEDOMAN PENILAIAN SIKAP TANGGUNG JAWAB DALAM KELOMPOK
A. INSTRUMEN PENILAIAN
KODE

ASPEK YANG DI OBSERVASI/DIAMATI

A

Menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas
kelompok secara terus menerus dan konsisten .

B

Menyelesaikan tugas-tugas kelompok yang diberikan guru dengan
baik dan benar.

B. RUBRIK PENILAIAN
PEDOMAN PENSKORAN
SELALU

SKOR
4

Apabila selalu melakukan sesuai dengan pernyataan pada
aspek yang diamati/ diobservasi.

SERING

SKOR
3

Apabila sering melakukan sesuai dengan pernyataan pada
aspek yang diamati/ diobservasi, dan pernah tidak
melakukannya.

KADANGKADANG

SKOR
2

Apabila kadang-kadang melakukan, dan lebih sering tidak
melakukannya, sesuai dengan pernyataan pada aspek yang
diamati/ diobservasi.

TIDAK
PERNAH

SKOR
1

Apabila tidak pernah melakukan sesuai dengan pernyataan
pada aspek yang diamati/diobservasi.

C. PEDOMAN PENILAIAN
RUMUS NILAI AKHIR

NILAI AKHIR =

JUMLAH SKOR MAKSIMAL = 8

KATAGORI NILAI AKHIR

RENTANG SKOR AKHIR

SANGAT BAIK

SB

Apabila memperoleh skor akhir 3,50 < NA

4,00

BAIK

B

Apabila memperoleh skor akhir 2,50 < NA

3,50

CUKUP

C

Apabila memperoleh skor akhir 1,50 < NA

2,50

KURANG

K

Apabila memperoleh skor akhir 1,00 ≤ NA

1,50

D. DAFTAR NILAI HASIL OBSERVASI

LEMBAR HASIL PENILAIAN SIKAP TANGGUNGJAWAB
Mata Pelajaran
Materi Pokok
Kelas/Semester
Tanggal Observasi /Penilaian
NO.

NAMA SISWA
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
dst

SKOR PER ASPEK
A
B
2 3 4 1 2 3

Jumlah
4

Nilai
Akhir

Lampiran 6
MULTIMEDIA SUB MATERI TRANSLASI
PERTEMUAN 2 SIKLUS I

Lampiran 7
LEMBAR KERJA SISWA
PERTEMUAN 2 SIKLUS I
Tujuan Pembelajaran
:

-

Siswa dapat memahami konsep translasi melalui
permasalahan nyata

-

Siswa dapat memahami translasi pada bidang koordinat
30 menit

Waktu
:

Nama Anggota Kelompok :
1.
2.
3.
4.
5.

Perhatikan gambar berikut!
Gambar

di

samping

adalah

gambar

pertunjukkan drum band yang sering kita
lihat pada acara ajang olahraga, tujuh
belasan, atau pawai. Pergerakan anggota
drum

band

merupakan

dan

perpindahan

suatu

atraksi

mereka
yang

menakjubkan. Pergerakan setiap anggota
drum

band

selama

merupakan contoh translasi.

pertunjukkan

Selain drum band, contoh translasi dalam
kehidupan nyata adalah permainan catur.
Dalam permainan catur, setiap pion catur
dipindah dalam suatu garis lurus. Setiap
pion memiliki cara yang berbeda dalam
pemindahannya. Misal, Menteri bergerak
ke seluruh arah, Raja hanya dapat dipindah
satu petak ke segala arah. Pergerakan pionpion catur memiliki pola seperti pada
konsep translasi berulang.

Setelah mengetahui contoh-contoh translasi dalam kehidupan nyata, sekarang kita akan
mencari tahu tentang konsep translasi melalui permainan catur.
1.

Perhatikan gambar berikut :

Perhatikan bidak di F8. Pada permainan catur, bidak catur pada F8 hanya dapat
bergerak secara diagonal sepanjang persegi hitam. Jika bidak ini berada di D2
setelah dua kali pemindahan, jelaskan bagaimana bentuk translasinya!
Jawab :

Translasi yang dimaksud adalah perpindahan ke kanan, ……, atas, dan …….
Sehingga pemindahan bidak catur dari F8 ke D2 adalah sebagai berikut :
 Pemindahan bidak catur dari F8 ke H6 adalah … satuan ke kanan dan 2
satuan ke ……
 Pemindahan dari H6 ke D2 adalah 4 satuan ke …… dan … satuan ke kiri.

Kesimpulan :
Translasi adalah ………
Pemindahan pada translasi hanya dilakukan dengan menggeser suatu benda
ke kanan, ……, atas, dan ……

Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menggambar dan menentukan bayangan titik-titik
yang ditranslasikan pada bidang koordinat!
2. PQ berkoordinat di P (2, -4) dan Q (5, -1). Gambarkanlah bayangan PQ setelah
ditranslasikan oleh (-7, 8)!
Jawab :
Ditranslasikan oleh (-7, 8) maksudnya ditranslasikan

… satuan ke kiri dan 8

satuan ke …….

Koordinat Semula
P (2, -4)
Q (5, -1)

Koordinat Bayangan
P’ (…, …)
Q’ (…, …)

Kesimpulan :
Translasi suatu titik P(x, y) oleh (a, b) maksudnya titik P(x, y) ditranslasikan
a satuan ke …… dan b satuan ke …….
Translasi suatu titik P(x, y) oleh (-a, b) maksudnya titik P(x, y)
ditranslasikan a satuan ke …… dan b satuan ke …….
Translasi suatu titik P(x, y) oleh (a, -b) maksudnya titik P(x, y)
ditranslasikan a satuan ke …… dan b satuan ke …….
Translasi suatu titik P(x, y) oleh (-a, -b) maksudnya titik P(x, y)
ditranslasikan a satuan ke …… dan b satuan ke …….

5. Jajargenjang ABCD berkoordinat di A(2, 4), B(5, 4), C(4, 2), dan D(1, 2).
Gambarkanlah bayangan ABCD setelah ditranslasikan oleh (-6, 2)!

Koordinat Semula
A (2, 4)
B (5, 4)
C (4, 2)
D (1, 2)

Koordinat Bayangan
A’ (2 + (-6), 4 + 2) = A’ (-4, 6)klkl
B’ (… + (-6), … + 2) = B’ (…, …)
C’ (… + (-6), … + 2) = C’ (…, …)
D’ (… + (-6), … + 2) = D’ (…, …)

Kesimpulan :
Translasi suatu titik P(x, y) oleh (a, b) menghasilkan suatu bayangan P’(… + …, … + …)

Lampiran 9

PEDOMAN OBSERVASI KEGIATAN GURU PERTEMUAN 2 SIKLUS I

Cara Penskoran :
Skor 3 diberikan jika semua deskriptor tampak
Skor 2 diberikan jika 2 deskriptor tampak
Skor 1 diberikan jika 1 deskriptor tampak
Skor 0 diberikan jika tidak ada deskriptor yang tampak

PETUNJUK: Berilah tanda (√) pada setiap deskriptor yang tampak!
No

1

Deskriptor

Orientasi
Siswa
Masalah
a. Menjelaskan

Pelaksanaan
Tampak
Tidak
Tampak
Terhadap
tujuan

pembelajaran.
b. Mengaitkan materi yang
dipelajari
dengan
permasalahan
dalam
kehidupan nyata.
c. Menggunakan
multimedia
untuk
mempresentasikan
materi tersebut.

2

Mengorganisasi Siswa untuk
Belajar
a. Meminta siswa bergabung
bersama kelompoknya.
b. Membagikan LKS.
c. Menjelaskan
tugas
batasan waktu kegiatan.

3

Skor

dan

√
√

3

√

√
√
√

3

Membimbing
Penyelidikan
Individual dan Kelompok
a. Mendatangi setiap kelompok
untuk memfasilitasi kegiatan.
b. Mengarahkan kegiatan diskusi
dengan
membimbing
siswa/kelompok
yang
mengalami kesulitan.
c. Mengatur kenyamanan siswa

√
√
3
√

dalam kelompok.

4

Mengembangkan
dan
Menyajikan Hasil Karya
a. Meminta setiap kelompok
mengumpulkan LKS yang
telah dikerjakan.
b. Guru memanggil kelompok
secara
acak
untuk
mempresentasikan
hasil
diskusinya di depan kelas.
c. Meminta kelompok lain
untuk menanggapinya.

5

Menganalisis dan Mengevaluasi
Proses Pemecahan Masalah
a. Menganalisis jawaban setiap
kelompok dan menyampaikan
jawaban yang tepat.
b. Membagikan LKS kepada
setiap
kelompok
untuk
diperbaiki jawabannya.
c. Memberikan
penghargaan
kepada
kelompok
yang
memiliki kinerja terbaik
selama proses pembelajaran.

6

√
3
√

√

√
√

3

√

Menutup Pembelajaran
a. Melakukan
tanya
jawab
dengan siswa dan meminta
siswa untuk menyimpulkan
materi yang telah dipelajari .
b. Menyampaikan kesimpulan
yang tepat terhadap materi
yang telah dipelajari.
c. Menginformasikan
kepada
siswa hal-hal yang terkait
kegiatan
belajar
pada
pertemuan selanjutnya.

√

√

3

√

Mataram,

2015

Observer

Made Sudiani, S.Pd
NIP. 196204151984032012

Lampiran 9
KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS I
Kompetensi Dasar

Indikator

No.

Skor

Soal
3.9

Memahami
transformasi

konsep
(dilatasi,

translasi,

pencerminan,

rotasi)

menggunakan

obyek-obyek geometri.

 Memahami konsep refleksi
melalui

permasalahan

 Memahami

refleksi

 Memahami refleksi pada
prinsip

prinsiptransformasi

(dilatasi,

translasi,

pencerminanan,
dalam

rotasi)

menyelesaikan

9

2

3

3

18

nyata.

terhadap suatu garis.

4.6 Menerapkan

1

bidang koordinat.
 Memahami konsep translasi
melalui

permasalahan

4
18

nyata.

permasalahan nyata.
 Memahami translasi pada
bidang koordinat.
5

Total Skor

12

60

Lampiran 10
EVALUASI SIKLUS I
Nama Sekolah

: SMP Negeri 9 Mataram

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas / Semester

: VII-H / II

Materi Pembelajaran

: Transformasi (Refleksi dan Translasi)

Waktu

: 40 Menit

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar!
1. Perhatikan gambar berikut :

Sebuah benda diletakkan di depan cermin datar. Berdasarkan ilustrasi di atas,
sebutkan 3 sifat pencerminan yang kamu ketahui!
Jawab :

2. Gambarlah bayangan dari bangun berikut terhadap garis l !
Jawab :

3. Diketahui sebuah segitiga ABC berkoordinat di A(2, -1), B(4, -2), dan C(3, -5).
Gambarlah segitiga ABC dan bayangannya (segitiga A’B’C’)

setelah

direfleksikan terhadap garis y = x!
Jawab :

4. Perhatikan gambar berikut :

Pada permainan catur, bidak catur pada F8 hanya dapat bergerak secara diagonal
sepanjang persegi hitam. Jika bidak ini berada di C1 setelah dua kali pemindahan,
jelaskan bagaimana bentuk translasinya!
Jawab :

5. Diketahui PQ berkoordinat di P(2, 4) dan Q (4, 5). Gambarlah PQ dan
bayangannya (P’Q’) setelah ditranslasikan oleh (-7, -8)!
Jawab :

Lampiran 11
KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN EVALUASI SIKLUS I
NO

1

PENYELESAIAN
a. Jarak benda sama dengan jarak
bayangannya
b. Bentuk benda sama dengan bentuk
bayangannya
c. Garis yang menghubungkan titik dan
bayangannya tegak lurus terhadap cermin

SKOR

TOTAL
SKOR

3
3
3

9

3
2

3

3

Koordinat Semula :
A (2, -1)
B (4, -2)
C (3, -5)

3
3
3

Koordinat Bayangan :
A’ (-1, 2)
B’ (-2, 4)
C’ (-5, 3)

3
3
3

Dari F8 ke H6
2 satuan ke kanan
2 satuan ke bawah

3
3
3

Dari H6 ke C1
5 satuan ke bawah
5 satuan ke kiri

3
3
3

18

4

18
Koordinat Semula :
P (2, 4)

3

5

Q (4, 5)

3

Koordinat Bayangan :
P’(-5, -4)
Q’(-3,-3)

3
3
12

Lampiran 12
HASIL EVALUASI SIKLUS I
NILAI

Soal (Bobot Soal)
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

NAMA
ADITYA SASAKI

ANGGARA
ARYANDHANA
APRIANA
ATIKA SARI
HAFSARI NURBAYANI
HERMANSYAH
MAULANA
HIDAYAH
I KADEK SATRIA
WIBAWA
I MADE SEDANA YASA
I MADE WIJAYA
I NENGAH
YUDIANTHARA
I NYOMAN LAKSAMANA
WARDANI
I NYOMAN TRISNA
KUSUMA WIBAWA
I NYOMAN WIRA
DARMANTIYA
JAKA ARDIANSYAH
KADEK AYU MUTHIYA
DEWI
MUHAMMAD FAZRIN
MUHAMMAD
FERDIANSYAH
MUHAMMAD REZA
ALVIN ALGHIFARI
NI KADEK WIDIANTI
NI LUH FIFI INTAN
RATNA TALIA
NI LUH TIKA
WULANDARI
NI NENGAH DEVI ARIANI

1

2

3

4

5

NILAI

TOTAL

9
3

3
0

18
3

18
18

12
0

24

40.00

9
9
9
9

1
2
3
3

7
7
18
18

18
18
18
12

4
7
7
7

39
43
55
49

65.00
71.67
91.67
81.67

6
9

2
3

12
8

9
18

0
6

29
44

48.33
73.33

9
9
9

3
1
3

12
15
18

18
18
18

2
6
6

44
49
54

73.33
81.67
90.00

9

3

15

18

6

51

85.00

9

2

15

18

0

44

73.33

9

2

6

18

9

44

73.33

9
6

2
1

15
9

18
12

6
6

50
34

83.33
56.67

9
9

3
2

15
0

18
18

6
0

51
29

85.00
48.33

9

2

2

18

6

37

61.67

6
9

2
3

15
15

12
18

10
3

45
48

75.00
80.00

9

2

15

18

6

50

83.33

9
9

3
2

18
9

18
18

6
6

54
44

90.00
73.33

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

NI NENGAH MARETA
NINGSIH
NI NYOMAN AYU
PERMATA SARI
NI PUTU PARAS AYU
WYASTINI
NI WAYAN APRILIA SRI
WULANDARI
RIFIANTO DIMAS ARYA
WIGUNA
SAFITRI
SAHRUL FAREZA
UZAIR MAULANA
WAYAN TIARI
WULAN YULIA TRI
ADEKAYANTI HARYS
YOELKRISTOFEL

Jumlah Nilai
Jumlah Siswa yang Mengikuti
Tes
Jumlah Siswa yang Tuntas
Nilai Rata - rata
Ketuntasan Klasikal (%)
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah

9

3

15

18

6

51

85.00

9

3

18

18

6

54

90.00

9

3

18

18

6

54

90.00

9

3

18

18

12

60

100.00

9
9
9
9
9

2
1
2
3
1

15
9
12
12
6

18
18
18
18
18

6
6
6
9
9

50
43
47
51
43

83.33
71.67
78.33
85.00
71.67

9
9

3
2

18
9

18
18

4
6

52
44

86.67
73.33

291

76

1560

2600.00

417 585 191

34
28
76.47
82.35
100.00
40.00

Lampiran 13
DAFTAR KELOMPOK DISKUSI
KELOMPOK 1

KELOMPOK 2

1. Hafsari Nurbayani

1. I Nyoman Wira Darmantiya

2. Ni Nyoman Ayu P.

2. I Kadek Satria Wibawa

3. Yoel Kristofel

3. Wayan Tiari

4. Hermansyah Maulana

4. Hidayah

KELOMPOK 3

KELOMPOK 4

1. Ni Wayan Aprilia Sri Wulandari

1. I Made Sedana Yasa

2. Kadek Ayu Mutia Dewi

2. I Nengah Yudhantara

3. Kadek Widianty

3. I Nyoman Trisna K.

4. Safitri

4. I Nyoman Laksamana

5. Aditya Sasaki

5. Rifianto Dimas A.W.

KELOMPOK 5

KELOMPOK 6

1. Ni Nengah Mareta Ningsih

1. Ni Luh Fifi Intan Ratna Talia

2. Atika Sari

2. Apriana

3. M. Fazrin

3. Ni Nengah Devi Ariani

4. Jaka Ardiansyah

4. Anggara Aryandhana

KELOMPOK 7

KELOMPOK 8

1. Uzair Maulana

1. Ni Putu Paras Ayu W.

2. Sahrul Fareza

2. Wulan Yulia Tri A.H.

3. M. Reza Alvin A.

3. Ni Luh Tika W.

4. M. Ferdiansyah

4. I Made Wijaya

Lampiran 14
TABEL REFLEKSI SIKLUS I

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

KEKURANGAN PADA
PERBAIKAN PADA
SIKLUS I
SIKLUS II
Kondisi kelas menjadi ribut dan tidak 1. Di
akhir
pelajaran,
guru
kondusif saat siswa akan bergabung
mengingatkan siswa untuk duduk
bersama kelompoknya.
berdekatan bersama kelompoknya
pada
pertemuan
selanjutnya
menjelang pelajaran matematika
dimulai.
Guru kurang tegas dalam memberikan 2. Guru dengan tegas memberikan
peringatan
kepada
siswa
yang
peringatan kepada siswa yang
membuat keributan dan menganggu
membuat keributan dan menganggu
kenyamanan temannya yang lain saat
kenyamanan temannya yang lain saat
diskusi kelompok.
diskusi kelompok.
Interaksi siswa dalam kelompok masih 3. Guru menghimbau siswa agar lebih
kurang.
meningkatkan kerjasamanya antar
anggota kelompok karena kerjasama
kelompok menjadi penilaian.
Siswa masih banyak yang berkeliaran 4. Guru menghampiri siswa tersebut,
dan menganggu kenyamanan temannya
menegurnya, dan memintanya untuk
saat diskusi kelompok.
ikut berdiskusi dengan kelompoknya.
Siswa pasif dalam menyampaikan 5. Guru memberikan dorongan kepada
pendapat untuk membuat kesimpulan
siswa untuk berani mengajukan
dalam kelompok.
pendapat
dalam
kelompoknya
masing-masing dengan menunjuk
anggota kelompok secara acak dan
mengajukan beberapa pertanyaan.
Diskusi kelas didominasi oleh siswa 6. Menunjuk siswa yang kurang aktif
yang aktif saja.
untuk menanggapi hasil diskusi
kelompok lain.
Partisipasi siswa dalam menyimpulkan 7. Guru
mengajukan
beberapa
pelajaran masih kurang.
pertanyaan pada beberapa siswa
untuk
mendorong
siswa
memperbaiki atau menambahkan
kesimpulan
yang
disampaikan
temannya.
Guru lupa menginformasikan kepada 8. Guru menginformasikan kepada
siswa hal-hal yang terkait kegiatan
siswa hal-hal yang terkait kegiatan
belajar pada pertemuan selanjutnya.
belajar pada pertemuan selanjutnya
dan
meminta
siswa
untuk
mempelajari materi tersebut terlebih
dahulu.

Lampiran 15
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
PERTEMUAN 1 SIKLUS II

Nama Sekolah

: SMP Negeri 9 Mataram

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas / Semester

: VII / II

Materi Pembelajaran

: TRANSFORMASI
-

Alokasi Waktu

Rotasi
2

:

Jam Pelajaran @ 40 menit

A. KOMPETENSI INTI
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya.
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menyaji, dan menalar 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.

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIANKOMPETENSI
KOMPETENSI

INDIKATOR PENCAPAIAN

DASAR

KOMPETENSI

2.1. Menunjukkan sikap logis, kritis,

2.1.1. Memiliki sikap tanggung jawab

analitik,

untuk

konsisten

dan

bertanggung jawab, responsif
tidak

mudah

menyerah

teliti,
dan
dalam

mengembangkan

materi

Transformasi secara konsisten dalam
kehidupan sehari-hari.

memecahkan masalah.
2.2. Memiliki rasa ingin tahu, percaya

2.2.1 Memiliki sikap rasa ingin tahu

diri, dan ketertarikan pada matematika

dan

serta memiliki rasa percaya pada daya

bertanya,

dan

pendapat dan menghargai pendapat

kegunaan

matematika,

yang

membiasakan
berani

sikap

berani

mengemukakan

terbentuk melalui pengalaman belajar

orang lain.

3.9

3.9.6

Memahami konsep rotasi.

3.9.7

Menentukan koordinat hasil

Memahami konsep transformasi

(dilatasi,
rotasi)

translasi,
menggunakan

pencerminan,
obyek-obyek

rotasi.

geometri.

C. MATERI AJAR
ROTASI
Rotasi adalah perputaran yaitu memindahkan suatu benda atau bangun geometris
mengelilingi suatu titik.
Contoh :

D. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
URAIAN KEGIATAN
KEGIATAN PENDAHULUAN (5 MENIT)
1. Guru memberi salam, mengajak siswa berdoa bersama, serta mengecek
kehadiran siswa.
2. Guru menertibkan siswa dan membuat kondisi kelas menjadi kondusif.
3. Dengan contoh-contoh

nyata,

guru memberikan motivasi pentingnya

mempelajari materi Transformasi dalam kehidupan sehari-hari dengan
multimedia, serta mengecek kemampuan prasyarat siswa tentang materi
tersebut.

4. Guru menyampaikan langkah pembelajaran yang akan ditempuh, hasil belajar
yang diharapkan akan dicapai, serta penilaian yang akan dilakukan.
KEGIATAN INTI (60 MENIT)
1.

Orientasi Siswa Terhadap Masalah
 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran.
 Guru mengaitkan materi Rotasi dengan permasalahan dalam kehidupan
nyata.
 Guru menggunakan multimedia untuk mempresentasikannya.
 Siswa mengamati apa yang dipresentasikan oleh guru.

2.

Mengorganisasi Siswa untuk Belajar
 Guru meminta siswa bergabung bersama kelompoknya.
 Guru membagikan LKS.
 Guru menjelaskan tugas dan batasan waktu kegiatan.

3.

Membimbing Penyelidikan Individual dan Kelompok
 Guru mendatangi setiap kelompok untuk memfasilitasi kegiatan.
 Guru

mengarahkan

kegiatan

diskusi

dengan

membimbing

siswa/kelompok yang mengalami kesulitan.
 Guru mengatur kenyamanan siswa dalam kelompok.
 Guru memberikan peringatan kepada siswa yang membuat keributan dan

menganggu kenyamanan temannya yang lain saat diskusi kelompok.
 Guru memotivasi siswa agar lebih meningkatkan kerjasamanya antar
anggota kelompok dan memberitahu siswa bahwa kerjasama antar
anggota kelompok akan dinilai.
 Guru memberikan dorongan kepada siswa untuk berani mengajukan
pendapat dalam kelompoknya masing-masing dengan menunjuk anggota
kelompok secara acak dan mengajukan beberapa pertanyaan.
4.

Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya
 Guru meminta setiap kelompok mengumpulkan LKS.
 Guru memanggil kelompok secara acak untuk mempresentasikan hasil
diskusinya di depan kelas.
 Guru meminta kelompok lain untuk menanggapinya.
 Guru menunjuk siswa yang kurang aktif untuk menanggapi presentasi
kelompok lain agar diskusi kelas tidak didominasi oleh siswa yang aktif

saja.
5.

Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah


Guru menyampaikan konsep yang benar kepada siswa.



Guru membagikan kembali LKS kepada siswa untuk membenarkan
jawabannya.



Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja
terbaik selama proses pembelajaran.

KEGIATAN PENUTUP (15 MENIT)
1. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dipelajari.
2. Guru mengajukan beberapa pertanyaan pada beberapa siswa untuk
mendorong siswa memperbaiki atau menambahkan kesimpulan yang
disampaikan temannya.
3. Guru menginformasikan garis besar materi yang akan di berikan pada
pertemuan berikutnya.
4. Guru mengingatkan siswa untuk duduk berdekatan bersama kelompoknya
pada pertemuan selanjutnya menjelang pelajaran matematika dimulai agar
kondisi kelas tetap kondusif.
5. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan salam.

E. PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR
No

Aspek yang dinilai

Teknik Penilaian

1

Rasa ingin tahu

Pengamatan

2

Tanggungjawab dalam
Pengamatan
kelompok
Catatan : Pedoman Penilaian Terlampir

Waktu Penilaian
Kegiatan inti nomor 2
Kegiatan inti nomor 3, 4, dan
5

F. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
MEDIA :
a. LCD
b. Laptop
SUMBER BELAJAR :
Buku Paket Matematika Kelas VII Kurikulum 2013

LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 :
PEDOMAN PENILAIAN SIKAP RASA INGIN TAHU
A. INSTRUMEN PENILAIAN
KODE

ASPEK YANG DI OBSERVASI/DIAMATI

A

Suka membaca buku-buku referensi untuk mencari berbagai macam
informasi yang berkaitan dengan matematika.
Suka bertanya tentang sesuatu yang belum diketahui atau dimengerti
Aktif mencoba mengerjakan soal-soal latihan yang berkaitan dengan
materi Matematika yang sedang diajarkan.

B
C

B. RUBRIK PENILAIAN
PEDOMAN PENSKORAN
SELALU

SKOR
4

Apabila selalu melakukan sesuai dengan pernyataan pada
aspek yang diamati/ diobservasi.

SERING

SKOR
3

Apabila sering melakukan sesuai dengan pernyataan pada
aspek yang diamati/ diobservasi, dan pernah tidak
melakukannya.

KADANGKADANG

SKOR
2

Apabila kadang-kadang melakukan, dan lebih sering
tidak melakukannya, sesuai dengan pernyataan pada
aspek yang diamati/ diobservasi.

TIDAK
PERNAH

SKOR
1

Apabila tidak pernah melakukan sesuai dengan
pernyataan pada aspek yang diamati/diobservasi.

C. PEDOMAN PENILAIAN
RUMUS NILAI AKHIR

NILAI AKHIR =

JUMLAH SKOR MAKSIMAL = 12
KATAGORI NILAI AKHIR
SANGAT BAIK
SB
BAIK
B
CUKUP
C

RENTANG SKOR AKHIR
Apabila memperoleh skor akhir 3,50 < NA
Apabila memperoleh skor akhir 2,50 < NA
Apabila memperoleh skor akhir 1,50 < NA

4,00
3,50
2,50

KURANG

Apabila memperoleh skor akhir 1,00 ≤ NA

K

D. DAFTAR NILAI HASIL OBSERVASI
LEMBAR HASIL OBSERVASI/PENGAMATAN
SIKAP RASA INGIN TAHU
Mata Pelajaran
Materi Pokok
Kelas/Semester
Tanggal Observasi
NO.
ABSEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
dst

NAMA
PESERTA
DIDIK

A
1

2

3

4

SKOR PER ASPEK
B
C
1 2 3 4 1 2 3

4

JML

1,50

LAMPIRAN 2 :
PEDOMAN PENILAIAN SIKAP TANGGUNG JAWAB DALAM KELOMPOK
A. INSTRUMEN PENILAIAN
KODE
A
B

ASPEK YANG DI OBSERVASI/DIAMATI
Menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas
kelompok secara terus menerus dan konsisten .
Menyelesaikan tugas-tugas kelompok yang diberikan guru dengan
baik dan benar.

B. RUBRIK PENILAIAN
PEDOMAN PENSKORAN
SELALU

SKOR
4

Apabila selalu melakukan sesuai dengan pernyataan pada
aspek yang diamati/ diobservasi.

SERING

SKOR
3

Apabila sering melakukan sesuai dengan pernyataan pada
aspek yang diamati/ diobservasi, dan pernah tidak
melakukannya.

KADANGKADANG

SKOR
2

Apabila kadang-kadang melakukan, dan lebih sering tidak
melakukannya, sesuai dengan pernyataan pada aspek yang
diamati/ diobservasi.

TIDAK
PERNAH

SKOR
1

Apabila tidak pernah melakukan sesuai dengan pernyataan
pada aspek yang diamati/diobservasi.

C. PEDOMAN PENILAIAN
RUMUS NILAI AKHIR

NILAI AKHIR =

JUMLAH SKOR MAKSIMAL = 8
KATAGORI NILAI AKHIR
SANGAT BAIK
SB
BAIK
B
CUKUP
C
KURANG
K

RENTANG SKOR AKHIR
Apabila memperoleh skor akhir 3,50 < NA
Apabila memperoleh skor akhir 2,50 < NA
Apabila memperoleh skor akhir 1,50 < NA
Apabila memperoleh skor akhir 1,00 ≤ NA

4,00
3,50
2,50
1,50

D. DAFTAR NILAI HASIL OBSERVASI

LEMBAR HASIL PENILAIAN SIKAP TANGGUNGJAWAB
Mata Pelajaran
Materi Pokok
Kelas/Semester
Tanggal Observasi /Penilaian
NO.

NAMA SISWA
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
dst

SKOR PER ASPEK
A
B
2 3 4 1 2 3

Jumlah
4

Nilai
Akhir

Lampiran 16
MULTIMEDIA SUB MATERI ROTASI
PERTEMUAN 1 SIKLUS II

Lampiran 17
LEMBAR KERJA SISWA
PERTEMUAN 1 SIKLUS II
:

Tujuan
Pembelajaran

-

Siswa

dapat

memahami

konsep

rotasi

melalui

permasalahan nyata
:

Waktu

Siswa dapat memahami rotasi pada bidang koordinat
30 menit
Nama Anggota Kelompok :

1.
2.
3.
4.
5.

Perhatikan gambar berikut!

Jam dinding, gasing, setir mobil, dan wahana cangkir putar merupakan contoh rotasi
dalam kehidupan nyata.
Setelah mengetahui contoh-contoh rotasi dalam kehidupan nyata, sekarang kita akan
mencari tahu tentang konsep rotasi melalui jam dinding.
1.

Perhatikan gambar berikut :
Gambar di samping adalah gambar jam
dinding yang menunjukkan pukul 12.00.

a. Jika jarum jam menunjukkan pukul 03.00, maka jarum jam berotasi … o
searah jarum jam.
b. Jika jarum jam menunjukkan pukul 10.00, maka jarum jam berotasi 60 o
…………………….
c. Jika jarum jam berotasi 60o searah jarum jam, maka jam menunjukkan pukul
…
d. Jika jarum jam berotasi 90o berlawanan arah jarum jam, maka jam
menunjukkan pukul …
Kesimpulan :
Rotasi adalah ………
Suatu benda dapat berotasi dengan sudut yang ………… dengan jarum jam
dan ………………………dengan jarum jam.

Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menggambar dan menentukan bayangan titik-titik
yang dirotasikan pada bidang koordinat!
2. Rotasi 90o Berlawanan Arah Jarum Jam dengan Pusat Rotasi O(0, 0)
Tentukan bayangan A, B, C, dan D pada rotasi 90 o berlawanan arah jarum jam
dengan pusat rotasi O(0, 0) !
Koordinat Koordinat
Semula
Bayangan
A (2, 3)
A’ (-3, 2)
B (3, -1)
B’ (…, …)
C (-2, -5)
C’ (…, …)
D (-5, 6)
D’ (…, …)

Kesimpulan
: Jarum Jam dengan Pusat Rotasi O(0, 0)
3. Rotasi
90o Searah
Tentukan
bayangan
B, C,(a,
danb)Ddan
pada
rotasi dirotasi
90 o searah
jam dengan
Jika koordinat
semulaA,adalah
kemudian
90ojarum
berlawanan
arah
pusat
rotasi
O(0,
0)!
jarum jam dengan pusat rotasi O(0, 0), maka koordinat bayangannya adalah
(…, …)

Koordinat
Semula
A (2, 3)
B (3, -1)
C (-2, -5)
D (-5, 6)

Koordinat
Bayangan
A’ (…, …)
B’ (-1, -3)
C’ (…, …)
D’ (…, …)

Kesimpulan :
Jika koordinat semula adalah (a, b) dan kemudian dirotasi 90o searah arah
jarum jam dengan pusat rotasi O(0, 0), maka koordinat bayangannya adalah
(…, …)

4. Rotasi 180o Berlawanan Arah Jarum Jam dengan Pusat Rotasi O(0, 0)
Tentukan bayangan A, B, C, dan D pada rotasi 180 o berlawanan arah jarum jam
dengan pusat rotasi O(0, 0)!
Koordinat
Koordinat
Semula
Bayangan
A (2, 3)
A’ (…, …)
B (3, -1)
B’ (…, …)
C (-2, -5)
C’ ( 2, 5)
D (-5, 6)
D’ (…, …)

Kesimpulan :
Jika koordinat semula adalah (a, b) dan kemudian dirotasi 180o berlawanan arah
jarum jam dengan pusat rotasi O(0, 0), maka koordinat bayangannya adalah (…, …)
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Lampiran 18
PEDOMAN OBSERVASI KEGIATAN GURU PERTEMUAN 1 SIKLUS II

Cara Penskoran :
Skor 3 diberikan jika semua deskriptor tampak
Skor 2 diberikan jika 2 deskriptor tampak
Skor 1 diberikan jika 1 deskriptor tampak
Skor 0 diberikan jika tidak ada deskriptor yang tampak

PETUNJUK: Berilah tanda (√) pada setiap deskriptor yang tampak!
No

1

Deskriptor

Orientasi
Siswa
Masalah
a. Menjelaskan

Pelaksanaan
Tampak
Tidak
Tampak
Terhadap

tujuan
pembelajaran.
b. Mengaitkan materi yang
dipelajari
dengan
permasalahan
dalam
kehidupan nyata.
c. Menggunakan
multimedia
untuk
mempresentasikan
materi tersebut.

2

Mengorganisasi Siswa untuk
Belajar
a. Meminta siswa bergabung
bersama kelompoknya.
b. Membagikan LKS.
c. Menjelaskan
tugas
batasan waktu kegiatan.

3

dan

√
√

3

√

√
√
√

3

Membimbing
Penyelidikan
Individual dan Kelompok
a. Mendatangi setiap kelompok
untuk memfasilitasi kegiatan.
b. Mengarahkan kegiatan diskusi
dengan
membimbing
siswa/kelompok
yang
mengalami kesulitan.
c. Mengatur kenyamanan siswa
dalam kelompok.

4

Skor

Mengembangkan

dan

√
√
3
√

Menyajikan Hasil Karya
a. Meminta setiap kelompok
mengumpulkan LKS yang
telah dikerjakan.
b. Guru memanggil kelompok
secara
acak
untuk
mempresentasikan
hasil
diskusinya di depan kelas.
c. Meminta kelompok lain
untuk menanggapinya.

5

Menganalisis dan Mengevaluasi
Proses Pemecahan Masalah
a. Menganalisis jawaban setiap
kelompok dan menyampaikan
jawaban yang tepat.
b. Membagikan LKS kepada
setiap
kelompok
untuk
diperbaiki jawabannya.
c. Memberikan
penghargaan
kepada
kelompok
yang
memiliki kinerja terbaik
selama proses pembelajaran.

6

√
3
√

√

√
√

3

√

Menutup Pembelajaran
a. Melakukan
tanya
jawab
dengan siswa dan meminta
siswa untuk menyimpulkan
materi yang telah dipelajari .
b. Menyampaikan kesimpulan
yang tepat terhadap materi
yang telah dipelajari.
c. Menginformasikan
kepada
siswa hal-hal yang terkait
kegiatan
belajar
pada
pertemuan selanjutnya.

√

√

3

√

Mataram,

2015

Observer

Made Sudiani, S.Pd
NIP. 196204151984032012
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
PERTEMUAN 2 SIKLUS II

Nama Sekolah

: SMP Negeri 9 Mataram

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas / Semester

: VII / II

Materi Pembelajaran

: TRANSFORMASI
-

Alokasi Waktu

Dilatasi
2

:

Jam Pelajaran @ 40 menit

A. KOMPETENSI INTI
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya.
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menyaji, dan menalar 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.

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
KOMPETENSI

INDIKATOR PENCAPAIAN

DASAR

KOMPETENSI

2.1. Menunjukkan sikap logis, kritis,

2.1.1. Memiliki sikap tanggung jawab

analitik,

untuk

konsisten

dan

bertanggung jawab, responsif
tidak

mudah

menyerah

teliti,
dan
dalam

mengembangkan

materi

Transformai secara konsisten dalam
kehidupan sehari-hari.

memecahkan masalah.
2.2. Memiliki rasa ingin tahu, percaya

2.2.1 Memiliki sikap rasa ingin tahu

diri, dan ketertarikan pada matematika

dan

serta memiliki rasa percaya pada daya

bertanya,

dan

kegunaan

matematika,

membiasakan

orang lain.

3.9

3.9.8

Memahami konsep transformasi

rotasi)

translasi,
menggunakan

berani

mengemukakan

yang pendapat dan menghargai pendapat

terbentuk melalui pengalaman belajar

(dilatasi,

berani

sikap

Memahami

konsep

dilatasi

pencerminan,

melalui permasalahan nyata.

obyek-obyek 3.9.9

Memahami

dilatasi

pada

bidang koordinat.

geometri.

C. MATERI AJAR
DILATASI
Dilatasi adalah perbesaran atau pengecilan suatu gambar atau bangun geometris.
Contoh :

D. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
URAIAN KEGIATAN
KEGIATAN PENDAHULUAN (5 MENIT)
1) Guru memberi salam, mengajak siswa berdoa bersama, serta mengecek
kehadiran siswa.
2) Guru menertibkan siswa dan membuat kondisi kelas menjadi kondusif.
3) Dengan contoh-contoh nyata, guru memberikan motivasi pentingnya
mempelajari materi Transformasi dalam kehidupan sehari-hari dengan
multimedia, serta mengecek kemampuan prasyarat siswa tentang materi
tersebut.
4) Guru menyampaikan langkah pembelajaran yang akan ditempuh, hasil

belajar yang diharapkan akan dicapai, serta penilaian yang akan dilakukan.
KEGIATAN INTI (60 MENIT)
1)

Orientasi Siswa Terhadap Masalah
 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran.
 Guru mengaitkan materi Dilatasi dengan permasalahan dalam kehidupan
nyata.
 Guru menggunakan multimedia untuk mempresentasikannya.
 Siswa mengamati apa yang dipresentasikan oleh guru.

2)

Mengorganisasi Siswa untuk Belajar
 Guru meminta siswa bergabung bersama kelompoknya.
 Guru membagikan LKS.
 Guru menjelaskan tugas dan batasan waktu kegiatan.

4)

Membimbing Penyelidikan Individual dan Kelompok
 Guru mendatangi setiap kelompok untuk memfasilitasi kegiatan.
 Guru

mengarahkan

kegiatan

diskusi

dengan

membimbing

siswa/kelompok yang mengalami kesulitan.
 Guru mengatur kenyamanan siswa dalam kelompok.
 Guru memberikan peringatan kepada siswa yang membuat keributan dan

menganggu kenyamanan temannya yang lain saat diskusi kelompok.
 Guru memotivasi siswa agar lebih meningkatkan kerjasamanya antar
anggota kelompok dan memberitahu siswa bahwa kerjasama antar
anggota kelompok akan dinilai.
 Guru memberikan dorongan kepada siswa untuk berani mengajukan
pendapat dalam kelompoknya masing-masing dengan menunjuk anggota
kelompok secara acak dan mengajukan beberapa pertanyaan.
5)

Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya
 Guru meminta setiap kelompok mengumpulkan LKS.
 Guru memanggil kelompok secara acak untuk mempresentasikan hasil
diskusinya di depan kelas.
 Guru meminta kelompok lain untuk menanggapinya.
 Guru menunjuk siswa yang kurang aktif untuk menanggapi presentasi
kelompok lain agar diskusi kelas tidak didominasi oleh siswa yang aktif
saja.

6)

Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah


Guru menyampaikan konsep yang benar kepada siswa.



Guru membagikan kembali LKS kepada siswa untuk membenarkan
jawabannya.



Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja
terbaik selama proses pembelajaran.

KEGIATAN PENUTUP (15 MENIT)
1) Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dipelajari.
2) Guru mengajukan beberapa pertanyaan pada beberapa siswa untuk mendorong
siswa memperbaiki atau menambahkan kesimpulan yang disampaikan
temannya.
3) Guru menginformasikan garis besar materi yang akan di berikan pada
pertemuan berikutnya.
4) Guru mengingatkan siswa untuk duduk berdekatan bersama kelompoknya
pada pertemuan selanjutnya menjelang pelajaran matematika dimulai agar
kondisi kelas tetap kondusif.
5) Kegiatan pembelajaran ditutup dengan salam.

E. PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR
No

Aspek yang dinilai

Teknik Penilaian

1

Rasa ingin tahu

Pengamatan

2

Tanggungjawab dalam
Pengamatan
kelompok
Catatan : Pedoman Penilaian Terlampir

Waktu Penilaian
Kegiatan inti nomor 2
Kegiatan inti nomor 3, 4, dan 5

F. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
MEDIA :
1) LCD
2) Laptop
SUMBER BELAJAR :
Buku Paket Matematika Kelas VII Kurikulum 2013

LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 :
PEDOMAN PENILAIAN SIKAP RASA INGIN TAHU
A. INSTRUMEN PENILAIAN
KODE

ASPEK YANG DI OBSERVASI/DIAMATI

A

Suka membaca buku-buku referensi untuk mencari berbagai macam
informasi yang berkaitan dengan matematika.
Suka bertanya tentang sesuatu yang belum diketahui atau dimengerti
Aktif mencoba mengerjakan soal-soal latihan yang berkaitan dengan
materi Matematika yang sedang diajarkan.

B
C

B. RUBRIK PENILAIAN
PEDOMAN PENSKORAN
SELALU

SKOR
4

Apabila selalu melakukan sesuai dengan pernyataan pada
aspek yang diamati/ diobservasi.

SERING

SKOR
3

Apabila sering melakukan sesuai dengan pernyataan pada
aspek yang diamati/ diobservasi, dan pernah tidak
melakukannya.

KADANGKADANG

SKOR
2

Apabila kadang-kadang melakukan, dan lebih sering
tidak melakukannya, sesuai dengan pernyataan pada
aspek yang diamati/ diobservasi.

TIDAK
PERNAH

SKOR
1

Apabila tidak pernah melakukan sesuai dengan
pernyataan pada aspek yang diamati/diobservasi.

C. PEDOMAN PENILAIAN
RUMUS NILAI AKHIR

NILAI AKHIR =

JUMLAH SKOR MAKSIMAL = 12
KATAGORI NILAI AKHIR
SANGAT BAIK
SB
BAIK

B

RENTANG SKOR AKHIR
Apabila memperoleh skor akhir 3,50 < NA
4,00
Apabila memperoleh skor akhir 2,50 < NA

CUKUP

C

KURANG

K

3,50
Apabila memperoleh skor akhir 1,50 < NA
2,50
Apabila memperoleh skor akhir 1,00 ≤
NA 1,50

D. DAFTAR NILAI HASIL OBSERVASI
LEMBAR HASIL OBSERVASI/PENGAMATAN
SIKAP RASA INGIN TAHU
Mata Pelajaran
Materi Pokok
Kelas/Semester
Tanggal Observasi
NO.
ABSEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
dst

NAMA
PESERTA
DIDIK

A
1

2

3

4

SKOR PER ASPEK
B
C
1 2 3 4 1 2 3

4

JML

LAMPIRAN 2 :
PEDOMAN PENILAIAN SIKAP TANGGUNG JAWAB DALAM KELOMPOK
A. INSTRUMEN PENILAIAN
KODE
A
B

ASPEK YANG DI OBSERVASI/DIAMATI
Menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas
kelompok secara terus menerus dan konsisten .
Menyelesaikan tugas-tugas kelompok yang diberikan guru dengan
baik dan benar.

B. RUBRIK PENILAIAN
PEDOMAN PENSKORAN
SELALU

SKOR
4

Apabila selalu melakukan sesuai dengan pernyataan pada
aspek yang diamati/ diobservasi.

SERING

SKOR
3

Apabila sering melakukan sesuai dengan pernyataan pada
aspek yang diamati/ diobservasi, dan pernah tidak
melakukannya.

KADANGKADANG

SKOR
2

Apabila kadang-kadang melakukan, dan lebih sering tidak
melakukannya, sesuai dengan pernyataan pada aspek yang
diamati/ diobservasi.

TIDAK
PERNAH

SKOR
1

Apabila tidak pernah melakukan sesuai dengan pernyataan
pada aspek yang diamati/diobservasi.

C. PEDOMAN PENILAIAN
RUMUS NILAI AKHIR

NILAI AKHIR =

JUMLAH SKOR MAKSIMAL = 8
KATAGORI NILAI AKHIR
SANGAT BAIK
SB
BAIK
B
CUKUP
C
KURANG
K

RENTANG SKOR AKHIR
Apabila memperoleh skor akhir 3,50 < NA
Apabila memperoleh skor akhir 2,50 < NA
Apabila memperoleh skor akhir 1,50 < NA
Apabila memperoleh skor akhir 1,00 ≤ NA

4,00
3,50
2,50
1,50

D. DAFTAR NILAI HASIL OBSERVASI

LEMBAR HASIL PENILAIAN SIKAP TANGGUNGJAWAB
Mata Pelajaran
Materi Pokok
Kelas/Semester
Tanggal Observasi /Penilaian
NO.

NAMA SISWA
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
dst

SKOR PER ASPEK
A
B
2 3 4 1 2 3

Jumlah
4

Nilai
Akhir

Lampiran 20
MULTIMEDIA SUB MATERI DILATASI
PERTEMUAN 2 SIKLUS II

Lampiran 21
LEMBAR KERJA SISWA
PERTEMUAN 2 SIKLUS II
:

Tujuan
Pembelajaran

-

Siswa dapat memahami konsep dilatasi melalui
permasalahan nyata

:

Waktu

Siswa dapat memahami dilatasi pada bidang koordinat
30 menit
Nama Anggota Kelompok :

1.
2.
3.
4.
5.

Perhatikan gambar berikut!

Gambar di atas adalah contoh-contoh dilatasi dalam kehidupan nyata.
Setelah mengetahui contoh-contoh dilatasi dalam kehidupan nyata, sekarang kita akan
mencari tahu tentang konsep dilatasi melalui gambar berikut.
1. Perhatikan gambar di bawah ini :

a. Apakah bentuk kedua boneka sama? …
b. Apakah tinggi kedua boneka sama? …
c. Apakah lebar kedua boneka sama? …
Peristiwa ini disebut dilatasi.
Kesimpulan :
Dilatasi adalah ………

Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menggambar dan menentukan bayangan titik-titik
yang didilatasikan pada bidang koordinat!
2. Sebuah segitiga ABC berkoordinat di A(2, 3), B(3, -1), dan C (-3, -2). Setelah
didilatasi dengan pusat di titik asal dan faktor skala 2, segitiga ABC memiliki
bayangan, yaitu segitiga A’B’C’.
Perhatikan gambar berikut :

Perhatikan bahwa titik-titik koordinat segitiga ABC dan segitiga A’B’C’
memiliki hubungan dengan faktor skala.
Faktor skala = 2
Koordinat Semula
Koordinat Bayangan
A (2, 3)
A’ (… , …) = A’ (2 x 2, 2 x 3)
B (3, -1)
B’ (…, …) = B’ (2 x …, 2 x …)
C (-3, -2)
C’ (…, …) = C’(… x …, … x ….)

Kesimpulan :
Jika suatu titik P(a, b) didilatasi dengan O(0,0) dengan faktor skala k, maka
koordinat bayangannya adalah P’(… x …, … x …)

3. Sebuah segiempat ABCD berkoordinat di A(2, 2), B(4, 2), C(4, 6), dan D(2, 6).
Gambarkan bayangan segiempat ABCD (segiempat A’B’C’D’) setelah didilatasi
dengan pusat di titik asal dan faktor skala
Jawab :
Koordinat Semula
A (2, 2)
B (4, 2)
C (4, 6)
D (2, 6)

!
Koordinat Bayangan
A’ ((-1/2) x 2,(-1/2) x 2) = A’(-1, -1)
B’ (… x …, … x …) = B’ (…, …)
C’ (… x …, … x …) = C’ (…, …)
D’ (… x …, … x …) = D’ (…, …)

Gambarkan pada bidang koordinat berikut :

Lampiran 22

PEDOMAN OBSERVASI KEGIATAN GURU PERTEMUAN 2 SIKLUS II

Cara Penskoran :
Skor 3 diberikan jika semua deskriptor tampak
Skor 2 diberikan jika 2 deskriptor tampak
Skor 1 diberikan jika 1 deskriptor tampak
Skor 0 diberikan jika tidak ada deskriptor yang tampak

PETUNJUK: Berilah tanda (√) pada setiap deskriptor yang tampak!
No

1

Deskriptor

Orientasi
Siswa
Masalah
a. Menjelaskan

Pelaksanaan
Tampak
Tidak
Tampak
Terhadap
tujuan

pembelajaran.
b. Mengaitkan materi yang
dipelajari
dengan
permasalahan
dalam
kehidupan nyata.
c. Menggunakan
multimedia
untuk
mempresentasikan
materi tersebut.

2

Mengorganisasi Siswa untuk
Belajar
a. Meminta siswa bergabung
bersama kelompoknya.
b. Membagikan LKS.
c. Menjelaskan
tugas
batasan waktu kegiatan.

3

Skor

dan

√
√

3

√

√
√
√

3

Membimbing
Penyelidikan
Individual dan Kelompok
a. Mendatangi setiap kelompok
untuk memfasilitasi kegiatan.
b. Mengarahkan kegiatan diskusi
dengan
membimbing
siswa/kelompok
yang
mengalami kesulitan.
c. Mengatur kenyamanan siswa

√
√
3
√

dalam kelompok.

4

Mengembangkan
dan
Menyajikan Hasil Karya
a. Meminta setiap kelompok
mengumpulkan LKS yang
telah dikerjakan.
b. Guru memanggil kelompok
secara
acak
untuk
mempresentasikan
hasil
diskusinya di depan kelas.
c. Meminta kelompok lain
untuk menanggapinya.

5

Menganalisis dan Mengevaluasi
Proses Pemecahan Masalah
a. Menganalisis jawaban setiap
kelompok dan menyampaikan
jawaban yang tepat.
b. Membagikan LKS kepada
setiap
kelompok
untuk
diperbaiki jawabannya.
c. Memberikan
penghargaan
kepada
kelompok
yang
memiliki kinerja terbaik
selama proses pembelajaran.

6

√
3
√

√

√
√

3

√

Menutup Pembelajaran
a. Melakukan
tanya
jawab
dengan siswa dan meminta
siswa untuk menyimpulkan
materi yang telah dipelajari .
b. Menyampaikan kesimpulan
yang tepat terhadap materi
yang telah dipelajari.
c. Menginformasikan
kepada
siswa hal-hal yang terkait
kegiatan
belajar
pada
pertemuan selanjutnya.

√

√

3

√

Mataram,

2015

Observer

Made Sudiani, S.Pd
NIP. 196204151984032012

Lampiran 23
KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS II
Kompetensi Dasar

Indikator

No.

Skor

Soal
3.9 Memahami konsep  Memahami konsep rotasi melalui
transformasi

1

6

2

18

3

6

4

18

permasalahan nyata.

(dilatasi,
translasi,
pencerminan,
rotasi)

 Memahami rotasi pada bidang
koordinat.

menggunakan
obyek-obyek
geometri.

 Memahami konsep dilatasi melalui
permasalahan nyata.

4.6. Menerapkan
prinsip-prinsip
transformasi
(dilatasi, translasi,  Memahami dilatasi pada bidang
pencerminanan,

koordinat.

rotasi) dalam
menyelesaikan
permasalahan
nyata.
Total Skor

48

Lampiran 24
EVALUASI SIKLUS II
Nama Sekolah

: SMP Negeri 9 Mataram

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas / Semester

: VII-H / II

Materi Pembelajaran

: Transformasi (Rotasi dan Dilatasi)

Waktu

: 40 Menit

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar!
1. Perhatikan gambar berikut :
Gambar di samping adalah gambar jam dinding
yang menunjukkan pukul 12.00.

a. Jika jarum jam berotasi 90o searah jarum jam, maka pukul berapakah yang
ditunjukkan jam tersebut?
b. Jika beberapa saat kemudian jam menunjukkan pukul 09.00, maka berapa
derajat kah sudut rotasi jam tersebut?
Jawab :
a. …
b. …

2.

Segitiga ABC berkoordinat di A (2 -2), B (4, -4), dan C (4, -1). Tentukan dan
gambarkan bayangan segitiga ABC setelah dirotasi sebesar 180 o berlawanan arah
jarum jam dan berpusat di titik asal O(0, 0) !

Jawab :

Koordinat Semula
A (2, -2)
B (4, -4)
C (4, -1)

Koordinat Bayangan
A’ (…, …)
B’ (…, …)
C’ (…, …)

3. Gambar di bawah ini adalah contoh peristiwa dilatasi :

a. Berdasarkan gambar tersebut, menurutmu apakah pengertian dilatasi?
b. Boneka A didilatasi sehingga menjadi boneka B. Berapakah faktor skalanya?
Jawab :
a.

b.

4. Segitiga ABC berkoordinat di A (2 -2), B (3, -3), dan C (3,1). Tentukan dan
gambarkan bayangan segitiga ABC setelah didilatasi dengan pusat di titik asal
O(0,0) dan dengan faktor skala 2 !
Jawab :

Koordinat Semula
A (2, -2)
B (3, -3)
C (3, 1)

Koordinat Bayangan
A’ (…, …)
B’ (…, …)
C’ (…, …)

Lampiran 25
KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN EVALUASI SIKLUS II

NO

PENYELESAIAN
a. Pukul 03.00 / Pukul 15.00
b. 30o x 9 jam = 270o

SKOR
3
3

1

2

TOTAL
SKOR

6
Koordinat Semula :
A (2, -2)
B (4, -4)
C (4, -1)

3
3
3

Koordinat Bayangan :
A’ (-2, 2)
B’ (-4, 4)
C’ (-4, 1)

3
3
3
18

3

a. Dilatasi adalah transformasi yang
mengubah ukuran sebuah benda, tetapi
tidak mengubah bentuknya.
b. 2

3
3

6

4

Koordinat Semula :
A (2, -2)
B (3, -3)
C (3, 1)

3
3
3

Koordinat Bayangan :
A’(4, -4)
B’ (6, -6)
C’ (6, 2)

3
3
3
18

Lampiran 26
HASIL EVALUASI SIKLUS II
NILAI

Soal (Bobot Soal)
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

NAMA
ADITYA SASAKI

ANGGARA ARYANDHANA
APRIANA
ATIKA SARI
HAFSARI NURBAYANI
HERMANSYAH MAULANA
HIDAYAH
I KADEK SATRIA WIBAWA
I MADE SEDANA YASA
I MADE WIJAYA
I NENGAH YUDIANTHARA
I NYOMAN LAKSAMANA
WARDANI
I NYOMAN TRISNA KUSUMA
WIBAWA
I NYOMAN WIRA
DARMANTIYA
JAKA ARDIANSYAH
KADEK AYU MUTHIYA
DEWI
MUHAMMAD FAZRIN
MUHAMMAD
FERDIANSYAH
MUHAMMAD REZA ALVIN
ALGHIFARI
NI KADEK WIDIANTI
NI LUH FIFI INTAN RATNA
TALIA
NI LUH TIKA WULANDARI
NI NENGAH DEVI ARIANI
NI NENGAH MARETA
NINGSIH
NI NYOMAN AYU PERMATA
SARI
NI PUTU PARAS AYU

1

2

3

4

NILAI

TOTAL

KET

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

18
0
6
6
18
18
6
15
15
12
18
12

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

18
9
9
18
9
9
18
15
9
18
18
18

21
27
36
39
39
36
42
36
42
48
42

43.75
56.25
75.00
81.25
81.25
75.00
87.50
75.00
87.50
100.00
87.50

Tidak Lulus
Tidak Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus

6

12

6

18

42

87.50

Lulus

6

15

6

12

39

81.25

Lulus

6
6

12
9

6
6

12
0

36
21

75.00
43.75

Lulus
Tidak Lulus

6
6

6
8

6
6

18
15

36
35

75.00
72.92

Lulus
Lulus

6

12

6

12

36

75.00

Lulus

6
6

12
10

6
6

12
18

36
40

75.00
83.33

Lulus
Lulus

6
6
6

12
6
6

6
6
6

12
18
18

36
36
36

75.00
75.00
75.00

Lulus
Lulus
Lulus

6

18

6

18

48

100.00

Lulus

6
6

18
3

6
6

9
18

39
33

81.25
68.75

Lulus
Tidak Lulus

27
28
29
30
31
32
33
34

WYASTINI
NI WAYAN APRILIA SRI
WULANDARI
RIFIANTO DIMAS ARYA
WIGUNA
SAFITRI
SAHRUL FAREZA
UZAIR MAULANA
WAYAN TIARI
WULAN YULIA TRI
ADEKAYANTI HARYS
YOELKRISTOFEL

Jumlah Nilai
Jumlah Siswa yang Mengikuti Tes
Jumlah Siswa yang Tuntas
Nilai Rata - rata
Ketuntasan Klasikal (%)
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah

6

18

6

18

48

100.00

Lulus

6
6
6
6
6

18
18
12
6
12

6
6
6
6
6

18
9
18
18
18

48
39
42
36
42

100.00
81.25
87.50
75.00
87.50

Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus

6
6

10
12

6
6

18
12

40
36

83.33
75.00

Lulus
Lulus

1288

2683.33

204 391 204 489

34
30
78.92
88.24
100.00
43.75

