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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak faktor yang menyebabkan siswa tidak menyenangi pelajaran

matematika, dan salah satunya adalah cara mengajar guru yang belum sesuai.

Menurut Darkasyi, dkk (2014), rendahnya hasil belajar matematika disebabkan

oleh beberapa faktor, yaitu siswa itu sendiri, guru, pendekatan pembelajaran, dan

lingkungan belajar yang saling berhubungan satu sama lain. Tilaar, et al. (2012)

berpendapat bahwa prestasi belajar siswa yang rendah disebabkan oleh sejumlah

faktor yang salah satunya adalah kompetensi guru yang tidak memadai.

Profesionalisme seorang guru dituntut dalam mengelolah pembelajaran

sehingga siswa lebih aktif belajar. Darling, et al. (2009) berpendapat bahwa untuk

meningkatkan partisipasi siswa maka, belajar harus berpusat pada siswa dan guru

hanya sebagai fasilitator. Vera (2012) berpendapat bahwa guru harus memahami

perannya sebagai fasilitator, serta mengenali ciri-ciri dan kecakapan yang mesti

dimiliki oleh seorang fasilitator. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan sangat

berbeda. Menurut Wijaya (2012) pembelajaran matematika dalam kelas masih

terpusat pada guru, dimana siswa hanya dilatih untuk melakukan perhitungan

matematika dengan rumus yang tidak pernah diketahui dari mana asalnya.

Choppin (2011) berpendapat bahwa guru matematika dalam proses pembelajaran

terlalu mengandalkan buku  teks, sehingga ia kebingungan dalam merancang soal

dan hanya mengajarkan materi yang mudah, sedangkan yang sulit dibiarkan.

Sebagai upaya untuk membuat siswa lebih aktif dalam proses

pembelajaran maka, dibutuhkan suatu model pembelajaran yang efektif dan sesuai

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Realistic Mathematic Education

(RME) adalah salah satu model pembelajaran untuk menciptakan suasana belajar

yang dimaksud. Alam (2012) berpendapat bahwa pendekatan realistik mampu

meningkatkan sikap positif siswa, sebab mereka dilatih untuk berdiskusi dan

bertukar pikiran dan dapat mengkomunikasikan hasil pemikiran dalam bentuk

presentasi kelas. Tandililing (2010) menyimpulkan dengan pendekatan RME,
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dapat mengembangkan sikap positif anak, serta aktivitas dalam  pembelajaran

matematika. Mulbar (2012) menyimpulkan bahwa dengan pendekatan RME siswa

senang terhadap suasana pembelajaran di kelas dan dapat meningkatkan hasil

belajar matematika. Rosyadah, et al. (2013) menyimpulkan bahwa, dengan

pendekatan RME membuat kelas menjadi efektif dan melatih penalaran siswa.

Dengan pendekatan RME siswa tidak sekedar menggunakan konsep untuk

menyelesaikan masalah, tetapi belajar dari masalah untuk menemukan konsep.

Konsep dalam matematika adalah ide-ide yang bersifat abstrak. Menurut

Schunk (2012) konsep pembelajaran mencakup pengenalan sifat-sifat,

menggeneralisasikan ke dalam contoh-contoh baru, dan memisahkan contoh-

contoh dari non contoh. Sedangkan pemahaman menurut Kunandar (2013) adalah

kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu

dipahami dan diingat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep

adalah kemampuan siswa untuk mengenal sifat-sifat, menggeneralisasikan

kedalam contoh-contoh baru dan memisahkan contoh dari non contoh berdasarkan

apa yang telah dipelajari. Selanjutnya Schunk (2012) menggambarkan tahapan

untuk menggeneralisir dan memisahkan kosep sebagai berikut: (1) menyebutkan

nama konsep, (2) mendefinisian konsep dengan kalimatnya sendiri, (3)

menyebutkan sifat yang relevan dan tidak relevan, (4) menyebutkan contoh dan

bukan contoh.

Untuk mengetahui efektifnya proses pembelajaran di kelas, maka

dibutuhkan kerjasama dengan guru lain. Hal tersebut dapat terjadi dalam lesson

study. Lesson study sebenarnya berasal dari Jepang yang merupakan suatu usaha

peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru secara kolaborasi

dan berkelanjutan (Murata, 2011). Fokus utama dari lesson study adalah aktivitas

guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Menurut Isoda (2007)

lesson study tidak hanya untuk mengamati pembelajaran di kelas saja, tetapi juga

memberi kesempatan kepada guru untuk melakukan refleksi sebagai upaya

penyempurnaan rencana pembelajaran berikutnya. Tahapan-tahapan lesson study

yaitu: (1) perencanaan (plan), (2) pelaksanaan (do), (3) refleksi (see). Hal tersebut
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berdasarkan pada pedoman PPL berbasis project lesson study prodi S2 Pendidikan

Matematika.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus masalahnya adalah

bagaimana usaha guru untuk memahamkan siswa pada konsep luas permukaan

dan volume bangun ruang sisi lengkung yang terbentuk melalui pembelajaran

dengan pendekatan RME.

C. Tujuan

Siswa dapat memahami konsep luas permukaan dan volume bangun ruang

sisi lengkung dengan baik, serta meningkatkan kualitas pembelajaran.
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BAB II

PERANGKAT PEMBELAJARAN & PELAKSANAAN PLAN

A. Pelaksanaan Plan

Berdasarkan pandangan Ibrohim (2010), bahwa pada tahap perencanaan (plan)

bertujuan untuk menghasilkan rancangan pembelajaran yang diyakini mampu

membelajarkan peserta didik secara efektif dan menurutnya perencanaan yang

baik tidak dapat dilakukan sendirian. Sehingga pada tahap ini, ada beberapa

kegiatan yang dilakukan secara bersama tim yaitu:

a) Ijin PPL ke SMP Muhammadiyah 3 Kepanjen

b) Berdiskusi bersama tim, kepala sekolah, guru mata pelajaran matematika, dan

kaur kurikulum SMP Muhammadiyah 3 Kepanjen untuk pembagian kelas

berdasarkan jadwal pembelajaran

c) Bersama tim menentukan fokus masalah untuk menentukan pendekatan

pembelajaran yang akan digunakan berdasarkan silabus yang diberikan guru

mata pelajaran matematika SMP Muhammadiyah 3 Kepanjen

d) Bersama tim berdiskusi untuk pembagian tugas PPL berbasis project lesson

study (guru model, observer dan dokumentator)

e) Bersama tim menyiapkan lembar observasi untuk kegiatan guru dan siswa.

f) Bersama tim merancang Program PKM

g) Bersama tim merancang RPP. Termasuk di dalamnya LKS, Soal dan jawaban

tes untuk akhir silus 1 dan 2

h) Bersama tim merancang media pembelajaran yang akan digunakan terdiri dari:

(1) lima balok yang terbuat dari stirofoam, (2) lima kerucut yang terbuat dari

kertas bufalo, (3) lima kaleng bekas rokok, dan lima tabung terbuat dari kertas

bufalo, (4) lima bola plastik kecil

B. Perangkat Pembelajaran

Berikut ini adalah perangkat pembelajaran yang digunakan oleh penulis

sebagai guru model, yang terdiri dari Program KBM, Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP), LKS, dan soal tes akhir siklus 1 dan 2.
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1. Program KBM

Sekolah : SMP Muhammadiyah 3 Kepanjen

Mata Pelajaran: Matematika

Materi : Bangun Ruang Sisi Lengkung

Kelas/Smester : IX/Gasal

Kompetensi Dasar Cakupan Materi Hari/Tanggal JJP

2.1 Mengidentifikasi unsur-unsur

tabung, kerucut dan bola

2.2 Menghitung luas selimut dan

volume tabung, kerucut dan bola

2.3 Memecahkan masalah yang

berkaitan dengan tabung, kerucut

dan bola

Siklus 1

1. Luas permukaan tabung

2. Luas permukaan kerucut

3. Luas permukaan bola

4. Tes 1

Siklus 2

5. Volume tabung

6. Volume kerucut

7. Volume bola

8. Tes 2

Senin, 15-09-2014

Selasa, 16-09-2014

Senin, 22-09-2014

Selasa, 23-09-2014

Senin, 29-09-2014

Selasa, 30-09-2014

Senin, 13-10-2014

Selasa, 14-10-2014

2 jam

3 jam

2 jam

3 jam

2 jam

3 jam

2 jam

3 jam

J u m l a h 20 jam

Kepanjen, September 2014
Kepala Sekolah Guru PPL

Lauhil Mahfud, S.Pd Hyronimus Lado
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2. Perangkat Pembelajaran

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : SMP Muhammadiyah 3 Kepanjen
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas / Semester : IX/Gasal
Alokasi Waktu : 2 × 35’
Pertemuan ke : 1

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

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.

KI 3: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

Kompetensi Dasar :
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten, dan teliti,

bertangggungjawab, 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

3.1 Menghitung luas selimut dan volume tabung, kerucut dan bola

Indikator Pencapaian Kompetensi:
2.1 Menunjukkan rasa tangggungjawab dan kerjasama dalam memecahkan

masalah
2.2 Memiliki rasa ingin tahu yang terbentuk melalui pengalaman belajar
2.3 Menghitung luas permukaan tabung

Alokasi waktu: 2 x 35’
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Tujuan Pembelajaran
 Siswa dapat menunjukkan rasa tangggungjawab dan kerjasama dalam

memecahkan masalah
 Siswa dapat memiliki rasa ingin tahu yang terbentuk melalui pengalaman

belajar
 Siswa dapat menghitung luas permukaan tabung

Materi Pembelajaran : Bangun ruang sisi lengkung
Model : Kooperatif
Pendekatan : Realistic Mathematic Edication (RME)
Metode : Diskusi

Langkah-langkah Pembelajaran:
Kegiatan Pendahuluan: Menyampaikan tujuan, memotivasi (± 15 menit).

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu Keterangan
1. Memberi salam dan

menyapa siswa
1. Menjawab salam dan

menanggapi sapaan guru
2 menit

2. Menyampaikan Tujuan
dan Model Pembelajaran

2. Mendengarkan
penjelasan dan bertanya
jika belum ada yang jelas

3 menit

3. Mengelompokan siswa
dengan masing-masing
kelompok terdiri dari 6-7
orang

3. Menempati kelompok
masing-masing yang
telah ditentukan

3 menit

4. Meminta siswa untuk
mengingat kembali materi
prasyarat dengan
mengajukan pertanyaan
misalnya: luas dan keliling
lingkaran, luas dan
keliling persegi panjang

4. Mengkonstruksi kembali
materi prasyarat
“lingkaran” yang telah
dipelajarinya di kelas 8
dengan cara terlibat
tanya jawab dengan guru

5 menit

5. Membagikan LKS 5. Menerima LKS 2 menit

Kegiatan Inti: Menyajikan informasi, mengorganisasikan/membimbing siswa
bekerja dan belajar, evaluasi (± 40 menit).

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu Keterangan
1. Meminta siswa membaca

dan memahami masalah
kontekstual dalam LKS.
Selanjutnya memberikan
kesempatan kepada siswa
yang belum memahami
masalah kontekstual untuk
bertanya.

1. Membaca dan
memahami masalah
kontekstual. Selain itu,
bertanya kepada guru
jika belum memahami
masalah kontekstual.

5 menit  Langkah-1 RME
(Memahami
masalah
kontekstual).

 Karakteristik ke-1
dan ke-4 RME
(penggunaan
konteks nyata dan
adanya interaksi).
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Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu Keterangan
2. Meminta siswa melakukan

kegiatan membuka tabung
sesuai petunjuk dan
menggambar bagian-
bagiannya

2. Siswa melakukan
kegiatan membuka
tabung sesuai petunjuk
dan menggambar bagian-
bagiannya

10 menit  Langkah-2 RME
(menyelesaikan
masalah)

 Karakteristik ke-2
RME (menggunakan
model).

3. Meminta siswa untuk
mendiskusikan atau
membandingkan jawaban
dengan teman
sekelompoknya. Guru
memfasilitasi diskusi
kelompok dengan
mengarahkan siswa untuk
melakukan monitoring
dan evaluasi dalam
memilih jawaban yang
paling tepat.

3. Siswa membandingkan
dan mendiskusikan hasil
pekerjaan dengan teman
sekelompoknya. Selain
itu siswa melakukan
monitoring dan evaluasi
hasil pekerjaannya
dengan memberi tanda
(√).

5 menit  Langkah ke-3 RME
(membandingkan
dan mendiskusikan
jawaban).

 Karakteristik ke-3
dan ke-4 RME
(konstribusi siswa
dan interaksi).

4. Memfasilitasi diskusi
kelas dengan meminta
beberapa siswa mewakili
kelompoknya untuk maju
ke depan kelas
menyampaikan jawaban
berdasarkan hasil diskusi
kelompok. Sedangkan
kelompok lain yang
memiliki jawaban berbeda
diminta untuk melakukan
monitoring dan evaluasi
dengan memberikan
tanggapan.

4. Menyampaikan jawaban
kelompok, melakukan
monitoring dan evaluasi
dengan menanggapi
jawaban kelompok lain.

15 menit  Langkah ke-3 RME
(membandingkan
dan mendiskusikan
jawaban).

 Karakteristik ke-3
dan ke-4 RME
(konstribusi siswa
dan interaksi).

5. Mengarahkan siswa untuk
menyimpulkan hasil
diskusi.

5. Menyimpulkan hasil
diskusi kelas.

5 menit  Langkah ke-4 RME
(menarik
kesimpulan).

 Karakteristik ke-3
dan ke-4 RME
(konstribusi siswa
dan interaksi).

Kegiatan Penutup: Evaluasi (± 15 menit).
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu Keterangan

1. Memberikan latihan. 1. Mengerjakan latihan 13 menit

2. Menutup pelajaran. 2 menit
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Sumber dan Media Pembelajaran
 Sumber:

Marsigit. 2009. Mathematics 3 for Junior High School Year IX. Jakarta:
Yudistira. Hal 54-81

 Media:
Lembar Kerja Siswa (LKS terlampir)

Penilaian Proses dan Hasil Belajar
- Teknik : Latihan dan Pengamatan
- Bentuk : Lembar observasi aktivitas belajar siswa
- Pelaksanaan : Selama proses pembelajaran berlangsung

Prosedur Penilaian
Aspek yang dinilai Teknik penilaian Waktu penilaian
Rasa ingin tahu Pengamatan Kegiatan pendahuluan
Tanggungjawab Pengamatan Kegiatan inti
Kerjasama Pengamatan Kegiatan inti
Pengetahuan & Ketrampilan Latihan Kegiatan penutup

Kepanjen, September 2014
Kepala Sekolah Guru PPL

Lauhil Mahfud, S.Pd Hyronimus Lado
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LEMBAR KERJA SISWA 1

Tujuan: Siswa dapat menghitung luas permukaan tabung

1. Bukalah tabung yang diberikan melalui garis putus-putus, dan gambarkan
pada kotak yang tersedia!

2. Temukanlah rumus untuk menentukan luas seluruh permukaan tabung!

Luas permukaan tabung = luas alas + luas atap + luas selimut tabung
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : SMP Muhammadiyah 3 Kepanjen
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas / Semester : IX/Gasal
Alokasi Waktu : 3 × 35’
Pertemuan ke : 2

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

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.

KI 3: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

Kompetensi Dasar :
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten, dan teliti,

bertangggungjawab, 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

3.1 Menghitung luas selimut dan volume tabung, kerucut dan bola

Indikator Pencapaian Kompetensi:
2.1 Menunjukkan rasa tangggungjawab dan kerjasama dalam memecahkan

masalah
2.2 Memiliki rasa ingin tahu yang terbentuk melalui pengalaman belajar
2.3 Menghitung luas permukaan kerucut

Alokasi waktu: 3 x 35’

Tujuan Pembelajaran
 Siswa dapat menunjukkan rasa tangggungjawab dan kerjasama dalam

memecahkan masalah
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 Siswa dapat memiliki rasa ingin tahu yang terbentuk melalui pengalaman
belajar

 Siswa dapat menghitung luas permukaan kerucut

Materi Pembelajaran : Bangun ruang sisi lengkung
Model : Kooperatif
Pendekatan : Realistic Mathematic Edication (RME)
Metode : Diskusi

Langkah-langkah Pembelajaran:
Kegiatan Pendahuluan: Menyampaikan tujuan, memotivasi (± 35 menit).

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu Keterangan
1. Memberi salam dan

menyapa siswa
1. Menjawab salam dan

menanggapi sapaan guru
2 menit

2. Membimbing siswa untuk
membahas latihan pada
pertemuan sebelumnya
tentang luas permukaan
tabung

2. Aktif dalam pembahasan
latihan pada pertemuan
sebelumnya dengan
bertanya jika ada yang
belum dipahami

20 menit

3. Menyampaikan Tujuan
dan Model Pembelajaran

3. Mendengarkan
penjelasan dan bertanya
jika belum ada yang jelas

5 menit

4. Meminta siswa untuk
mengingat kembali materi
prasyarat dengan
mengajukan pertanyaan
misalnya: juring dan
keliling lingkaran

4. Mengkonstruksi kembali
materi prasyarat
“lingkaran” yang telah
dipelajarinya di kelas 8
dengan cara terlibat
tanya jawab dengan guru

5 menit

5. Mengelompokan siswa
dengan masing-masing
kelompok terdiri dari 3-5
orang

5. Menempati kelompok
masing-masing yang
telah ditentukan

2 menit

6. Membagikan LKS 6. Menerima LKS 1 menit

Kegiatan Inti: Menyajikan informasi, mengorganisasikan/membimbing siswa
bekerja dan belajar, evaluasi (± 50 menit).

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu Keterangan
1. Meminta siswa membaca

dan memahami masalah
kontekstual dalam LKS.
Selanjutnya memberikan
kesempatan kepada siswa
yang belum memahami
masalah kontekstual untuk
bertanya.

1. Membaca dan
memahami masalah
kontekstual. Selain itu,
bertanya kepada guru
jika belum memahami
masalah kontekstual.

5 menit  Langkah-1 RME
(Memahami
masalah
kontekstual).

 Karakteristik ke-1
dan ke-4 RME
(penggunaan
konteks nyata dan
adanya interaksi).
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Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu Keterangan
2. Meminta siswa melakukan

kegiatan membuka
kerucut sesuai petunjuk
dan menggambarkannya

2. Siswa melakukan
kegiatan membuka
kerucut sesuai petunjuk
dan menggambarkannya

20 menit  Langkah-2 RME
(menyelesaikan
masalah)

 Karakteristik ke-2
RME (menggunakan
model).

3. Meminta siswa untuk
mendiskusikan atau
membandingkan jawaban
dengan teman
sekelompoknya. Guru
memfasilitasi diskusi
kelompok dengan
mengarahkan siswa untuk
melakukan monitoring
dan evaluasi dalam
memilih jawaban yang
paling tepat.

3. Siswa membandingkan
dan mendiskusikan hasil
pekerjaan dengan teman
sekelompoknya. Selain
itu siswa melakukan
monitoring dan evaluasi
hasil pekerjaannya
dengan memberi tanda
(√).

5 menit  Langkah ke-3 RME
(membandingkan
dan mendiskusikan
jawaban).

 Karakteristik ke-3
dan ke-4 RME
(konstribusi siswa
dan interaksi).

4. Memfasilitasi diskusi
kelas dengan meminta
beberapa siswa mewakili
kelompoknya untuk maju
ke depan kelas
menyampaikan jawaban
berdasarkan hasil diskusi
kelompok. Sedangkan
kelompok lain yang
memiliki jawaban berbeda
diminta untuk melakukan
monitoring dan evaluasi
dengan memberikan
tanggapan.

4. Menyampaikan jawaban
kelompok, melakukan
monitoring dan evaluasi
dengan menanggapi
jawaban kelompok lain.

15 menit  Langkah ke-3 RME
(membandingkan
dan mendiskusikan
jawaban).

 Karakteristik ke-3
dan ke-4 RME
(konstribusi siswa
dan interaksi).

5. Mengarahkan siswa untuk
menyimpulkan hasil
diskusi.

5. Menyimpulkan hasil
diskusi kelas.

5 menit  Langkah ke-4 RME
(menarik
kesimpulan).

 Karakteristik ke-3
dan ke-4 RME
(konstribusi siswa
dan interaksi).

Kegiatan Penutup: Evaluasi (± 20 menit).
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu Keterangan

1. Memberikan latihan 1. Menyelesaikan latihan 18 menit

2. Menutup pelajaran. 2 menit
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Sumber dan Media Pembelajaran
 Sumber:

Marsigit. 2009. Mathematics 3 for Junior High School Year IX. Jakarta:
Yudistira. Hal 54-81

 Media:
Lembar Kerja Siswa (LKS terlampir)

Penilaian Proses dan Hasil Belajar
- Teknik : Latihan dan Pengamatan
- Bentuk : Lembar observasi aktivitas belajar siswa
- Pelaksanaan : Selama proses pembelajaran berlangsung

Prosedur Penilaian
Aspek yang dinilai Teknik penilaian Waktu penilaian
Rasa ingin tahu Pengamatan Kegiatan pendahuluan
Tanggungjawab Pengamatan Kegiatan inti
Kerjasama Pengamatan Kegiatan inti
Pengetahuan & Ketrampilan Latihan Kegiatan penutup

Kepanjen, September 2014
Kepala Sekolah Guru PPL

Lauhil Mahfud, S.Pd Hyronimus Lado
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LEMBAR KERJA SISWA 2

Tujuan: Siswa dapat menghitung luas permukaan kerucut

1. Bukalah kerucut yang diberikan melalui garis putus-putus, dan gambarkan
selimutnya pada kotak yang tersedia! (tanpa alas)

2. Lukislah sebuah lingkaran penuh dengan titik pusat dan jari-jari lingkarannya
berturut-turut adalah titik puncak dan garis pelukis kerucut! (pada gambar
yang telah anda hasilkan pada langkah-1)

3. Temukan luas selimut kerucut dengan membuat perbandingan sebagai berikut:

LingkaranLuas

JuringLuas
=

LingkaranKeliling

JuringBusurPanjang

=
Luas Juring .........

..................

=Luas Juring
.........

.........
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Luas Juring = .........
Jadi luas selimut tabung = ...... mengapa? Berikan alasanmu!
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

4. Temukanlah rumus untuk menentukan luas seluruh permukaan kerucut!

Luas permukaan kerucut = luas alas  + luas selimut kerucut

= ........ + ............

= ........ + ............

= ...... (...... + ......)
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : SMP Muhammadiyah 3 Kepanjen
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas / Semester : IX/Gasal
Alokasi Waktu : 2 × 35’
Pertemuan ke : 3

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

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.

KI 3: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

Kompetensi Dasar :
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten, dan teliti,

bertangggungjawab, 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

3.1 Menghitung luas selimut dan volume tabung, kerucut dan bola

Indikator Pencapaian Kompetensi:
2.1 Menunjukkan rasa tangggungjawab dan kerjasama dalam memecahkan

masalah
2.2 Memiliki rasa ingin tahu yang terbentuk melalui pengalaman belajar
2.3 Menghitung luas permukaan bola

Alokasi waktu: 2 x 35’

Tujuan Pembelajaran
 Siswa dapat menunjukkan rasa tangggungjawab dan kerjasama dalam

memecahkan masalah
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 Siswa dapat memiliki rasa ingin tahu yang terbentuk melalui pengalaman
belajar

 Siswa dapat menghitung luas permukaan bola

Materi Pembelajaran : Bangun ruang sisi lengkung
Model : Kooperatif
Pendekatan : Realistic Mathematic Edication (RME)
Metode : Diskusi

Langkah-langkah Pembelajaran:
Kegiatan Pendahuluan: Menyampaikan tujuan, memotivasi (± 15 menit).

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu Keterangan
1. Memberi salam dan

menyapa siswa
1. Menjawab salam dan

menanggapi sapaan guru
2 menit

2. Membimbing siswa untuk
membahas latihan pada
pertemuan sebelumnya
tentang luas permukaan
kerucut

2. Aktif dalam pembahasan
latihan pada pertemuan
sebelumnya dengan
bertanya jika ada yang
belum dipahami

5 menit

3. Menyampaikan Tujuan
dan Model Pembelajaran

3. Mendengarkan
penjelasan dan bertanya
jika belum ada yang jelas

2 menit

4. Mengelompokan siswa
dengan masing-masing
kelompok terdiri dari 3-5
orang

4. Menempati kelompok
masing-masing yang
telah ditentukan

3 menit

5. Meminta siswa untuk
mengingat kembali materi
prasyarat dengan
mengajukan pertanyaan
misalnya: luas lingkaran,
serta unsur-unsur bola

5. Mengkonstruksi kembali
materi prasyarat
“lingkaran” yang telah
dipelajarinya di kelas 8
dengan cara terlibat
tanya jawab dengan guru

2 menit

6. Membagikan LKS 6. Menerima LKS 1 menit

Kegiatan Inti: Menyajikan informasi, mengorganisasikan/membimbing siswa
bekerja dan belajar, evaluasi (± 40 menit).

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu Keterangan
1. Meminta siswa membaca

dan memahami masalah
kontekstual dalam LKS.
Selanjutnya memberikan
kesempatan kepada siswa
yang belum memahami
masalah kontekstual untuk
bertanya.

1. Membaca dan
memahami masalah
kontekstual. Selain itu,
bertanya kepada guru
jika belum memahami
masalah kontekstual.

5 menit  Langkah-1 RME
(Memahami
masalah
kontekstual).

 Karakteristik ke-1
dan ke-4 RME
(penggunaan
konteks nyata dan
adanya interaksi).
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Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu Keterangan
2. Meminta siswa melakukan

kegiatan sesuai petunjuk
dalam LKS

2. Siswa melakukan
kegiatan sesuai petunjuk
dalam LKS

10 menit  Langkah-2 RME
(menyelesaikan
masalah)

 Karakteristik ke-2
RME (menggunakan
model).

3. Meminta siswa untuk
mendiskusikan atau
membandingkan jawaban
dengan teman
sekelompoknya. Guru
memfasilitasi diskusi
kelompok dengan
mengarahkan siswa untuk
melakukan monitoring
dan evaluasi dalam
memilih jawaban yang
paling tepat.

3. Siswa membandingkan
dan mendiskusikan hasil
pekerjaan dengan teman
sekelompoknya. Selain
itu siswa melakukan
monitoring dan evaluasi
hasil pekerjaannya
dengan memberi tanda
(√).

10 menit  Langkah ke-3 RME
(membandingkan
dan mendiskusikan
jawaban).

 Karakteristik ke-3
dan ke-4 RME
(konstribusi siswa
dan interaksi).

4. Memfasilitasi diskusi
kelas dengan meminta
beberapa siswa mewakili
kelompoknya untuk maju
ke depan kelas
menyampaikan jawaban
berdasarkan hasil diskusi
kelompok. Sedangkan
kelompok lain yang
memiliki jawaban berbeda
diminta untuk melakukan
monitoring dan evaluasi
dengan memberikan
tanggapan.

4. Menyampaikan jawaban
kelompok, melakukan
monitoring dan evaluasi
dengan menanggapi
jawaban kelompok lain.

10 menit  Langkah ke-3 RME
(membandingkan
dan mendiskusikan
jawaban).

 Karakteristik ke-3
dan ke-4 RME
(konstribusi siswa
dan interaksi).

5. Mengarahkan siswa untuk
menyimpulkan hasil
diskusi.

5. Menyimpulkan hasil
diskusi kelas.

5 menit  Langkah ke-4 RME
(menarik
kesimpulan).

 Karakteristik ke-3
dan ke-4 RME
(konstribusi siswa
dan interaksi).

Kegiatan Penutup: Evaluasi (± 15 menit).
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu Keterangan

1. Memberikan quis 1. Menyelesaikan soal-soal 13 menit

2. Menutup pelajaran. 2 menit
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Sumber dan Media Pembelajaran
 Sumber:

Marsigit. 2009. Mathematics 3 for Junior High School Year IX. Jakarta:
Yudistira. Hal 54-81

 Media:
Lembar Kerja Siswa (LKS terlampir)

Penilaian Proses dan Hasil Belajar
- Teknik : Latihan dan Pengamatan
- Bentuk : Lembar observasi aktivitas belajar siswa
- Pelaksanaan : Selama proses pembelajaran berlangsung

Prosedur Penilaian
Aspek yang dinilai Teknik penilaian Waktu penilaian
Rasa ingin tahu Pengamatan Kegiatan pendahuluan
Tanggungjawab Pengamatan Kegiatan inti
Kerjasama Pengamatan Kegiatan inti
Pengetahuan & Ketrampilan Latihan Kegiatan penutup

Kepanjen, September 2014
Kepala Sekolah Guru PPL

Lauhil Mahfud, S.Pd Hyronimus Lado
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LEMBAR KERJA SISWA 3

Tujuan: Siswa dapat menghitung luas permukaan bola

1. Potonglah bola yang diberikan melalui garis, sehingga menjadi dua bagian
yang sama.

2. Letakan setengah bola pada kotak yang tersedia dengan posisi telungkup dan
lukislah  empat lingkaran!

3. Gunting kecil-kecil kulit bola menurut keinginanmu dan tempelkan dengan
lem pada lingkaran yang telah anda lukiskan hingga memenuhi permukaan
lingkaran!

4. Apa yang dapat anda simpulkan, mengenai luas permukaan bola?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..........................................................................................
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TES 1

1. Panjang jari-jari alas sebuah tabung adalah 7 cm dan tingginya adalah 10 cm.
Tentukan:
a. Panjang selimut tabung
b. Luas selimut tabung, dan
c. Luas permukaan tabung

2. Perhatikan gambar berikut!

O

A

B

P8 cm

Tentukanlah:
a. Luas selimut kerucut, dan
b. Luas permukaan kerucut

3. Perhatikan gambar berikut!

10 cm

Hitunglah luas permukaan bola!
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JAWABAN TES 1

1. Tinggi tabung (t) adalah 10 cm dan jari-jari alas tabung (r) adalah 7 cm.
a. Panjang selimut tabung = r2

= 7
7

22
2 

= 44
Jadi, panjang selimut tabung adalah 44 cm

b. Luas selimut tabung = tr 2
= 1044 
= 440

Jadi, luas selimut tabung adalah 440 cm2

c. Luas permukaan tabung = )(2 rtr 
= )710(44 
= 1744 
= 748

Jadi, luas permukaan tabung adalah 748 cm2

2. Panjang garis pelukis kerucut (s) ditentukan sebagai berikut

s = 22 tr 

= 22 86 
= 100
= 10

Akibatnya,
a. Luas selimut kerucut = rs

= 10614,3 
= 188,4

Jadi, luas selimut kerucut adalah 188,4 cm2

b. Luas permukaan kerucut = )( rsr 
= )610(614,3 
= 1684,18 
= 301,44

Jadi, luas permukaan kerucut adalah 301,44 cm2

3. Luas permukaan bola = 24 r
= 21014,34 
= 10014,34 
= 3144
= 1.256

Jadi, luas permukaan bola adalah 1.256 cm2

Catatan: 35’ digunakan untuk membahas latihan pada pertemuan ke-3 tentang luas permukaan
bola sebelum tes ke-1 dimulai, sedang waktu untuk tes ke-1 adalah 2 × 35’
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : SMP Muhammadiyah 3 Kepanjen
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas / Semester : IX/Gasal
Alokasi Waktu : 2 × 35’
Pertemuan ke : 5

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

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.

KI 3: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

Kompetensi Dasar :
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten, dan teliti,

bertangggungjawab, 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

3.1 Menghitung luas selimut dan volume tabung, kerucut dan bola

Indikator Pencapaian Kompetensi:
2.1 Menunjukkan rasa tangggungjawab dan kerjasama dalam memecahkan

masalah
2.2 Memiliki rasa ingin tahu yang terbentuk melalui pengalaman belajar
2.3 Menghitung volume tabung

Alokasi waktu: 2 x 35’

Tujuan Pembelajaran
 Siswa dapat menunjukkan rasa tangggungjawab dan kerjasama dalam

memecahkan masalah
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 Siswa dapat memiliki rasa ingin tahu yang terbentuk melalui pengalaman
belajar

 Siswa dapat menghitung volume tabung

Materi Pembelajaran : Bangun ruang sisi lengkung
Model : Kooperatif
Pendekatan : Realistic Mathematic Edication (RME)
Metode : Diskusi

Langkah-langkah Pembelajaran:
Kegiatan Pendahuluan: Menyampaikan tujuan, memotivasi (± 30 menit).

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu Keterangan
1. Memberi salam dan

menyapa siswa
1. Menjawab salam dan

menanggapi sapaan guru
2 menit

2. Membimbing siswa untuk
membahas tes 1 pada
pertemuan sebelumnya
tentang luas permukaan
bangun ruang sisi
lengkung

2. Aktif dalam pembahasan
tes 1 pada pertemuan
sebelumnya dengan
bertanya jika ada yang
belum dipahami

20 menit

3. Menyampaikan Tujuan
dan Model Pembelajaran

3. Mendengarkan
penjelasan dan bertanya
jika belum ada yang jelas

2 menit

4. Meminta siswa untuk
mengingat kembali materi
prasyarat dengan
mengajukan pertanyaan
misalnya: luas lingkaran,
volume balok

4. Mengkonstruksi kembali
materi prasyarat
“lingkaran” yang telah
dipelajarinya di kelas 8
dengan cara terlibat
tanya jawab dengan guru

2 menit

5. Mengelompokan siswa
dengan masing-masing
kelompok terdiri dari 3-5
orang

5. Menempati kelompok
masing-masing yang
telah ditentukan

3 menit

6. Membagikan LKS 6. Menerima LKS 1 menit

Kegiatan Inti: Menyajikan informasi, mengorganisasikan/membimbing siswa
bekerja dan belajar, evaluasi (± 35 menit).

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu Keterangan
1. Meminta siswa membaca

dan memahami masalah
kontekstual dalam LKS.
Selanjutnya memberikan
kesempatan kepada siswa
yang belum memahami
masalah kontekstual untuk
bertanya.

1. Membaca dan
memahami masalah
kontekstual. Selain itu,
bertanya kepada guru
jika belum memahami
masalah kontekstual.

5 menit  Langkah-1 RME
(Memahami
masalah
kontekstual).

 Karakteristik ke-1
dan ke-4 RME
(penggunaan
konteks nyata dan
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Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu Keterangan
adanya interaksi).

2. Meminta siswa melakukan
kegiatan sesuai petunjuk
dalam LKS

2. Siswa melakukan
kegiatan sesuai petunjuk
dalam LKS

10 menit  Langkah-2 RME
(menyelesaikan
masalah)

 Karakteristik ke-2
RME (menggunakan
model).

3. Meminta siswa untuk
mendiskusikan atau
membandingkan jawaban
dengan teman
sekelompoknya. Guru
memfasilitasi diskusi
kelompok dengan
mengarahkan siswa untuk
melakukan monitoring
dan evaluasi dalam
memilih jawaban yang
paling tepat.

3. Siswa membandingkan
dan mendiskusikan hasil
pekerjaan dengan teman
sekelompoknya. Selain
itu siswa melakukan
monitoring dan evaluasi
hasil pekerjaannya
dengan memberi tanda
(√).

5 menit  Langkah ke-3 RME
(membandingkan
dan mendiskusikan
jawaban).

 Karakteristik ke-3
dan ke-4 RME
(konstribusi siswa
dan interaksi).

4. Memfasilitasi diskusi
kelas dengan meminta
beberapa siswa mewakili
kelompoknya untuk maju
ke depan kelas
menyampaikan jawaban
berdasarkan hasil diskusi
kelompok. Sedangkan
kelompok lain yang
memiliki jawaban berbeda
diminta untuk melakukan
monitoring dan evaluasi
dengan memberikan
tanggapan.

4. Menyampaikan jawaban
kelompok, melakukan
monitoring dan evaluasi
dengan menanggapi
jawaban kelompok lain.

10 menit  Langkah ke-3 RME
(membandingkan
dan mendiskusikan
jawaban).

 Karakteristik ke-3
dan ke-4 RME
(konstribusi siswa
dan interaksi).

5. Mengarahkan siswa untuk
menyimpulkan hasil
diskusi.

5. Menyimpulkan hasil
diskusi kelas.

5 menit  Langkah ke-4 RME
(menarik
kesimpulan).

 Karakteristik ke-3
dan ke-4 RME
(konstribusi siswa
dan interaksi).

Kegiatan Penutup: Evaluasi (± 5 menit).
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu Keterangan

1. Membagikan soal untuk
tugas rumah yang telah

1. Menerima tugas rumah 3 menit
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disediakan
2. Menutup pelajaran. 2 menit

Sumber dan Media Pembelajaran
 Sumber:

Marsigit. 2009. Mathematics 3 for Junior High School Year IX. Jakarta:
Yudistira. Hal 54-81

 Media:
Lembar Kerja Siswa (LKS terlampir)

Penilaian Proses dan Hasil Belajar
- Teknik : Tugas Rumah dan Pengamatan
- Bentuk : Lembar observasi aktivitas belajar siswa
- Pelaksanaan : Selama proses pembelajaran berlangsung

Prosedur Penilaian
Aspek yang dinilai Teknik penilaian Waktu penilaian
Rasa ingin tahu Pengamatan Kegiatan pendahuluan
Tanggungjawab Pengamatan Kegiatan inti
Kerjasama Pengamatan Kegiatan inti
Pengetahuan & Ketrampilan Tugas Rumah Kegiatan penutup

Kepanjen, September 2014
Kepala Sekolah Guru PPL

Lauhil Mahfud, S.Pd Hyronimus Lado
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LEMBAR KERJA SISWA 5

Tujuan: Siswa dapat menghitung volume tabung

Kegiatan I

1. Ukurlah panjang, lebar, dan tinggi balok yang diberikan menggunakan
penggaris, dan catatlah hasilnya!

2. Berbentuk apakah alas balok tersebut?

3. Hitunglah luas alas balok tersebut! (Jika bilangannya desimal, bulatkan hingga satu angka
dibelakang koma)

4. Ukurlah diameter, jari-jari, dan tinggi tabung yang diberikan menggunakan
penggaris, dan catatlah hasilnya!

5. Berbentuk apakah alas tabung tersebut?

6. Hitunglah luas alas tabung tersebut! (Jika bilangannya desimal, bulatkan hingga satu angka
dibelakang koma)

7. Apa yang dapat anda simpulkan mengenai luas alas balok dan tabung?
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Kegiatan II

1. Tuangkan beras ke dalam tabung hingga penuh!
2. Kemudian, tuangkan kembali beras yang ada di dalam tabung tersebut ke

dalam balok!
3. Apakah beras memenuhi isi balok tersebut?
4. Apa yang dapat anda simpulkan mengenai isi (volume) balok dan volume

tabung tersebut?
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : SMP Muhammadiyah 3 Kepanjen
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas / Semester : IX/Gasal
Alokasi Waktu : 3 × 35’
Pertemuan ke : 6

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

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.

KI 3: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

Kompetensi Dasar :
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten, dan teliti,

bertangggungjawab, 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

3.1 Menghitung luas selimut dan volume tabung, kerucut dan bola

Indikator Pencapaian Kompetensi:
2.1 Menunjukkan rasa tangggungjawab dan kerjasama dalam memecahkan

masalah
2.2 Memiliki rasa ingin tahu yang terbentuk melalui pengalaman belajar
2.3 Menghitung volume kerucut

Alokasi waktu: 3 x 35’

Tujuan Pembelajaran
 Siswa dapat menunjukkan rasa tangggungjawab dan kerjasama dalam

memecahkan masalah
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 Siswa dapat memiliki rasa ingin tahu yang terbentuk melalui pengalaman
belajar

 Siswa dapat menghitung volume kerucut

Materi Pembelajaran : Bangun ruang sisi lengkung
Model : Kooperatif
Pendekatan : Realistic Mathematic Edication (RME)
Metode : Diskusi

Langkah-langkah Pembelajaran:
Kegiatan Pendahuluan: Menyampaikan tujuan, memotivasi (± 35 menit).

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu Keterangan
1. Memberi salam dan

menyapa siswa
1. Menjawab salam dan

menanggapi sapaan guru
2 menit

2. Membimbing siswa untuk
membahas tugas rumah
yang diberikan pada
pertemuan sebelumnya
tentang volume tabung

2. Aktif dalam pembahasan
tugas rumah pada
pertemuan sebelumnya
dengan bertanya jika ada
yang belum dipahami

20 menit

3. Menyampaikan Tujuan
dan Model Pembelajaran

3. Mendengarkan
penjelasan dan bertanya
jika belum ada yang jelas

5 menit

4. Meminta siswa untuk
mengingat kembali materi
prasyarat dengan
mengajukan pertanyaan
misalnya: volume tabung
dan teorema pithagoras

4. Mengkonstruksi kembali
materi prasyarat volume
tabung dan teorema
pithagoras yang telah
dipelajarinya dengan
cara terlibat tanya jawab
dengan guru

5 menit

5. Mengelompokan siswa
dengan masing-masing
kelompok terdiri dari 3-5
orang

5. Menempati kelompok
masing-masing yang
telah ditentukan

2 menit

6. Membagikan LKS 6. Menerima LKS 1 menit

Kegiatan Inti: Menyajikan informasi, mengorganisasikan/membimbing siswa
bekerja dan belajar, evaluasi (± 50 menit).

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu Keterangan
1. Meminta siswa membaca

dan memahami masalah
kontekstual dalam LKS.
Selanjutnya memberikan
kesempatan kepada siswa
yang belum memahami
masalah kontekstual untuk
bertanya.

1. Membaca dan
memahami masalah
kontekstual. Selain itu,
bertanya kepada guru
jika belum memahami
masalah kontekstual.

5 menit  Langkah-1 RME
(Memahami
masalah
kontekstual).

 Karakteristik ke-1
dan ke-4 RME
(penggunaan
konteks nyata dan



32

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu Keterangan
adanya interaksi).

2. Meminta siswa melakukan
kegiatan membuka
kerucut sesuai petunjuk
dan menggambarkannya

2. Siswa melakukan
kegiatan membuka
kerucut sesuai petunjuk
dan menggambarkannya

20 menit  Langkah-2 RME
(menyelesaikan
masalah)

 Karakteristik ke-2
RME (menggunakan
model).

3. Meminta siswa untuk
mendiskusikan atau
membandingkan jawaban
dengan teman
sekelompoknya. Guru
memfasilitasi diskusi
kelompok dengan
mengarahkan siswa untuk
melakukan monitoring
dan evaluasi dalam
memilih jawaban yang
paling tepat.

3. Siswa membandingkan
dan mendiskusikan hasil
pekerjaan dengan teman
sekelompoknya. Selain
itu siswa melakukan
monitoring dan evaluasi
hasil pekerjaannya
dengan memberi tanda
(√).

5 menit  Langkah ke-3 RME
(membandingkan
dan mendiskusikan
jawaban).

 Karakteristik ke-3
dan ke-4 RME
(konstribusi siswa
dan interaksi).

4. Memfasilitasi diskusi
kelas dengan meminta
beberapa siswa mewakili
kelompoknya untuk maju
ke depan kelas
menyampaikan jawaban
berdasarkan hasil diskusi
kelompok. Sedangkan
kelompok lain yang
memiliki jawaban berbeda
diminta untuk melakukan
monitoring dan evaluasi
dengan memberikan
tanggapan.

4. Menyampaikan jawaban
kelompok, melakukan
monitoring dan evaluasi
dengan menanggapi
jawaban kelompok lain.

15 menit  Langkah ke-3 RME
(membandingkan
dan mendiskusikan
jawaban).

 Karakteristik ke-3
dan ke-4 RME
(konstribusi siswa
dan interaksi).

5. Mengarahkan siswa untuk
menyimpulkan hasil
diskusi.

5. Menyimpulkan hasil
diskusi kelas.

5 menit  Langkah ke-4 RME
(menarik
kesimpulan).

 Karakteristik ke-3
dan ke-4 RME
(konstribusi siswa
dan interaksi).

Kegiatan Penutup: Evaluasi (± 20 menit).
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu Keterangan

3. Memberikan latihan 2. Menyelesaikan latihan 18 menit
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4. Menutup pelajaran. 2 menit

Sumber dan Media Pembelajaran
 Sumber:

Marsigit. 2009. Mathematics 3 for Junior High School Year IX. Jakarta:
Yudistira. Hal 54-81

 Media:
Lembar Kerja Siswa (LKS terlampir)

Penilaian Proses dan Hasil Belajar
- Teknik : Latihan dan Pengamatan
- Bentuk : Lembar observasi aktivitas belajar siswa
- Pelaksanaan : Selama proses pembelajaran berlangsung

Prosedur Penilaian
Aspek yang dinilai Teknik penilaian Waktu penilaian
Rasa ingin tahu Pengamatan Kegiatan pendahuluan
Tanggungjawab Pengamatan Kegiatan inti
Kerjasama Pengamatan Kegiatan inti
Pengetahuan & Ketrampilan Latihan Kegiatan penutup

Kepanjen, September 2014
Kepala Sekolah Guru PPL

Lauhil Mahfud, S.Pd Hyronimus Lado
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LEMBAR KERJA SISWA 6

Tujuan: Siswa dapat menghitung volume kerucut

Kegiatan I

1. Ukurlah diameter dan tinggi kerucut yang diberikan menggunakan penggaris,
dan catatlah hasilnya!

2. Ukurlah diameter tabung yang diberikan menggunakan penggaris, dan catatlah
hasilnya!

3. Masukkan kerucut ke dalam tabung dan beri tanda pada tabung menggunakan
pensil sesuai tinggi kerucut!

4. Apa yang dapat anda simpulkan mengenai luas alas tabung dan kerucut?

Kegiatan II

1. Tuangkan beras ke dalam kerucut hingga penuh!
2. Kemudian, tuangkan kembali beras yang ada di dalam kerucut tersebut ke

dalam tabung!
3. Lakukan langkah 1 dan 2 hingga beras memenuhi isi tabung sampai pada

tanda yang telah kalian buat pada langkah ke-3 kegiatan I
4. Apakah beras memenuhi isi tabung sampai pada tanda yang telah kalian buat?
5. Apa yang dapat anda simpulkan mengenai isi (volume) tabung dan kerucut

tersebut?
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : SMP Muhammadiyah 3 Kepanjen
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas / Semester : IX/Gasal
Alokasi Waktu : 2 × 35’
Pertemuan ke : 7

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

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.

KI 3: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

Kompetensi Dasar :
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten, dan teliti,

bertangggungjawab, 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

3.1 Menghitung luas selimut dan volume tabung, kerucut dan bola

Indikator Pencapaian Kompetensi:
2.1 Menunjukkan rasa tangggungjawab dan kerjasama dalam memecahkan

masalah
2.2 Memiliki rasa ingin tahu yang terbentuk melalui pengalaman belajar
2.3 Menghitung volume bola

Alokasi waktu: 2 x 35’

Tujuan Pembelajaran
 Siswa dapat menunjukkan rasa tangggungjawab dan kerjasama dalam

memecahkan masalah
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 Siswa dapat memiliki rasa ingin tahu yang terbentuk melalui pengalaman
belajar

 Siswa dapat menghitung volume bola

Materi Pembelajaran : Bangun ruang sisi lengkung
Model : Kooperatif
Pendekatan : Realistic Mathematic Edication (RME)
Metode : Diskusi

Langkah-langkah Pembelajaran:
Kegiatan Pendahuluan: Menyampaikan tujuan, memotivasi (± 30 menit).

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu Keterangan
1. Memberi salam dan

menyapa siswa
1. Menjawab salam dan

menanggapi sapaan guru
2 menit

2. Membimbing siswa untuk
membahas latihan pada
pertemuan sebelumnya
tentang volume kerucut

2. Aktif dalam pembahasan
latihan pada pertemuan
sebelumnya dengan
bertanya jika ada yang
belum dipahami

20 menit

3. Menyampaikan Tujuan
dan Model Pembelajaran

3. Mendengarkan
penjelasan dan bertanya
jika belum ada yang jelas

2 menit

4. Meminta siswa untuk
mengingat kembali materi
prasyarat dengan
mengajukan pertanyaan
misalnya: volume tabung

4. Mengkonstruksi kembali
materi prasyarat “volume
tabung” yang telah
dipelajarinya dengan
cara terlibat tanya jawab
dengan guru

2 menit

5. Mengelompokan siswa
dengan masing-masing
kelompok terdiri dari 3-5
orang

5. Menempati kelompok
masing-masing yang
telah ditentukan

3 menit

6. Membagikan LKS 6. Menerima LKS 1 menit

Kegiatan Inti: Menyajikan informasi, mengorganisasikan/membimbing siswa
bekerja dan belajar, evaluasi (± 35 menit).

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu Keterangan
1. Meminta siswa membaca

dan memahami masalah
kontekstual dalam LKS.
Selanjutnya memberikan
kesempatan kepada siswa
yang belum memahami
masalah kontekstual untuk
bertanya.

1. Membaca dan
memahami masalah
kontekstual. Selain itu,
bertanya kepada guru
jika belum memahami
masalah kontekstual.

5 menit  Langkah-1 RME
(Memahami
masalah
kontekstual).

 Karakteristik ke-1
dan ke-4 RME
(penggunaan
konteks nyata dan
adanya interaksi).
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Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu Keterangan
2. Meminta siswa melakukan

kegiatan sesuai petunjuk
dalam LKS

2. Siswa melakukan
kegiatan sesuai petunjuk
dalam LKS

10 menit  Langkah-2 RME
(menyelesaikan
masalah)

 Karakteristik ke-2
RME (menggunakan
model).

3. Meminta siswa untuk
mendiskusikan atau
membandingkan jawaban
dengan teman
sekelompoknya. Guru
memfasilitasi diskusi
kelompok dengan
mengarahkan siswa untuk
melakukan monitoring
dan evaluasi dalam
memilih jawaban yang
paling tepat.

3. Siswa membandingkan
dan mendiskusikan hasil
pekerjaan dengan teman
sekelompoknya. Selain
itu siswa melakukan
monitoring dan evaluasi
hasil pekerjaannya
dengan memberi tanda
(√).

5 menit  Langkah ke-3 RME
(membandingkan
dan mendiskusikan
jawaban).

 Karakteristik ke-3
dan ke-4 RME
(konstribusi siswa
dan interaksi).

4. Memfasilitasi diskusi
kelas dengan meminta
beberapa siswa mewakili
kelompoknya untuk maju
ke depan kelas
menyampaikan jawaban
berdasarkan hasil diskusi
kelompok. Sedangkan
kelompok lain yang
memiliki jawaban berbeda
diminta untuk melakukan
monitoring dan evaluasi
dengan memberikan
tanggapan.

4. Menyampaikan jawaban
kelompok, melakukan
monitoring dan evaluasi
dengan menanggapi
jawaban kelompok lain.

10 menit  Langkah ke-3 RME
(membandingkan
dan mendiskusikan
jawaban).

 Karakteristik ke-3
dan ke-4 RME
(konstribusi siswa
dan interaksi).

5. Mengarahkan siswa untuk
menyimpulkan hasil
diskusi.

5. Menyimpulkan hasil
diskusi kelas.

5 menit  Langkah ke-4 RME
(menarik
kesimpulan).

 Karakteristik ke-3
dan ke-4 RME
(konstribusi siswa
dan interaksi).

Kegiatan Penutup: Evaluasi (± 5 menit).
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu Keterangan

3. Membagikan soal untuk
tugas rumah yang telah
disediakan

2. Menerima tugas rumah 3 menit
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4. Menutup pelajaran. 2 menit

Sumber dan Media Pembelajaran
 Sumber:

Marsigit. 2009. Mathematics 3 for Junior High School Year IX. Jakarta:
Yudistira. Hal 54-81

 Media:
Lembar Kerja Siswa (LKS terlampir)

Penilaian Proses dan Hasil Belajar
- Teknik : Tugas Rumah dan Pengamatan
- Bentuk : Lembar observasi aktivitas belajar siswa
- Pelaksanaan : Selama proses pembelajaran berlangsung

Prosedur Penilaian
Aspek yang dinilai Teknik penilaian Waktu penilaian
Rasa ingin tahu Pengamatan Kegiatan pendahuluan
Tanggungjawab Pengamatan Kegiatan inti
Kerjasama Pengamatan Kegiatan inti
Pengetahuan & Ketrampilan Tugas Rumah Kegiatan penutup

Kepanjen, September 2014
Kepala Sekolah Guru PPL

Lauhil Mahfud, S.Pd Hyronimus Lado
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LEMBAR KERJA SISWA

Tujuan: Siswa dapat menghitung volume bola

Kegiatan I

1. Ukurlah diameter dan tinggi bola yang diberikan menggunakan penggaris, dan
catatlah hasilnya!

2. Apa kesimpulan anda mengenai diameter dan tinggi bola?
3. Ukurlah diameter tabung yang diberikan menggunakan penggaris, dan catatlah

hasilnya!

4. Masukkan bola ke dalam tabung dan beri tanda pada tabung menggunakan
pensil sesuai tinggi bola!

5. Potonglah bola menjadi dua bagian yang sama besar! (melalui diameter)

Kegiatan II

1. Tuangkan beras ke dalam setengah bola hingga penuh!
2. Kemudian, tuangkan kembali beras yang ada di dalam setengah bola tersebut

ke dalam tabung!
3. Lakukan langkah 1 dan 2 hingga beras memenuhi isi tabung sampai pada

tanda yang telah kalian buat pada langkah ke-3 kegiatan I
4. Apakah beras memenuhi isi tabung sampai pada tanda yang telah kalian buat?
5. Apa yang dapat anda simpulkan mengenai isi (volume) tabung dan bola

tersebut?
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TES 2

1. Perhatikan gambar berikut!

Hitunglah volume tabung!

2. Perhatikan gambar berikut!

Hitunglah volume kerucut!

3. Perhatikan gambar berikut!

10 cm

Hitunglah volume bola!
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JAWABAN TES 2

1. Volume tabung = tr 2

= 1077
7

22


= 10722 
= 540.1

Jadi, volume tabung adalah 1. 540 cm3

2. Tinggi kerucut (t) :
2BP = 22 OBOP 
2OP = 22 OBBP 

= 252 – 72

= 625 – 49
= 576

OP = 576
= 24

Jadi OP = tinggi kerucut (t) adalah 24 cm

Volume kerucut =
3

1
Luas alas × tinggi

= tr 2

3

1


= 2477
7

22

3

1


= 8722 
= 3.696

Jadi, volume kerucut adalah 3. 696 cm3

3. Volume bola = 3

3

4
r

= 10101014,3
3

4


= 140.3
3

4


=
3

560.12

= 4.186, 66
Jadi, volume bola adalah 4.186,66 cm3

Catatan: 10’ digunakan untuk membahas latihan pada pertemuan ke-7 tentang volume bola
sebelum tes ke-2 dimulai, dan waktu untuk tes ke-2 adalah 2 × 35’. Sisa waktu 25’
digunakan untuk membahas tes ke-2
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BAB III

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (DO) & REFLEKSI

A. Pelaksanaan Pembelajaran (do)

Berikut adalah deskripsi mengenai pelaksanaan pembelajaran dan refleksi

yang terjadi pada siklus 1 dan 2. Materi yang akan dibahas meliputi luas

permukaan tabung, kerucut dan bola pada siklus 1, dan volume tabung, kerucut

dan bola pada siklus 2.

Siklus 1

Pertemuan pertama, guru membuka pelajaran dengan menyapa siswa, dan

mengecek kehadiran. Alasannya, karena pada minggu sebelumnya sudah

diperkenalkan oleh guru matematika SMP Muhammadiyah 3 Kepanjen, dan diberi

kesempatan untuk memperkenalkan diri saat pembelajaran mengenal unsur-unsur

tabung, kerucut dan bola. Setelah membuka pelajaran, guru kemudian

menyampaikan model pembelajaran dan tahapan yang akan dilakukan oleh siswa

selama proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan model pembelajaran yang

telah dijelaskan, guru kemudian mengelompokkan siswa menjadi lima kelompok

yang terdiri dari 6-7 orang berdasarkan nomor absen. Siswa kemudian menempati

kelompok masing-masing, dan guru menanyakan kesiapan siswa untuk memulai

pembelajaran serta menyampaikan topik yang akan dipelajari yaitu luas

permukaan tabung. Selanjutnya guru memanggil ketua kelas untuk membantu

membagikan LKS dan tabung yang telah disediakan kepada lima kelompok yang

telah dibentuk.

Kegiatan dilanjutkan dengan meminta siswa untuk memahami apa yang

harus dilakukannya langkah demi langkah dalam LKS. Setelah siswa memahami

langkah-langkahya yang terjadi melalui tanya jawab dengan guru, siswa kemudian

diminta untuk menyelesaikannya bersama dalam kelompok. Saat diskusi

kelompok sedang berlangsung, guru terus memantau dan memberi bantuan

seperlunya kepada kelompok yang mengalami kesulitan. Dua siswa kemudian

diminta untuk mewakili kelompoknya menyampaikan hasil diskusinya secara
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bergilir, dua siswa tersebut ditentukan sendiri oleh anggota kelompok. Sedangkan

kelompok yang lain menanggapinya, jika terdapat perbedaan. Guru kemudian

menegaskan hal-hal yang harus dipahami siswa yaitu: (1) panjang selimut tabung

yang merupakan keliling alas tabung yang berbentuk lingkaran, (2) luas selimut

tabung yang dapat dihitung dengan konsep luas persegi panjang, (3) serta luas

permukaan tabung secara keseluruhan yang diperoleh dari gabungan antara luas

selimut, luas alas dan luas atap. Pembelajaran diakhiri dengan memberikan satu

soal sebagai latihan untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap konsep luas

permukaan tabung.

Pertemuan kedua, guru membuka pelajaran dengan menyapa siswa, dan

mengecek kehadiran. Setelah mengecek kehadiran siswa, guru membimbing siswa

untuk membahas latihan soal pada pertemuan sebelumnya tentang luas permukaan

tabung. Guru kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan siswa diminta

untuk menempati kelompok masing-masing yang telah dibentuk pada pertemuan

sebelumnya. Guru menanyakan kesiapan kelompok untuk memulai pembelajaran.

Selanjutnya guru memanggil ketua kelas untuk membantu membagikan LKS dan

kerucut yang telah disediakan.

Kegiatan dilanjutkan dengan meminta siswa untuk memahami apa yang

harus dilakukannya langkah demi langkah dalam LKS, dst seperti pada pertemuan

pertama. Guru kemudian menegaskan hal-hal yang harus dipahami siswa yaitu:

(1) menggunakan teorema pythagoras untuk menentukan tinggi kerucut, jika

hanya diketahui jari-jari dan garis pelukis, (2) luas selimut kerucut yang dapat

dihitung dengan konsep perbandingan luas juring dan luas lingkaran, (3) serta luas

permukaan kerucut secara keseluruhan yang diperoleh dari gabungan antara luas

selimut, dan luas alas kerucut. Pembelajaran diakhiri dengan memberikan satu

soal sebagai latihan untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap konsep luas

permukaan kerucut.

Pertemuan ketiga, guru membuka pelajaran dengan menyapa siswa, dan

mengecek kehadiran, dst seperti pada pertemuan kedua. Guru kemudian

menegaskan hal-hal yang harus dipahami siswa yaitu luas permukaan bola dapat

ditentukan dengan empat kali luas lingkaran. Pembelajaran diakhiri dengan
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memberikan satu soal sebagai latihan untuk mengetahui pemahaman siswa

terhadap konsep luas permukaan bola dan menginformasikan kepada siswa untuk

tes pada pertemuan berikut.

Pertemuan keempat, guru membuka pelajaran seperti biasa. Sesuai

informasi pada pertemuan sebelumnya, maka semua siswa sudah terlihat siap

untuk tes. Guru kemudian menyampaikan bahwa sebelum tes dimulai, akan

digunakan satu jam pelajaran untuk membahas soal latihan pada pertemuan

sebelumnya tentang luas permukaan bola dan soal-soal lain yang berkaitan dengan

luas permukaan bangun ruang sisi lengkung yang belum dipahami siswa. Dua jam

pelajaran kemudian akan digunakan untuk tes 1. Setelah tes 1 selesai, guru

menutup pelajaran dengan menyampaikan informasi untuk pertemuan berikutnya.

Hasil observasi pada pelaksanaan pembelajaran siklus 1 sebagi berikut,

Tabel 3.1 Pengamatan Aktivitas Guru dan Siswa
Kegiatan Pendahuluan

Aspek Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3
Bagaimana kesiapan
belajar siswa? (respon
siswa ketika guru
mempersiapkan
belajar siswa)

Sebagian siswa sudah
siap, namun masih ada
dua siswa yang keluar
masuk ruangan tetapi
tidak dipedulikan guru

Siswa sudah siap,
bahkan sudah dalam
kelompok masing-
masing

Siswa sudah siap,
walaupun ada
beberapa siswa yang
kelihatan asik
berdiskusi entah apa
yang didiskusikan

Bagaimana kondisi/
respon siswa ketika
guru menyampaikan
kegiatan apersepsi/
motivasi/ pemanasan
berfikir/ advance
organizer?

Masih banyak siswa
yang tidak merespon
ketika ada pertanyaan
dari guru berkaitan
dengan materi
prasyarat (lingkaran)

Ada respon yang baik
dari beberapa siswa
walaupun sekedar
menebak, dan hal ini
terjadi secara beramai-
ramai

Ada respon yang baik
dari beberapa siswa,
tetapi masih terjadi
secara beramai-ramai

Kegiatan Inti
Aspek Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3

Bagaimana interaksi
yang terjadi dalam
pembelajaran: siswa
dengan siswa dan
siswa dengan guru?

Interaksi sudah mulai
terjadi antara guru
dengan beberapa
siswa ketika kegiatan
apersepsi

Interaksi sudah mulai
terjadi antara guru
dengan beberapa
siswa ketika kegiatan
apersepsi

Interaksi mulai terjadi
antara guru dengan
beberapa siswa ketika
kegiatan inti

Siswa dengan siswa
(kapan mulai dan
sampai kapan terjadi)

 Terjadi ketika
mendiskusikan dan
menyelesaikan
masalah dalam
LKS

 Juga terjadi saat
menanggapi hasil
diskusi kelompok
lain

 Terjadi ketika
mendiskusikan dan
menyelesaikan
masalah dalam
LKS

 Juga terjadi saat
menanggapi hasil
diskusi kelompok
lain

 Terjadi ketika
mendiskusikan dan
menyelesaikan
masalah dalam
LKS

 Juga terjadi saat
menanggapi hasil
diskusi kelompok
lain
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Aspek Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3
Deskripsikan pemicu
terjadinya interaksi
siswa dengan siswa!
(apakah karena
masalah yang
diberikan oleh guru,
LKS, perbedaan
pendapat, diskusi atau
faktor lain). Sertakan
bukti pemicu
terjadinya interaksi
(masalahnya,
pendapatnya atau
yang lain)

 Perdebatan terjadi
di kelompok 1 saat
membuka tabung
dan digambarkan
dalam LKS, ada
anggota kelompok
yang ingin agar
digambarkan sesuai
ukuran tabung
sebenarnya. Tetapi
ada yang berbeda,
dengan alasan
tempat yang
disediakan tidak
mencukupi.

 Ketika kelompok 4
mempersentasekan
hasilnya, ada
kelompok yang
berpendapat
gambar dari
kelompok 4 salah,
dengan alasan di
dalam buku kedua
lingkarannya harus
menyatu dengan
persegipanjang

 Perdebatan terjadi di
kelompok 2, dan 3
ketika ingin
membuat lingkaran
penuh dari gambar
selimut kerucut. Di
kelompok 2 terjadi
perdebatan karena
ada yang
berpendapat harus
menggunakan
jangka. Sedangkan
di kelompok 3
terjadi karena ada
pendapat bahwa
digambar dulu
lingkaran, kemudian
baru selimut
kerucutnya
 Ketika kelompok 3

mempersentasekan
hasilnya, ada
kelompok yang
berpendapat gambar
dari kelompok 4
salah, dengan alasan
tidak ada garis
tinggi dan garis
yang membentuk
tembereng

 Perdebatan terjadi di
beberapa kelompok
yang mempersoal-
kan gambar
lingkaran dengan
setengah bola karena
tidak membentuk
lingkaran yang baik.
Dan juga ketika
menggunting kulit
bola, ada yang
menginginkan
ukurannya harus
kecil tapi ada yang
menginginkan besar,
dengan alasan biar
cepat selesai
 Ketika kelompok 4

mempersentasekan
hasilnya, ada
kelompok yang
berpendapat ada
bagian yang kosong
pada lingkarannya,
kemudian kelompok
membenarkan hal
tersebut karena
lemnya yang tidak
baik.

Siswa dengan guru
(kapan mulai dan
sampai kapan terjadi)

 Terjadi interaksi
saat apersepsi,
karena ada
perbedaan
berpendapat
tentang rumus luas
lingkaran dan
persegipanjang.

 Saat diskusi
kelompok, ada
kelompok yang
tidak memahami
masalah yang
diberikan dalam
LKS

 Saat bersama siswa
membuat
kesimpulan.
Karena kesulitan
yang dihadapi
siswa saat
menjabarkan
hasilnya hingga
menemukan rumus

 Terjadi interaksi saat
apersepsi, karena
ada perbedaan
berpendapat tentang
jari-jari dan
diameter.

 Saat diskusi
kelompok, ada
kelompok yang
tidak memahami
masalah ke-3 yang
diberikan dalam
LKS

 Saat bersama siswa
membuat
kesimpulan.

 Saat diskusi
kelompok, ada
kelompok yang
bingung untuk
menyimpulkan
mengenai luas
permukaan bola

 Saat bersama siswa
membuat
kesimpulan.
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Aspek Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3
Deskripsikan pemicu
terjadinya interaksi
siswa dengan guru!
(apakah karena
pancingan pertanyaan
dari guru, apakah
siswa bertanya, atau
faktor lainnya).
Sertakan bukti pemicu
terjadinya interaksi
(masalahnya,
pendapatnya atau
yang lain)

 Ketika guru
mengajukan
pertanyaan “coba
sebutkan rumus
luas, dan keliling
lingkaran”. Ada
siswa yang
berpendapat bahwa
luas lingkaran
adalah 2πr, namun
tak sedikit yang
berpendapat πr.
Guru kemudian
memberikan
pilihan, “yang
benar luas
lingkaran itu 2πr,
πr, atau πr2”.

 Ada anggota
kelompok 3
kemudian
mengajukan
pertanyaan “kalau
sudah begini
diapakan pak?”.
Hal ini disebabkan
karena kelompok
tidak dapat
menemukan luas
selimut tabung
yang berbentuk
persegipanjang.
Guru kemudian
memberikan
bantuan melalui
pertanyaan
penuntun, sambil
memperagakan
ketika tabung
dibuka.

 Persentase oleh
kelompok 2,
ternyata keliatan
jika siswa masih
sulit untuk
manipulasi 2πr2 +
πr2 + 2πrt, hingga
guru memberi
pertanyaan “mana
variabel yang
sama?” juga
pemisalan untuk
dijawab siswa
berupa “dua

 Ketika guru
mengajukan
pertayaan apa saja
unsur-unsur yang
terdapat dalam
lingkaran, siswa
sudah langsung
merespon dengan
memberikan
beberapa di
antaranya. Namun
ketika ditanya guru
mana jari-jari dan
mana diameter pada
gambar lingkaran di
papan tulis masih
ada siswa yang
keliru dalam
membedakannya

 Hampir semua
kelompok, merasa
kesulitan
menyelesaikan
perbandingan pada
masalah ke tiga
dalam LKS sehingga
harus didampingi
guru lewat
pertanyaan-
pertanyaan sambil
memperagakannya
dari satu kelompok
ke kelompok yang
lain.

 Persentase oleh
kelompok 3,
ternyata masih
keliatan jika siswa
masih sulit untuk
manipulasi aljabar.
Sehingga guru harus
membantu dengan
pertanyaan-
pertanyaan yang
kemudian direspon
oleh siswa

 Beberapa kelompok,
merasa kesulitan
saat menyimpulkan
luas permukaan bola
sehingga guru
mengajukan
pertanyaan “kulit
bola yang dipotong
tadi memenuhi
semua lingkaran
tersebut atau
tidak?”. “Bagaimana
rumus luas
lingkaran?”. “Nah
bagaimana kalau ada
4 lingkaran?”.

 Hal tersebut
diperkuat kembali
saat persentase yang
dilakukan lagi oleh
kelompok 3.
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Aspek Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3
balpoin di tambah
satu balpoin jadi
berapa balpoin?”

Siswa mana yang
tidak bisa mengikuti
pembelajaran dengan
baik (atau terganggu
dalam belajar) pada
hari ini? (harus
didasarkan pada
faktor konkret yang
diamati dengan
disertai nama siswa,
termasuk kapan
terjadinya gangguan,
berapa lama
gangguan itu terjadi)

Kelihatan masih ada
dua siswa dari
kelompok 2 yang
sering berdiskusi hal
diluar pembelajaran
menggunakan bahasa
daerah. Hal ini terjadi
pada Indra Bagus dan
Khoirul Anan yang
berulang kali terjadi
pada saat pembukaan,
inti bahkan saat
mengerjakan soal
latihan.

Kelihatan masih ada
dua siswa dari
kelompok 2 yang
sama melakukan hal
seperti terjadi pada
pertemuan
sebelumnya

Ada seorang siswa
dari kelompok 4
Risky Akbar
Firmansyah yang
ditertawakan beramai-
ramai oleh teman-
temannya

Mengapa siswa
tersebut tidak belajar
dengan baik
(terganggu dalam
belajar)? Menurut
anda apa
penyebabnya?

Kuat dugaan kalau
siswa menganggap
guru model tidak
memahami bahasa
daerahnya dan sebagai
gurunya sendiri.

Dugaan semakin kuat
kalau siswa
menganggap guru
model tidak
memahami bahasa
daerahnya dan sebagai
gurunya sendiri.

Sesuai informasi yang
disampaikan ketua
kelas, ternyata
sebelum pelajaran
matematika dimulai
siswa tersebut
mendapat hukuman
dari gurunya karena
tidak rapih berpakaian

Bagaimana upaya
guru untuk mengatasi
gangguan belajar
tersebut? Kapan
gangguan tersebut
teratasi?

Guru model berusaha
mengatasinya dengan
sesering mungkin
melontarkan
pertanyaan yang
ditujukan pada siswa
yang bersangkutan,
tetapi tetap saja
dijawab menggunakan
bahasa daerah,
menyebabkan guru
tidak memahami
maksudnya.
Gangguan tersebut
belum dapat teratasi.

Guru model berusaha
mengatasinya dengan
sesering mungkin
melontarkan
pertanyaan yang
ditujukan pada siswa
yang bersangkutan,
tetapi tetap saja
dijawab menggunakan
bahasa daerah,
menyebabkan guru
tidak memahami
maksudnya.
Gangguan tersebut
belum dapat teratasi.

Guru model berusaha
mengatasinya dengan
memberikan nasehat
terhadap teman-teman
yang menertawakan,
dan memberikan
peneguhan kepada
Risky. Akhirnya
Risky pun siap untuk
mengikuti pelajaran.

Menurut anda,
alternatif apa yang
dapat anda lakukan
untuk mengatasi siswa
yang terganggu dalam
belajar?

Guru model harus
berusaha mengerti
bahasa daerahnya,
biar bisa mengerti
juga apa yang
dimasudkan siswa

Guru model harus
berusaha mengerti
bahasa daerahnya,
biar bisa mengerti
juga apa yang
dimasudkan siswa

Alternatif yang
diberikan guru model
sudah tepat

Bagaimana usaha guru
dalam mendorong
siswa yang tidak aktif
belajar supaya aktif
belajar?

Menunjuk siswa
untuk menanggapi
hasil diskusi dari
kelompok lain atau
menunjuk siswa untuk
mewakili kelompok
untuk menyampaikan

Menunjuk siswa untuk
menanggapi hasil
diskusi dari kelompok
lain atau menunjuk
siswa untuk mewakili
kelompok untuk
menyampaikan hasil

Menunjuk siswa untuk
menanggapi hasil
diskusi dari kelompok
lain atau menunjuk
siswa untuk mewakili
kelompok untuk
menyampaikan hasil



48

Aspek Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3
hasil diskusinya. diskusinya. diskusinya.

Deskripsikan hal-hal
unik yang terjadi saat
pembelajaran
(misalnya siswa yang
menghasilkan
jawaban salah
mengalami proses
belajar sedemikian
hingga menjadi benar,
kondisi unik siswa
ketika diberi media
pembelajaran, atau
yang lainnya)

 Uniknya terjadi
pada kelompok 4
dan 2, pada LKS
2πr2 + πr2 + 2πrt =
2πr (r + t) dengan
alasan lihat dalam
buku tanpa tidak
tahu darimana
prosedurnya

 Ada juga beberapa
siswa yang setelah
tabung dibuka
malah keasikan
memainkan
kertasnya

 Uniknya terjadi
ketika
menyelesaikan soal
latihan, ada
beberapa siswa
yang menempatkan
jari-jari sebagai
tinggi dan tinggi
sebagai jari-jari.
Mungkin karena
gambar kerucut
yang diberikan
terbalik.

 Uniknya terjadi
ketika diberikan alat
dan bahan untuk
digunakan ada salah
satu siswa yang
menempatkan lem
pada kursi salah
seorang siswi
sehingga siswi
tersebut mengadu
dan hal tersebut
langsung diatasi
guru model dengan
menasehati siswa
tersebut.

Kegiatan Penutup
Aspek Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3

Bagaimana siswa
terlibat dalam
kegiatan penutup
(melakukan refleksi,
merangkum, dan
sebagainya)?

Beberapa siswa
merespon dengan baik
ketika guru
memberikan arahan
sebelum memberikan
soal latihan namun
tidak sedikit juga yang
cuek

Beberapa siswa
merespon dengan baik
ketika guru
memberikan arahan
sebelum memberikan
soal latihan namun
tidak sedikit juga yang
masih cuek

Siswa lebih cenderung
diam karena semua
hasil dari kelompok
hampir mirip

Bagaimana respon
siswa, ketika guru
menyampaikan tindak
lanjut pembelajaran
(seperti memberikan
arahan, memberi tugas
sebagai bagian dari
remidi)

Masih ada siswa yang
mengerjakan latihan
asal-asalan, mungkin
karena tidak
memahami atau
menganggap tidak
penting soal latihan
yang diberikan

Masih ada siswa yang
mengerjakan latihan
asal-asalan, mungkin
karena tidak
memahami atau
menganggap tidak
penting soal latihan
yang diberikan

Hampir semua siswa
mengerjakan soal
latihan dengan baik

Hikmah Pembelajaran
Pelajaran berharga apa yang dapat anda petik dari pengamatan pembelajaran ini?
Suasana pembelajaran yang tidak kaku, sehingga siswa dengan leluasa berekspresi

Berikut ini diseskripsikan beberapa hal tentang kemampuan siswa untuk

menyebutkan unsur-unsur yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume

bangun ruang sisi lengkung. Pada pertemuan awal yang mempelajari khusus

tentang luas permukaan tabung, terlihat beberapa kelompok masih kebingungan

untuk menyebutkan, dan menunjukkan unsur-unsur tabung. Kebingungan siswa

terjadi ketika membuka selimut tabung yang nampak menjadi persegi panjang.

Sulit bagi mereka untuk menyatakan panjang dan lebar persegi panjang yang

merupakan keliling sisi alas atau atap dan tinggi tabung. Guru akhirnya membantu
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dengan memberikan pertanyaan penuntun yang dapat membantu untuk

mengkonstuksi kembali, pengetahuannya tentang rumus keliling lingkaran.

Adapun dialog yang terjadi antara guru dan siswa serta siswa dengan siswa untuk

memecahkan persoalan seperti yang dihadapi kelompok dua sebagai beriut:

Siswa MW : Pak,setelah kami membuka tabung tadi, kami simpulkan bahwa
selimut tabung itu berbentuk persegipanjang. Namun kami
kebingungan untuk menentukan luasnya, sebab yang kami tahu
luas persegipanjang itu panjang kali lebar.

Guru : Benar luas persegipanjang itu panjang kali lebar. Sekarang coba
mana persegipanjang itu (setelah siswa IB memberikannya pada
guru). Jika demikian, coba tunjukkan mana tinggi tabung pada
persegipanjang ini?

Siswa MW : Yang ini pak (sambil menunjukkan lebar dari persegipanjang
hasil membuka selimut tabung)

Siswa MR : Bukan yang ini tadi (sambil menunjuk panjang dari
persegipanjang)

Guru : Ayo, mana yang benar?
Siswa MW : Punyaku pa
Guru : Benar yang ditunjuk MW. Jika demikian, maka lebar persegi

panjang adalah?
Siswa MW dan MA : Tinggi tabung
Guru : Benar sekali (sambil meminta MA untuk memberi lambang t

pada lebar persegipanjang yang telah digambar mereka dalam
LKS)

Guru : Jika lebar persegipanjang merupakan tinggi tabung, maka
bagaimana dengan panjang persegipanjang?. (Namun kelihatan
siswanya masih kebingungan. Kemudian dengan memperagakan
membuka selimut tabung secara perlahan)

Siswa MW : Spontan menjawab “alas tabung”
Guru : Membenarkan “keliling alas tabung atau keliling atap tabung”.

Apa bentuk alas tabung?
Siswa bersamaan : Lingkaran
Guru : Bagaimana rumus luas lingkaran?
Siswa KA : phi er
Guru : Mendekati benar
Siswa MA : phi er kuadrat
Guru : Itu adalah rumus luas lingkaran (guru kemudian menyebutkan

angka) dua
Siswa MW : Spontan menjawab “dua phi er kuadrat”
Guru : Membenarkan “dua phi er, bukan dua phi er kuadrat”. Sambil

meminta siswa MA untuk memberi lambang r2 pada panjang
persegipanjang yang telah digambar mereka dalam LKS

Guru : Dengan demikian luas persegipanjang ini adalah panjang kali
lebar, dimana panjangnya adalah dua phi er dan lebarnya
adalah t. Coba temukan luas persegipanjang tersebut! (sambil
meminta siswa untuk mengerjakannya pada buraman)
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Hampir semua kelompok mengalami masalah yang sama seperti dialami

kelompok dua, sehingga guru akhirnya mendampingi mereka seperti yang

dilakukan pada kelompok dua. Hal ini menyebabkan kelompok yang belum

mendapatkan pelayanan dari guru begitu ribut. Ada yang ribut untuk membahas

masalah yang sedang dihadapi, namun tidak sedikit dari anggota kelompok yang

ribut membahas masalah pribadi. Tidak hanya sulit menyatakan panjang dan lebar

persegi panjang yang merupakan keliling sisi alas atau atap dan tinggi tabung,

ternyata siswa juga kesulitan dalam menyelesaikan bentuk-bentuk aljabar. Berikut

ini adalah hasil persentase salah satu kelompok yang juga tertera dalam LKS.

Sayangnya ada loncatan yang terjadi pada proses menemukan rumus luas

Gambar 1.1 hasil diskusi kelompok yang tertera dalam LKS

permukaan tabung yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh kelompok yang

mempersentasekan dan juga kelompok yang lain sebagai pembanding. Namun

untuk mengembangkan pemikiran yang kritis dari siswa, guru kemudian

melontarkan pertanyaan-pertanyaan dapat membangun rasa ingin tahunya. Berikut

ini dialog yang terjadi saat persentase kelompok.

Guru : Pada perwakilan kelompok yang mempersentasekan hasil kerja
kelompoknya “Bagaimana anda menyimpulkan bahwa phi er
kuadrat ditambah phi er kuadrat di tambah dua phi er kali te sama
dengan dua phi er dikali dalam kurung er ditambah te?”

Siswa DN : Dari buku pak
Guru : Apakah anda paham?
Siswa DN : Tidak pak
Guru : Menanyakan pada seluruh siswa “apa ada yang paham?”
Siswa bersamaan : Tidak pa
Guru : OK. Apakah anda pernah belajar aljabar?
Siswa bersamaan : Pernah pa
Guru : Memberikan contoh “misalnya saya memiliki dua buku dan siswa

DN memiliki tiga buku, berapa jumlah buku kami berdua”
Siswa bersamaan : Lima
Guru : Benar (sambil menulis di papan 2 buku + 3 buku = 5 buku).

Mengapa demikian? (suasana kelas hening, karena tidak ada
jawaban dari siswa setelah beberapa menit akhirnya guru
melanjutkan sambil menulis di papan tulis) “misalnya 2x + 3x =”
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Siswa bersamaan : 5x
Guru : Mengapa?
Siswa bersamaan : Karena sama-sama x
Guru : Membenarkan jawaban siswa “karena memiliki variabel yang

sama yaitu x (sambil menulis di papan tulis) sehingga 2x + 3x =
dapat kita tulis (2 + 3) x. Jadi faktor yang sama kita keluarkan
terlebih dahulu, faktor itu adalah x”

Beberapa siswa : Oh.....ya
Guru : Nah. Kembali ke permasalahan tadi maka, mana faktor yang

sama?
Siswa AS : Phi
Guru : Masih kurang
Siswa bersamaan : Dua phi er
Guru : “Mengapa dua phi er?” tidak ada siswa yang menjawab,

kemudian guru menulis di papan tulis = rtrr  222  .

“perhatikan untuk 22 rr   dan abaikan dulu rt2 , berapa
hasilnya?”

Siswa bersamaan : Dua
Guru : Membenarkan jawaban siswa “dua phi er kuadrat” dan

melanjutkan “jika demikian dapat ditulis rtr  22 2  ” (sambil
menulis di papan tulis)

Beberapa siswa : Mengangguk sambil mengucapkan “Oh”
Guru : Nah sekarang sudah bisa terlihat, mana faktor yang sama bukan?
Siswa bersamaan : Ya pak
Guru : Sambil menulis di papan tulis )(2 trr  “karena faktor yang

samanya adalah r2 maka kita keluarkan dulu r2 jadi yang
tersisa adalah r dan t. Bisa paham”

Siswa bersamaan : Bisa pak

Dengan bantuan yang diberikan guru pada pertemuan pertama ini, sangat

membantu siswa untuk mudah memahami tujuan pembelajaran yang diinginkan.

Sehingga pada pertemuan selanjutnya, bantuan guru sudah mulai berkurang.

Sedangkan hasil tes akhir siklus 1 menunjukkan nilai tertinggi siswa 100, nilai

terendah 20, dan rata-rata kelas 60,3

Siklus 2

Pertemuan kelima, guru membuka pelajaran dengan menyapa siswa, dan

mengecek kehadiran. Setelah mengecek kehadiran siswa, guru membimbing siswa

untuk membahas tes 1 pada pertemuan sebelumnya tentang luas permukaan

bangun ruang sisi lengkung. Kegiatan dilanjutkan dengan meminta siswa untuk

memahami apa yang harus dilakukannya langkah demi langkah dalam LKS, dst.
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Pembelajaran diakhiri dengan memberikan satu soal sebagai tugas rumah untuk

mengetahui pemahaman siswa terhadap konsep volume tabung.

Pertemuan keenam, guru membuka pelajaran dengan menyapa siswa, dan

mengecek kehadiran. Setelah mengecek kehadiran siswa, guru membimbing siswa

untuk membahas latihan soal pada pertemuan sebelumnya tentang volume tabung.

Kegiatan dilanjutkan dengan meminta siswa untuk memahami apa yang harus

dilakukannya langkah demi langkah dalam LKS, dst. Pembelajaran diakhiri

dengan memberikan satu soal latihan untuk mengetahui pemahaman siswa

terhadap konsep volume kerucut.

Pertemuan ketujuh, guru membuka pelajaran dengan menyapa siswa, dan

mengecek kehadiran. Setelah mengecek kehadiran siswa, guru membimbing siswa

untuk membahas latihan soal pada pertemuan sebelumnya tentang volume

kerucut. Kegiatan dilanjutkan dengan meminta siswa untuk memahami apa yang

harus dilakukannya langkah demi langkah dalam LKS, dst. Pembelajaran diakhiri

dengan memberikan satu soal latihan untuk mengetahui pemahaman siswa

terhadap konsep volume bola dan menginformasikan kepada siswa untuk tes pada

pertemuan berikut.

Pertemuan kedelapan, guru membuka pelajaran seperti biasa. Guru

kemudian menyampaikan bahwa sebelum tes 2 dimulai, akan digunakan waktu

sepuluh menit untuk membahas soal latihan pada pertemuan sebelumnya tentang

volume bola. Dua jam pelajaran kemudian akan digunakan untuk tes 2. Sedangkan

25 menit akan digunakan untuk membahas soal tes 2. Setelah tes 2 selesai, guru

menutup pelajaran dengan menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi

siswa selama kegiatan PPL.

Hasil observasi pada pelaksanaan pembelajaran siklus 2 sebagi berikut,

Tabel 3.2 Pengamatan Aktivitas Guru dan Siswa
Kegiatan Pendahuluan

Aspek Pertemuan 5 Pertemuan 6 Pertemuan 7
Bagaimana kesiapan
belajar siswa? (respon
siswa ketika guru
mempersiapkan
belajar siswa)

Semua siswa sudah
siap untuk belajar

Semua siswa sudah
siap untuk belajar

Semua siswa sudah
siap untuk belajar

Bagaimana kondisi/ Ada respon yang baik Ada respon yang baik Ada respon yang baik
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Aspek Pertemuan 5 Pertemuan 6 Pertemuan 7
respon siswa ketika
guru menyampaikan
kegiatan apersepsi/
motivasi/ pemanasan
berfikir/ advance
organizer?

dari beberapa siswa
walaupun sekedar
menebak, dan hal ini
terjadi secara beramai-
ramai

dari beberapa siswa
walaupun sekedar
menebak, dan hal ini
terjadi secara beramai-
ramai

dari beberapa siswa
walaupun sekedar
menebak, dan hal ini
terjadi secara beramai-
ramai

Kegiatan Inti
Aspek Pertemuan 5 Pertemuan 6 Pertemuan 7

Bagaimana interaksi
yang terjadi dalam
pembelajaran: siswa
dengan siswa dan
siswa dengan guru?

Interaksi sudah mulai
terjadi antara guru
dengan beberapa
siswa ketika kegiatan
apersepsi

Interaksi sudah mulai
terjadi antara guru
dengan beberapa
siswa ketika kegiatan
apersepsi

Interaksi mulai terjadi
antara guru dengan
beberapa siswa ketika
kegiatan apersepsi

Siswa dengan siswa
(kapan mulai dan
sampai kapan terjadi)

 Terjadi ketika
mendiskusikan dan
menyelesaikan
masalah dalam
LKS

 Juga terjadi saat
menanggapi hasil
diskusi kelompok
lain

Terjadi ketika
mendiskusikan dan
menyelesaikan
masalah dalam LKS

Terjadi ketika
mendiskusikan dan
menyelesaikan
masalah dalam LKS

Deskripsikan pemicu
terjadinya interaksi
siswa dengan siswa!
(apakah karena
masalah yang
diberikan oleh guru,
LKS, perbedaan
pendapat, diskusi atau
faktor lain). Sertakan
bukti pemicu
terjadinya interaksi
(masalahnya,
pendapatnya atau
yang lain)

 Perdebatan terjadi
pada beberapa
kelompok saat
proses mengukur
lebar, panjang dan
tinggi balok serta
diameter tabung.
Ada yang berpen-
dapat untuk men-
gukurnya harus
pada sisi dalamnya
namun tidak sedikit
juga yang berbeda
bahwa mengukur-
nya harus dari sisi
luar. Karena perbe-
daan pendapat
tersebut menyebab-
kan kesimpulan
mengenai luas alas
balok dan luas alas
tabung tidak sama.

 Ketika kelompok
yang mempersen-
tasekan hasilnya,
ada kelompok lain
yang berpendapat
kalau hasil
perhitungannya
berbeda.

Perdebatan terjadi
pada beberapa
kelompok saat proses
mengukur tinggi
kerucut. Ada yang
berpendapat, untuk
mengukurnya harus
pada sisi dalamnya
dan ini sangat sulit
dilakukan namun
tidak sedikit juga yang
berbeda bahwa
mengukurnya dapat
dilakukan dari sisi
luar, tetapi ketika
diminta untuk
mempraktekannya
malah kebingungan.

Perdebatan terjadi
pada beberapa
kelompok saat proses
mengukur tinggi dan
diameter bola. Ada
yang berpendapat,
untuk mengukurnya
harus bola harus
dibelah dulu namun
tidak sedikit yang
dapat mengukur
diameternya tanpa
terlebih dahulu
membelahnya, tetapi
kebingungan ketika
ingin mengukur tinggi
bola

Siswa dengan guru  Terjadi interaksi  Saat diskusi  Saat diskusi
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Aspek Pertemuan 5 Pertemuan 6 Pertemuan 7
(kapan mulai dan
sampai kapan terjadi)

saat apersepsi,
karena siswa belum
dapat membedakan
limas dan prisma

 Saat diskusi
kelompok, karena
hasil pengukuran
yang berbeda

 Saat bersama siswa
membuat
kesimpulan.

kelompok, karena
perbedaan
pendapat cara
mengukur tinggi
kerucut

 Saat bersama siswa
membuat
kesimpulan.

kelompok, karena
perbedaan
pendapat cara
mengukur tinggi
dan diameter bola

 Saat bersama siswa
membuat
kesimpulan.

Deskripsikan pemicu
terjadinya interaksi
siswa dengan guru!
(apakah karena
pancingan pertanyaan
dari guru, apakah
siswa bertanya, atau
faktor lainnya).
Sertakan bukti pemicu
terjadinya interaksi
(masalahnya,
pendapatnya atau
yang lain)

 Ketika guru
meminta siswa
menunjukkan mana
limas dan mana
prisma pada
gambar, di papan
tulis. Tidak sedikit
siswa yang belum
bisa membedakan
limas dan prisma.
Sehingga guru
memberikan
peryataan bahwa
limas itu atapnya
meruncing,
akhirnya siswa
dengan benar dapat
membedakanya.
Kesulitan juga
dirasakan ketika
siswa diminta
untuk menyebutkan
definisi dan rumus
volum prisma.
Guru kemudian
memberikan klu
apakah tabung
termasuk prisma?
Bagaimana dengan
kubus dan balok?
Akhirnya siswa
dapat mejawab alas
dan atapnya sama.
Sedangkan volum
diperoleh dari luas
alas kali tinggi

 Hampir semua
kelompok meng-
alami kesulitan saat
proses pengukuran
karena terjadi per-
bedaan pendapat
pengukuran untuk

 Ketika kelompok
mengalami kesu-
litan saat proses
pengukuran.
Sehingga guru
membantu dengan
membenarkan
bahwa penguku-
rannya dapat
dilakukan dari sisi
luar dengan posisi
kerucut harus tegak
lurus dengan
penggaris, atau
dapat juga
memasukkan
kerucut ke dalam
tabung dan beri
tanda langsung
pada tabung.

 Ketika persentase
dari kelompok,
menunjukkan
bahwa siswa
kesulitan untuk
menyimpulkan
tentang isi kerucut
berdasarkan isi
tabung. Sehingga
guru harus
mengarahkan
dengan pertanyaan
“berapa banyak isi
kerucut yang
dibutuhkan untuk
memenuhi hingga
tanda yang
diberikan pada
tabung?”. Jika
demikian, “berapa
isi dalam tabung,
jika hanya di isi
oleh satu kerucut?”

 Ketika kelompok
mengalami kesu-
litan saat proses
pengukuran.
Sehingga guru
membantu dengan
membenarkan
bahwa penguku-
rannya dapat
dilakukan dari sisi
luar, atau dapat
juga memasukkan
bola ke dalam
tabung dan beri
tanda langsung
pada tabung, itu
juga merupakan
tinggi bola.

 Ketika persentase
dari kelompok,
menunjukkan
bahwa siswa
kesulitan untuk
menyimpulkan
tentang isi bola
berdasarkan isi
tabung. Sehingga
guru harus
mengarahkan
dengan pertanyaan
“berapa banyak isi
setengah bola yang
dibutuhkan untuk
memenuhi hingga
tanda yang
diberikan pada
tabung?”. Jika
demikian, “berapa
isi dalam tabung,
jika hanya di isi
oleh satu bola?”
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Aspek Pertemuan 5 Pertemuan 6 Pertemuan 7
panjang, lebar
dantinggi balok
serta tinggi dan
diameter tabung.
Sehingga guru
membantu dengan
membenarkan
bahwa penguku-
rannya dari sisi
dalam dan harus
dilakukan dengan
teliti untuk meng-
hasilkan data yang
akurat tentunya.

 Ketika persentase
dari kelompok 3,
menunjukkan
bahwa siswa
kesulitan untuk
menyederhanakan
bilangan berbentuk
desimal. Guru
kemudian
memberikan
contoh dengan
beberapa angka
dibelakang koma
kemudian meminta
siswa untuk meny-
ederhanakan satu
persatu hingga
menyisahkan satu
angka di belakang
koma.

Siswa mana yang
tidak bisa mengikuti
pembelajaran dengan
baik (atau terganggu
dalam belajar) pada
hari ini? (harus
didasarkan pada
faktor konkret yang
diamati dengan
disertai nama siswa,
termasuk kapan
terjadinya gangguan,
berapa lama
gangguan itu terjadi)

Semua siswa sudah
mengikuti pembelaja-
ran dengan baik

Semua siswa sudah
mengikuti pembelaja-
ran dengan baik

Semua siswa sudah
mengikuti pembelaja-
ran dengan baik

Mengapa siswa
tersebut tidak belajar
dengan baik
(terganggu dalam
belajar)? Menurut
anda apa
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Aspek Pertemuan 5 Pertemuan 6 Pertemuan 7
penyebabnya?
Bagaimana upaya
guru untuk mengatasi
gangguan belajar
tersebut? Kapan
gangguan tersebut
teratasi?
Menurut anda,
alternatif apa yang
dapat anda lakukan
untuk mengatasi siswa
yang terganggu dalam
belajar?
Bagaimana usaha guru
dalam mendorong
siswa yang tidak aktif
belajar supaya aktif
belajar?

Menunjuk siswa
untuk menanggapi
hasil diskusi dari
kelompok lain atau
menunjuk siswa untuk
mewakili kelompok
untuk menyampaikan
hasil diskusinya.

Menunjuk siswa untuk
menanggapi hasil
diskusi dari kelompok
lain atau menunjuk
siswa untuk mewakili
kelompok untuk
menyampaikan hasil
diskusinya.

Menunjuk siswa untuk
menanggapi hasil
diskusi dari kelompok
lain atau menunjuk
siswa untuk mewakili
kelompok untuk
menyampaikan hasil
diskusinya.

Deskripsikan hal-hal
unik yang terjadi saat
pembelajaran
(misalnya siswa yang
menghasilkan
jawaban salah
mengalami proses
belajar sedemikian
hingga menjadi benar,
kondisi unik siswa
ketika diberi media
pembelajaran, atau
yang lainnya)

 Uniknya terjadi
pada kelompok 2,
ada seorang siswa
yang malah asyik
memainkan balok
yang diberikan

 Juga terjadi di
kelompok 4,
dimana tabung
yang berisi beras di
goyang-goyang
hingga membuat
gaduh

Uniknya terjadi ketika
kelompok 2 yang
melakukan kesalahan
saat menuangkan
beras ke dalam
kerucut hingga tabung
dapat terpenuhi saat 4
kali. Menyebabkan
salah kesimpulannya

Kegiatan Penutup
Aspek Pertemuan 5 Pertemuan 6 Pertemuan 7

Bagaimana siswa
terlibat dalam
kegiatan penutup
(melakukan refleksi,
merangkum, dan
sebagainya)?

Beberapa siswa
merespon dengan baik
ketika guru
memberikan arahan
sebelum memberikan
soal latihan namun
tidak sedikit juga yang
cuek

Siswa lebih cenderung
diam karena semua
hasil dari kelompok
hampir mirip

Siswa lebih cenderung
diam karena semua
hasil dari kelompok
hampir mirip

Bagaimana respon
siswa, ketika guru
menyampaikan tindak
lanjut pembelajaran
(seperti memberikan
arahan, memberi tugas
sebagai bagian dari
remidi)

Hampir semua siswa
mengerjakan soal
latihan dengan baik

Hampir semua siswa
mengerjakan soal
latihan dengan baik

Hampir semua siswa
mengerjakan soal
latihan dengan baik



57

Hikmah Pembelajaran
Pelajaran berharga apa yang dapat anda petik dari pengamatan pembelajaran ini?
Suasana pembelajaran yang tidak kaku, sehingga siswa dengan leluasa berekspresi

Kemampuan siswa untuk membedakan unsur-unsur yang berkaitan dengan

luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung melalui gambar yang

diberikan saat tes pada akhir tindakan. Dalam pekerjaan siswa pada tes akhir

siklus ke-2, masih terlihat kesalahan konseptual yang dilakukan siswa. Gambar

berikut, adalah soal dan hasil pekerjaan salah seorang siswa.

Gambar 1.2 Soal dan jawaban siswa

Berdasarkan hasil pekerjaan siswa tersebut dapat disimpulkan bahwa,

siswa tersebut belum memahami dengan benar konsep tinggi berdasarkan gambar.

Adapun hasil yang diperoleh berdasarkan tes yang dilakukan pada akhir siklus ke-

2 menunjukkan sedikit peningkatan dengan nilai tertinggi 100, nilai terendah 10,

dan rata-rata kelas 61,7. Nilai terendah pada siklus ke-2 tersebut diperoleh seorang

siswa, yang salah satu faktor penyebabnya adalah kehadirannya hanya pada

pertemuan ke-6 dan ke-7, sedangkan tes dilakukan pada pertemuan ke-8

B. Refleksi (see)

Refleksi dilakukan berdasarkan hasil observasi, dan juga vidio sebagai

pembandingnya. Adapun beberapa hal sebagai masukan, untuk diperbaiki pada

siklus berikutnya yaitu:
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Siklus 1

1. Guru model harus lebih kreatif dalam memberikan masalah atau motivasi

terutama pada kegiatan apersepsi, dan atau membuat kesimpulan, agar siswa

lebih aktif untuk bertanya dan mengkonstruk pengetahuannya.

2. Ada beberapa siswa yang kelihatan begitu cuek dengan pembelajaran yang

dilakukan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang khusus pada siswa

yang bersangkutan

3. Penyediaan tempat dalam LKS yang kurang memadai, menyebabkan apa yang

diharapkan untuk dilakukan siswa tidak berjalan dengan baik. Karenanya perlu

diperbaiki LKSnya jika menginginkan yang lebih baik.

4. Kurangnya pemanfaatan media disaat persentase kelompok dan atau membuat

kesimpulan. Sehingga perlu meningkatkan penggunaan media saat persentase

kelompok dan atau proses penarikan kesimpulan.

5. Pada saat latihan, terlihat ada beberapa siswa begitu asal-asalan

mengerjakannya. Sehingga perlunya penekanan untuk latihan individu, agar

siswa tidak bekerja asal-asalan.

Siklus 2

1. Sudah mulai terlihat beberapa siswa mulai aktif menyampaikan pendapat,

walaupun masih malu-malu

2. Siswa yang awalnya begitu cuek pada silkus 1, sudah mulai terlihat tertarik

untuk belajar walaupun sedikit. Diskusi dalam kelompokpun mulai terlihat

semakin baik. Begitu juga pada saat penyelesaian soal latihan, kelihatan siswa

mulai serius untuk mengerjakannya

3. Pemanfaatan media yang masih terlihat minim penggunaannya saat persentase

kelompok dan proses penarikan kesimpulan
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BAB  IV

ANALISIS PELAKSANAAN LESSON STUDY

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran dengan

menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) yaitu: 1)

masalah kontekstual yang diberikan sebagai langkah awal tidak harus yang terjadi

dilingkungan siswa, tetapi yang dapat dibayangkan oleh siswa. Sebab guru akan

kesulitan jika harus mencari masalah yang cocok, 2) sebaiknya masalah yang

diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, sehingga memungkinkan

siswa untuk menanggapi dan berpendapat tentang hasil diskusi kelompok lain

disaat persentase kelompok, 3) dalam pembelajaran sangat perlu menggunakan

hasil pemikiran siswa atau strategi yang dibuat siswa. Sehingga LKS yang

dirancang tidak perlu harus menuntun siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran,

4) untuk memahamkan siswa, memang sangat penting untuk menggunakan media,

tetapi perlu mempertimbangkan pemilihan bahan media yang tepat sehingga

dalam pembelajaran tidak ditemukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang

terjadi pada pertemuan ke-3 siklus 1.

Interaksi sangat diperlukan dalam pembelajaran. Oleh karenanya untuk

meningkatkan interaksi atar siswa terutama dalam kelompok, perlu

memperhatikan kemampuan dalam menentukan anggota kelompok. Hal tersebut,

terlihat saat pembelajaran ada kelompok yang memang anggotanya kurang aktif

untuk berdiskusi. Berdasarkan pembentukkan kelompok yang terdiri dari 6-7

orang ternyata tidak terlalu efektif dalam pembelajaran, sebab ada siswa yang

tidak memberikan kontribusi untuk kelompok. Interaksi juga terjalin dengan baik

antar guru dan siswa, jika bahasa yang digunakan atau kalimat yang diucapkan

guru memang mudah dimengerti siswa. Faktor lain yang juga sangat berpengaruh

seperti yang dilakukan dalam pembelajaran ini, adalah siswa tidak menganggap

guru model sebagai gurunya sendiri. Sehingga untuk memperoleh pembelajaran

yang baik dan efektif, sangat disarankan kepada guru untuk melakukannya di

sekolahnya sendiri.
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Lampiran

Membuka pelajaran dengan mengecek kehadiran siswa, serta menjelaskan tujuan dan
model pembelajaran

Guru mengelompokan siswa

Interaksi antara siswa dengan siswa dan guru dengan siswa yang terjadi pada tahap
memahami masalah



Interaksi antara siswa dengan siswa dan guru dengan siswa yang terjadi pada tahap
menyelesaikan masalah

Interaksi antara siswa dengan siswa yang terjadi pada tahap mendiskusikan dan
membandingkan hasil pekerjaannya



Interaksi antara siswa dengan siswa dan guru dengan siswa yang terjadi pada tahap
kesimpulan

Suasana ketika tes diberikan diakhir siklus


