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ABSTRAK 
 

Andreas Peti Fefiyana, 2009. Penggunaan Metode Numbered Heads Together 
dalam Menentukan Kedudukan dan Jarak yang Melibatkan titik, garis, dan 
bidang Pada bangun Ruang Dimensi Tiga Kelas X.I SMA Pangudi Luhur 
Yogyakarta. Skripsi. Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pemahaman siswa 

dalam kegiatan kelompok dan kegiatan individu untuk menentukan kedudukan dan 
jarak yang melibatkan titik, garis, dan bidang pada pembelajaran dengan metode 
Numbered Heads Together kelas X.I SMA Pangudi Luhur Yogyakarta tahun ajaran 
2008/2009. 

Penelitian ini termasuk penelitian campuran (kualitatif deskriptif dan 
kuantitatif). Subyek penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Pangudi Luhur 
Yogyakarta kelas X.I semester 2 tahun ajaran 2008/2009. Pengumpulan data 
diperoleh melalui dokumentasi, catatan lapangan, Lembar Kerja Siswa dan tes siswa. 

Hasil penelitian menunjukkan dalam kegiatan diskusi kelompok pemahaman 
siswa dalam (1) Menjelaskan pengertian dari titik, garis, dan bidang, 
mengembangkan argumentasi matematika mengenai hubungan kedudukan antara 
titik, garis, dan bidang tergolong sangat baik (89%). (2 ) Menetapkan kedudukan arah 
dan jarak titik ke garis dan titik ke bidang, kemudian menguraikan hubungan 
mengenai arah dan jarak dari titik, garis, dan bidang tersebut dengan mengkoordinir 
ilmu ukur dan sistem representasi lain (proyeksi titik ke garis, proyeksi titik ke 
bidang, dan teorema Pythagoras) tergolong baik (79%). (3) Menggunakan model 
geometri untuk memecahkan permasalahan dalam menentukan arah dan jarak titik ke 
garis dan titik ke bidang  tergolong baik (78%). Dalam kegiatan individu pemahaman 
siswa dalam (1) Menjelaskan pengertian dari titik, garis, dan bidang, 
mengembangkan argumentasi matematika mengenai hubungan kedudukan antara 
titik, garis, dan bidang masih kurang (59%). (2) Menetapkan kedudukan arah dan 
jarak titik ke garis dan titik ke bidang, menguraikan hubungan mengenai arah dan 
jarak tersebut dengan mengkoordinir ilmu ukur dan sistem representasi lain (proyeksi 
titik ke garis, proyeksi titik ke bidang, dan teorema Pythagoras) tergolong cukup 
(66%). (3) Menggunakan model geometri untuk memecahkan permasalahan dalam 
menentukan arah dan jarak titik ke garis dan titik ke bidang tergolong cukup (66%). 
Hal tersebut menujukkan pemahaman siswa dalam diskusi kelompok lebih besar dari 
pada pemahaman siswa pada saat kegiatan individu. 
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ABSTRACT 
 
Andreas Peti Fefiyana, 051414009. 2009. The Application of Numbered Heads 
Together Method to Determining the Position and Distance which Involves Dot, 
Line, and Level on Three Dimension Structure of Class X.I in Pangudi Luhur 
Senior High School Yogyakarta Year 2008/2009, Thesis. Mathematic Education 
Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, Sanata Dharma 
University, Yogyakarta 
 
 The research aimed to define the student’s comprehension in group activities 
and individual activities to determine the position and distance which involves dot, 
line, and level on three dimension structure by using Numbered Heads Together 
Method for class XI in Pangudi Luhur Senior High School Yogyakarta Year 
2008/2009. 

This is a mixing research (qualitative descriptive, and quantitative). The 
subjects of this research are students of class X.I in Pangudi Luhur Senior High 
School Yogyakarta Year 2008/2009. The data of this research is collected from 
documentation, field note, student’s worksheet, and student’s test result.   

The results of the research shows that in group discussion activities are (1) In 
defining the meaning of  dot, line, and level, and in developing the mathematic 
argument about the relation among dot, lines and level position are very good (89%). 
(2) In determining the position of direction and dot’s distance to the line and dot’s 
distance to the level. Moreover students analyze the relation of direction and distance 
from its dot, lines, and level by coordinating the geometry and another representative 
system (dot to line projection, dot to level projection, and  Pythagoras theorem) is 
good (79%). (3) The application of geometry model to solve problem in determining 
the direction and distance of dot to line and dot to level is good (78%). The results of 
individual activities are  (1) In defining the meaning of  dot, lines, and level, and in 
developing the mathematic argument about the relation among dot, lines and level 
position are poor (59%). (2) In determining the position of direction and dot’s 
distance to the line and dot’s distance to the level. Moreover students analyze the 
relation of direction and distance from its dot, lines, and level by coordinating the 
geometry and another representative system (dot to line projection, dot to level 
projection, and  Pythagoras theorem) is average (66%). (3) The application of 
geometry model to solve problem in determining the direction and distance of dot to 
line and dot to level is average (66%). The result shows that student’s comprehension 
in group discussion is greater than the individual activities comprehension. 
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    BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan mata pelajaran yang sudah dikenal oleh siswa 

saat menginjak bangku Sekolah Dasar dan tidak sedikit siswa yang 

beranggapan bahwa matematika itu sulit. Paradigma lama tentang proses 

pembelajaran pada teori tabula rasa dimana siswa seperti kertas kosong dan 

siap menunggu coret-coretan dari gurunya sepertinya kurang tepat lagi 

digunakan oleh para guru saat ini,  hal tersebut sesuai dengan apa yang 

diungkapkan Karlina (2008). Jika sampai saat ini pembelajaran matematika 

disajikan secara satu arah, yaitu guru lebih mendominasi pembelajaran, guru 

menerangkan dan siswa hanya diam mendengarkan, maka yang akan terjadi 

siswa semakin beranggapan bahwa matematika itu sulit dan tidak 

menyenangkan.  

Untuk menghindari anggapan siswa bahwa matematika tidak 

menyenangkan, maka dalam setiap kegiatan pembelajaran diperlukan suatu 

inovasi pembelajaran yang membuat siswa tidak bosan dan semakin tertantang 

untuk belajar matematika. Pembelajaran yang inovatif akan terlaksana dengan 

baik jika ada perpaduan antara kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh guru 

dengan kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa. Seperti yang diungkapkan 

Widyantini (2008), dalam kegiatan pembelajaran terjadi interaksi antara siswa 

dengan siswa, siswa dengan guru dan siswa dengan sumber belajar, sehingga 
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diharapkan kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara menantang, 

menyenangkan dan dapat memotivasi siswa untuk menguasai materi yang 

dipelajari. 

Dalam materi geometri kelas X semester 2 dipelajari mengenai titik, 

garis dan bidang dalam ruang dimensi tiga. Sesuai dengan apa yang 

diungkapkan Krismanto (2004), mempelajari bangun ruang bukan hal yang 

mudah, siswa harus memahami hubungan antara titik, garis, dan bidang. Siswa 

harus terampil dalam menggambar bangun ruang sesuai dengan ketentuannya 

sehingga perlu diusahakan agar pembelajaran geometri ruang turut 

memberikan andil dalam mengembangkan penalaran siswa, kemampuan siswa 

berkomunikasi, di samping mengembangkan daya tanggap keruangan siswa.  

Penalaran siswa akan berkembang seiring dengan konsep-konsep 

bangun ruang yang dipelajari. Konsep-konsep dasar bangun ruang akan 

terlihat pada kedudukan titik, garis dan bidang dalam bangun ruang. Jika 

siswa menguasai kedudukan titik, garis dan bidang  maka penalaran 

keruangan siswa akan berkembang. Namun, untuk menjelaskan konsep 

keruangan bukanlah hal yang mudah, menurut Krismanto (2004) pelatihan 

secara kooperatif akan dapat digunakan untuk mengimbaskan kemampuan 

siswa kepada yang lain. Bagi yang telah memahami, latihan secara kooperatif 

ini membiasakannya berbicara secara kooperatif. 

Metode kooperatif merupakan metode dimana proses belajar 

mengutamakan kerja sama dan kekompakkan dalam tiap kelompok. Metode 

ini dibagi dalam beberapa macam, yaitu : pembelajaran kooperatif tipe STAD 
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(Student Teams Achievement Divisions), Teams-Games-Tournaments (TGT),  

Metode Jigsaw,  pembelajaran Kooperatif Tipe TAI (Team Assisted 

Individualization atau Team Accelerated Instruction) dan tipe NHT 

(Numbered Heads Together). 

Pembelajaran dengan metode Numbered Heads Together merupakan 

metode pembelajaran kooperatif dimana setiap siswa masing-masing diberi 

nomor kepala dan dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap anggota kelompok 

mempunyai tanggung jawab yang sama, karena pada saat presentasi guru akan 

memanggil nomor kepala siswa sebagai wakil kelompok. Untuk itu, 

partisipasi aktif siswa dalam kelompok akan menentukan penghargaan 

kelompok. 

   Pada kelas X.1 di SMA Pangudi Luhur Yogyakarta, kegiatan 

pembelajaran matematika telah berlangsung dengan pengembangan berbagai 

metode, diantaranya pembelajaran selalu diawali dengan memberikan soal 

terlebih dahulu sebelum dijelaskan oleh guru. Namun, rata-rata siswa masih 

kesulitan dan pada saat menjawab soal masih terkesan malu-malu dan ragu. 

Sebagian siswa kurang antusias untuk terlibat dalam pembelajaran. Dengan 

merefleksi bersama antara guru dengan peneliti, teridentifikasi akar 

permasalahan sebagai penyebab masalah tersebut, yaitu penggunaan strategi 

yang kurang pas, dan masih munculnya dominasi guru dalam kelas. Oleh 

karena itu perlu dicari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut sehingga 

dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, aktif, kreatif, bisa 

bekerja sama dan membangun daya pikir yang optimal. Untuk itu melalui 
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penelitian ini akan dicobakan suatu metode pembelajaran kooperatif metode 

Numbered Heads Together. Keunggulan dari metode pembelajaran kooperatif 

metode ini adalah adanya kerja sama dalam kelompok dan dalam menentukan 

keberhasilan kelompok tergantung keberhasilan individu, sehingga setiap 

anggota kelompok tidak bisa menggantungkan pada anggota yang lain. 

Pembelajaran kooperatif metode Numbered Heads Together  ini menekankan 

pada aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi saling 

membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai pemahaman 

yang maksimal. 

Untuk itu, peneliti ingin meneliti seberapa besar pemahaman siswa pada 

pembelajaran dengan metode Numbered Heads Together dalam menentukan 

kedudukan dan jarak yang melibatkan titik, garis, dan bidang pada bangun 

ruang dimensi tiga kelas X.1 di SMA Pangudi Luhur Yogyakarta tahun ajaran 

2008/2009. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat diperoleh suatu perumusan 

masalah sebagai berikut :  

Seberapa besar pemahaman siswa dalam : 

1. Kegiatan diskusi kelompok 

2. Kegiatan individu dalam mengerjakan tes siswa 
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pada pembelajaran dengan metode Numbered Heads Together untuk 

menentukan kedudukan dan jarak yang melibatkan titik, garis, dan bidang 

pada bangun ruang dimensi tiga kelas X.1 di SMA Pangudi Luhur Yogyakarta 

tahun ajaran 2008/2009? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pemahaman 

siswa pada pembelajaran matematika dengan metode Numbered Heads 

Together untuk  menentukan kedudukan dan jarak yang melibatkan titik, garis, 

dan bidang pada bangun ruang dimensi tiga kelas X.1 di SMA Pangudi Luhur 

Yogyakarta tahun ajaran 2008/2009. 

 

D. Pembatasan Istilah dan Perumusan Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman 

siswa dalam pembelajaran  dengan menggunakan metode Numbered Heads 

Together. 

Dalam penelitian ini, dijelaskan beberapa istilah agar penelitian ini 

mempunyai makna yang tidak kabur. 

1. Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu model kegiatan 

pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Setiap 

siswa yang ada dalam kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang 

berbeda-beda. Dalam pembelajaran kooperatif dikembangkan diskusi dan 
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komunikasi agar siswa saling berbagi kemampuan, dapat berpikir kritis, 

saling menyampaikan pendapat, dan saling membantu dalam belajar. 

2. Metode Numbered Heads Together 

Metode Numbered Heads Together adalah jenis metode kooperatif 

yang mengandalkan kerja sama dan kekompakkan kelompok. Metode ini 

membagi siswa dalam beberapa kelompok dengan nama kelompok dan 

nomor siswa yang berbeda-beda. Setelah kegiatan diskusi berlangsung, 

guru memanggil salah satu nomor siswa untuk maju mempresentasikan 

hasil diskusi, sedangkan siswa yang lain dapat memberi tanggapan. 

3. Pemahaman siswa  

Pemahaman siswa berkenaan dengan pengertian yang memadai 

mengenai sesuatu, berbuat lebih daripada mengingat, dapat menangkap 

suatu makna, dan menjelaskan makna tersebut Dalam penelitian ini, 

indikator pemahaman siswa yang diamati adalah : 

a. Pemahaman siswa dalam meneliti karakteristik dan pengertian dari 

bentuk geometri dimensi tiga dan mengembangkan argumentasi 

matematika mengenai hubungan geometri. 

b. Pemahaman siswa dalam menetapkan kedudukan dan menguraikan 

hubungan mengenai ruang dengan mengkoordinir ilmu ukur dan 

sistem representasi lain. 

c. Pemahaman siswa dalam menggunakan visualisasi, pemikiran 

mengenai ruang, dan model geometri untuk memecahkan 

permasalahan. 
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4. Subjek Penelitian 

 Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X.1 SMA Pangudi 

Luhur Yogyakarta tahun ajaran 2008/2009. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Peneliti dapat mengetahui seberapa besar pemahaman siswa untuk 

menentukan kedudukan dan jarak yang melibatkan titik, garis, dan bidang 

dalam pembelajaran dengan metode Numbered Heads Together. 

2. Bagi guru 

a. Guru dapat mengetahui sejauh mana penggunaan pembelajaran 

kooperatif dengan metode Numbered Heads Together dilaksanakan 

dalam kegiatan pembelajaran matematika di sekolah.  

b. Sebagai referensi dan masukan bagi guru untuk mengajar matematika, 

yaitu adanya model pembelajaran yang bisa digunakan dalam kegitan 

pembelajaran. 

3. Bagi siswa 

Siswa dapat belajar untuk mengembangkan pemahamannya  dalam materi  

geometri dengan metode Numbered Heads Together. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Landasan Teori 

1. Pembelajaran Kooperatif  (Cooperative Learning) 

  Pembelajaran kooperatif akan dibahas dalam  beberapa bagian  yaitu : 

pengertian pembelajaran kooperatif, prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif, 

karakteristik pembelajaran kooperatif, ciri-ciri pembelajaran kooperatif, efek 

pembelajaran kooperatif, prosedur pembelajaran kooperatif dan  pendekatan 

pembelajaran kooperatif. 

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif   

Menurut Kagan (1994) pembelajaran kooperatif merupakan 

strategi pembelajaran pada kelompok-kelompok kecil dengan tingkat 

kemampuan yang berbeda. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman 

suatu materi. Setiap anggota tidak hanya bertanggung jawab terhadap apa 

yang dipelajari, tetapi juga bertanggung jawab membantu teman 

sekelompok untuk memperoleh prestasi dalam kelompok. Dalam 

kelompok, siswa mendiskusikan jawaban sampai semua anggota 

kelompok memahami jawaban. 

Menurut Nur (2000, dalam Widyantini 2006) semua model 

pembelajaran ditandai dengan adanya struktur tugas, struktur 
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penghargaan, dan struktur tujuan. Struktur tugas, struktur penghargaan, 

dan struktur tujuan pada pembelajaran kooperatif berbeda dengan pada 

pembelajaran biasa. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa didorong untuk 

bekerja sama pada suatu tugas bersama dan mereka harus 

mengkoordinasikan usahanya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan 

oleh guru.  

Menurut Karlina (2008), pembelajaran kooperatif merupakan 

sistem pengajaran yang memberikan kesempatan anak didik untuk bekerja 

sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur. 

Widyantini (2006) mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif 

merupakan model pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-

kelompok kecil yang terdiri dari siswa yang berkemampuan tinggi, sedang 

dan rendah. Tujuaannya agar siswa yang berkemampuan tinggi dapat 

bertukar pendapat  dan membantu siswa lainnya dalam satu kelompok. 

Pembelajaran ini juga membuat setiap siswa bertanggung jawab terhadap 

kelompoknya, karena nilai  siswa akan menjadi nilai kelompok. Siswa 

juga akan belajar berkomunikasi dan mengeluarkan pendapat yang 

dimulai dari kelompok kecil. Siswa yang biasanya kurang aktif akan mulai 

berani berpendapat karena yang dihadapi adalah kelompok kecil, 

kemudian lama-kelamaan siswa akan berani berpendapat dalam kelompok 

besar (kelas). 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



10 
 

 

Menurut Arends (2008) pembelajaran kooperatif dikembangkan 

untuk mencapai tiga tujuan penting, yaitu : prestasi akademis, toleransi 

dan penerimaan terhadap keanekaragaman, dan pengembangan 

ketrampilan sosial.  

Berdasarkan pengertian pembelajaran kooperatif dari beberapa 

sumber di atas, maka dapat ditarik kesimpulan pada penelitian ini bahwa 

pengertian pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang 

mengutamakan adanya kelompok-kelompok yang heterogen untuk bekerja 

sama mengerjakan tugas yang berstruktur. Struktur tujuan dari 

pembelajaran kooperatif seperti yang dijelaskan Arends (2008) yaitu : 

prestasi akademis, toleransi dan  penerimaan terhadap keanekaragaman, 

dan pengembangan ketrampilan sosial.   

b. Prinsip-prinsip Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Sanjaya (2006), terdapat empat prinsip dasar pembelajaran 

kooperatif, yaitu : 

1) Prinsip ketergantungan positif  (Positive Interdependence) 

  Dalam pembelajaran kelompok, keberhasilan suatu 

penyelesaian tugas sangat tergantung kepada usaha yang dilakukan 

setiap anggota kelompoknya. Oleh sebab itu, perlu disadari oleh setiap 

anggota kelompok keberhasilan penyelesaian tugas kelompok akan 

ditentukan oleh kinerja masing-masing anggota. Dengan demikian, 

semua anggota dalam kelompok akan merasa saling ketergantungan. 
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2) Tanggung Jawab Perseorangan (Individual Accountability) 

  Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip yang pertama. 

Oleh karena keberhasilan kelompok tergantung pada setiap 

anggotanya, maka setiap anggota kelompok harus memiliki tanggung 

jawab sesuai dengan tugasnya. Untuk mencapai hal tersebut, guru 

harus memberikan penilaian terhadap individu dan juga kelompok. 

3) Interaksi Tatap Muka (Face to Face Interaction) 

      Pembelajaran kooperatif memberikan ruang dan kesempatan yang 

luas setiap anggota kelompok untuk bertatap muka saling memberikan 

informasi dan saling membutuhkan. Interaksi tatap muka akan 

memberikan pengalaman yang berharga kepada setiap anggota 

kelompok untuk bekerja sama, menghargai setiap perbedaan, 

memanfaatkan kelebihan masing-masing anggota, dan mengisi 

kekurangan masing-masing.  

4) Partisipasi dan Komunikasi (Participation Communication)  

 Pembelajaran kooperatif melatih siswa untuk berpartisipasi 

aktif dan berkomunikasi. Kemampuan ini sangat penting sebagai bekal 

dalam  kehidupan di masyarakat kelak. Untuk dapat melakukan 

partisipasi dan komunikasi, siswa perlu dibekali kemampuan-

kemapuan berkomunikasi. Misalnya, cara menyatakan ketidaksetujuan 

atau cara menyanggah pendapat orang lain secara santun, tidak 
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memojokkan, cara menyampaikan gagasan dan ide-ide yang 

dianggapnya baik dan berguna. 

Menurut Nur (2000, dalam Widyantini 2006), prinsip dasar 

pembelajaran kooperatif sebagai berikut : 

1) Setiap anggota kelompok (siswa) bertanggung jawab atas segala 

sesuatu yang dikerjakan kelompoknya. 

2) Setiap anggota kelompok (siswa) harus mengetahui bahwa semua 

anggota kelompok mempunyai tujuan yang sama. 

3) Setiap anggota kelompok (siswa) harus membagi tugas dan tanggung 

jawab yang sama diantara anggota kelompoknya. 

4) Setiap anggota kelompok (siswa) akan dikenai evaluasi. 

5) Setiap anggoaa kelompok (siswa) berbagi kepemimpinan dan 

membutuhkan ketrampilan untuk belajar bersama selama proses 

belajarnya. 

6) Setiap anggota kelompok (siswa) akan diminta mempertanggung 

jawabkan secara individual materi yang ditangani dalam kelompok 

kooperatif.  

c. Karakteristik Pembelajaran Kooperatif 

Slavin, Abrani, dan Chambers (1996, dalam Sanjaya 2006) 

berpendapat bahwa belajar melalui kooperatif dapat dijelaskan dari 

beberapa perspektif, yaitu perspektif motivasi, perspektif sosial, perspektif 

perkembangan kognitif, dan perspektif elaborasi kognitif. 
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1) Perspektif motivasi 

Bahwa penghargaan yang diberikan kepada kelompok 

memungkinkan setiap anggota kelompok akan saling membantu. 

Dengan demikian keberhasilan individu pada dasarnya adalah 

keberhasilan kelompok. 

2) Perspektif sosial 

Bahwa melalui kooperatif setiap siswa akan saling membantu 

dalam belajar karena mereka menginginkan semua anggota kelompok 

memperoleh keberhasilan. 

3) Perspektif perkembangan kognitif 

Bahwa dalam setiap interaksi antar anggota kelompok dapat 

mengembangkan prestasi siswa untuk berpikir mengolah berbagai 

informasi. 

4) Perspektif elaborasi kognitif 

Bahwa setiap siswa akan berusaha untuk memahami dan menimba 

informasi untuk menambah pengetahuan kognitifnya 

Dengan demikian, karakteristik pembelajaran kooperatif  menurut Sanjaya 

(2006)  adalah sebagai berikut : 

1) Pembelajaran secara tim 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran secara tim. Semua 

anggota tim (anggota kelompok) harus saling membantu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Setiap kelompok bersifat heterogen, 
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artinya kelompok terdiri dari anggota yang mempunyai kemampuan 

akademik, jenis kelamin, dan latar belakang sosial yang berbeda. 

2) Didasarkan pada manajemen kooperatif 

Sebagaimana pada umumnya, manajemen mempunyai empat 

fungsi, yaitu fungsi perencanaan, fungsi organisasi, dan fungsi kontrol. 

Begitu pula pada pembelajaran kooperatif mempunyai empat fungsi, 

yaitu : (1) Fungsi perencanaan menunjukkan bahwa pembelajaran 

kooperatif memerlukan perencanaan yang matang agar proses 

pembelajaran berjalan secara efektif. (2) Fungsi pelaksanaan 

menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif harus dilaksanakan 

sesuai dengan perencanaan, melalui langkah-langkah pembelajaran 

yang sudah ditentukan termasuk ketentuan-ketentuan yang sudah 

disepakati bersama. (3) Fungsi organisasi menunjukkan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah pekerjaan bersama antar setiap 

anggota kelompok, oleh sebab itu perlu diatur tugas dan tanggung 

jawab setiap anggota kelompok. (4) Fungsi kontrol menunjukkan 

bahwa dalam pembelajaran kooperatif perlu ditentukan kriteria 

keberhasilan baik melalui tes maupun non tes. 

3) Kemauan untuk bekerja sama  

Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh 

keberhasilan secara kelompok. Oleh sebab itu, prinsip kerja sama perlu 

ditekankan dalam proses pembelajaran kooperatif.  
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4) Ketrampilan bekerja sama 

Kemauan untuk bekerja sama itu kemudian dipraktikkan melalui 

aktivitas dan kegiatan yang tergambarkan dalam ketrampilan bekerja 

sama. Dengan demikian, siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup 

berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain. 

d. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif 

Ciri-ciri pembelajaran kooperatif menurut Nur (2000, dalam 

Widyantini 2006) adalah sebagai berikut :  

1) Siswa dalam kelompok secara kooperatif menyelesaikan materi belajar 

sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. 

2) Kelompok dibentuk dari siswa yang mempunyai kemampuan yang 

berbeda-beda, baik dengan tingkat kemampuan tinggi, sedang, ataupun 

rendah. 

3) Penghargaan lebih menekankan pada penghargaan kelompok daripada 

masing-masing individu. 

e. Prosedur pembelajaran kooperatif  

Dalam pembelajaran kooperatif, menurut Sanjaya (2006) pada 

prinsipnya terdiri atas empat tahap, yaitu : (1) Penjelasan materi, (2) 

Belajar dalam kelompok, (3) Penilaian ,dan (4) Pengakuan tim. 

1) Penjelasan Materi 

Tahap penjelasan diartikan sebagai proses penyampaian 

pokok-pokok materi pelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. 
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Tujuan utama dalam tahap ini adalah pemahaman siswa terhadap 

materi pelajaran. Pada tahap ini, guru dapat menggunakan metode 

ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab, bahkan kalau perlu guru 

dapat menggunakan demonstrasi. 

2) Belajar dalam kelompok  

Setelah guru menjelaskan tentang pokok materi pelajaran, 

selanjutnya siswa diminta untuk belajar pada kelompoknya masing-

masing yang telah dibentuk sebelumnya. Pemilihan kelompok bersifat 

heterogen, artinya tiap kelompok dibentuk berdasarkan perbedaan-

perbedaan setiap anggotanya. Menurut Lie (2005, dalam Sanjaya 

2006) alasan pengelompokan heterogen adalah : Pertama, kelompok 

heterogen memberi kesempatan untuk saling mengajar dan 

mendukung. Kedua, kelompok ini meningkatkan relasi dan interaksi 

antar ras, agama, etnis, dan gender. Ketiga, kelompok heterogen 

memudahkan pengelolaan kelas, karena dengan adanya satu orang 

yang berkemampuan tinggi, guru mendapatkan satu asisten untuk 

setiap beberapa orang dalam satu kelompok. Melalui pembelajaran 

dalam kelompok, siswa didorong untuk tukar-menukar informasi dan 

pendapat, mendiskusikan permasalahan secara bersama-sama, 

membandingkan jawaban mereka, dan mengoreksi hal-hal yang 

kurang tepat. 
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3) Penilaian 

 Penilaian dalam pembelajaran kooperatif bisa dilakukan 

dengan tes atau kuis, yang dapat dilakukan secara individual atau 

kelompok. Nilai setiap kelompok memiliki nilai sama dalam 

kelompoknya. Hal ini disebabkan nilai kelompok adalah nilai bersama 

dalam kelompoknya yang merupakan hasil kerja sama setiap anggota 

kelompok. 

4) Pengakuan tim 

Pengakuan tim adalah penetapan tim yang dianggap paling 

menonjol atau tim yang paling berprestasi untuk kemudian diberikan 

penghargaan atau hadiah. Pengakuan dan pemberian hadiah tersebut, 

diharapkan dapat memotivasi tim untuk terus berprestasi dan juga 

membangkitkan motivasi tim lain untuk lebih mampu meningkatkan 

prestasi mereka. 

f. Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif 

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif menurut Arends  

(2008), adalah  sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif menurut Arends (2008) 
Fase Indikator Tingkah Laku Guru 
Fase 1 Mengklarifikasikan tujuan dan 

estabilishing set. 
Guru menjelaskan tujuan pelajaran  
dan estabilishing set. 

Fase 2 Mempresentasikan  informasi. Guru mempresentasikan  informasi 
kepada siswa secara verbal atau 
dengan teks. 

Fase 3 Mengorganisasikan siswa ke 
dalam tim-tim belajar.  

Guru menjelaskan kepada siswa 
tatacara membentuk tim-tim belajar 
dan membantu kelompok untuk 
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melakukan transisi yang efisien. 
Fase 4 Membantu kerja tim dan belajar. Guru membantu tim-tim belajar 

selama mereka mengerjakan 
tugasnya. 

Fase 5 Mengujikan berbagai materi Guru menguji pengetahuan siswa 
tentang berbagai materi belajar atau 
kelompok-kelompok 
mempresentasikan hasil-hasil 
kerjanya. 

Fase 6 Memberikan pengakuan Guru mencari cara untuk mengakui 
usaha dan prestasi individual 
maupun kelompok. 

 

g.  Pendekatan Pembelajaran Kooperatif 

  Dalam pembelajaran kooperatif, terdapat banyak pendekatan yang 

dapat digunakan (Arends, 2008), yaitu Student Teams Achievement 

Divisions (STAD), Jigsaw, Group Investigation (GI), Think-Pair-Share, 

Numbered Heads Together (NHT), Team Assited Individualization atau 

Team Accelerated Instruction (TAI). 

1)   Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

 Pembelajaran dengan pendekatan ini dikembangkan oleh 

Robert Slavin dan rekan-rekan  sejawatnya di Johns Hopkins 

University. Pendekatan pembelajaran ini merupakan tipe pendekatan 

yang paling sederhana dan paling mudah dipahami (Slavin, 1994, 

1995, dalam Arends 2008). Langkah-langkah penerapan pendekatan 

tipe ini menurut Widyantini (2006) adalah : 

a) Guru menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi dasar yang akan dicapai siswa. 
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b) Guru memberikan tes atau kuis kepada siswa secara individual 

sehingga akan diperileh skor awal. 

c) Guru membentuk beberapa kelompok, dengan kemampuan yang 

berbeda-beda. 

d) Bahan atau materi didiskusikan dalam kelompok sesuai dengan 

kompetensi yang akan dicapai. Pembelajaran dengan pendekatan 

ini menurut Slavin (1995), biasanya digunakan untuk penguatan 

materi. Guru memfasilitasi siswa untuk membuat rangkuman, 

mengarahkan, dan memberikan penegasan terhadap materi. 

e) Guru memberikan tes atau kuis kepada siswa secara individual. 

f) Guru memberikan penghargaan kelompok berdasarkan 

peningkatan kemampuan belajar siswa yang diperoleh dari tes/kuis 

2)   Jigsaw 

 Metode ini dikembangkan dan diuji oleh Ellioat Aronson, dan 

rekan-rekan sejawatnya (Aronson dan Patnoe, 1997, dalam Arends 

2008). Menggunakan Jigsaw, siswa-siswa ditempatkan dalam tim 

belajar yang heterogen. Berbagai materi disajikan kepada siswa 

dalam bentuk teks dan setiap siswa bertanggung jawab mempelajari 

satu porsi materinya. Para anggota kelompok yang berbeda, tetapi 

membahas materi yang sama berkumpul untuk saling membantu 

mempelajari topik tersebut. Setelah itu, siswa kembali ke kelompok 
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asal dan mengajarkan sesuatu yang telah dipelajari dalam kelompok 

ahli kepada anggota kelompoknya. 

3)  Group Investigation (GI) 

 Pendekatan ini dirancang oleh Herbert Thelen (dalam Arends 

2008), dan disempurnakan oleh Sharan dan rekan-rekan sejawatnya 

di Tel Aviv University (Arends, 2008). GI merupakan pendekatan 

kooperatif yang paling kompleks dan paling sulit 

diimplementasikan. Dalam pendekatan ini, guru membagi kelas 

dalam beberapa kelompok heterogen. Kemudian siswa memilih 

topik-topik untuk dipelajari, melakukan investigasi mendalam 

terhadap sub-sub topik yang dipilih, kemudian menyiapkan dan 

mempresentasikan laporan kepada seluruh kelas. 

 Menurut Arends (2008) pendekatan pembelajaran yang lain juga 

termuat dalam pendekatan struktural. Pendekatan struktural dikembangkan 

oleh Spencer Kagan (1992, 1998). Pendekatan ini menekankan 

penggunaan struktur tertentu yang dirancang untuk mempengaruhi pola 

interaksi siswa.  Pendekatan ini mengharuskan siswa untuk bekerja secara 

interpenden di kelompok-kelompok kecil dan ditandai oleh reward 

kooperatif dan bukan reward individual. Struktur pendekatan ini 

dirancang untuk mengajarkan ketrampilan sosial atau kelompok. Macam-

macam dari pendekatan struktural ini adalah Think-Pair-Share dan 

Numbered Heads Together (NHT). 
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1) Think-Pair-Share 

 Pendekatan pembelajaran ini dikembangkan oleh Frank lyman 

(1985, dalam Arends 2008), dengan struktur pembelajaran sebagai 

berikut : 

a) Thinking : guru mengajukan sebuah pertanyaan yang terkait dengan 

pelajaran dan meminta siswa untuk menggunakan alokasi waktu 

untuk memikirkan sendiri jawabannya 

b) Pairing : setelah itu guru meminta siswa untuk berpasang-pasangan 

dan mendiskusikan segala sesuatu yang siswa pikirkan atas 

pertanyaan dari guru. 

c) Shairing : langkah terakhir, guru meminta pasangan-pasangan siswa 

untuk berbagi sesuatu yang sudah dibicarakan berpasangan masing-

masing dengan seluruh kelas. 

2)  Numbered Heads Together (NHT) 

  Pendekatan pembelajaran ini  merupakan pendekatan strukural 

yang lebih tradisional, yaitu guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

kepada seluruh kelas. Tidak berbeda dengan pendekatan lainnya, guru 

membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Setiap anggota 

kelompok memperoleh nomor yang berbeda dan mempunyai tanggung 

jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Tugas itu 

kemudian dikerjakan dalam kelompok. Setelah selesai, guru akan 
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memanggil nomor kelompok. Siswa yang merasa mempunyai nomor 

itu maju untuk menjelaskan jawaban pada seluruh siswa. 

  Dari beberapa pendekatan pembelajaran kooperatif di atas, 

diperoleh beberapa perbandingan menurut Arends (2008), sebagai 

berikut : 

Tabel 2.2 Perbandingan Pendekatan Pembelajaran Kooperatif menurut Arends (2008) 
 

STAD Jigsaw GI 
Pendekatan 
Struktural 

Tujuan 
kognitif 

Pengetahuan 
akademis faktual 

Pengetahuan 
konseptual 
faktual dan 
akademis 

Pengetahuan 
konseptual 
akademis dan 
ketrampilan 
menyelidiki 

Pengetahuan 
akademis faktual 

Tujuan 
sosial 

Kerja kelompok 
dan kerja sama 

Kerja kelompok 
dan kerja sama 

Kerja sama 
dalam 
kelompok 
kompleks 

Ketrampilan 
kelompok dan 
sosial 

Struktur 
tim 

Tim-tim belajar 
heterogen, 
beranggota 4-5 
orang 

Tim-tim belajar 
heterogen, 
beranggota 4-5 
orang; 
menggunakan 
tim-tim asal dan 
tim-tim ahli 

Kelompok 
belajar 
beranggota 5-6 
orang, mungkin 
homogen 

Bervariasi-
pasangan, trio, 
kelompok 
beranggota 4-6 
orang 

Pemilihan 
topik 

pelajaran 

Biasanya guru Biasanya guru Biasanya guru 
dan atau siswa 

Biasanya guru 

Tugas 
utama 

Siswa mungkin 
menggunakan 
lembar kerja dan 
saling membantu 
dalam menguasai 
materi belajar 

Siswa 
menyelidiki 
berbagai materi 
di kelompok 
ahli;  
membantu 
anggota-
anggota 
kelompok asal 
untuk 
mempelajari 
berbagai materi 

Siswa 
menyelesaiakn 
penyelidikan 
yang kompleks 

Siswa 
mengerjakan 
tugas yang 
diberikan-sosial 
dan kognitif 

Asesmen Tes mingguan Bervariasi dapat 
berupa tes 
mingguan 

Proyek dan 
laporan yang 
sudah dibuat; 
dapat berbentuk 
tes esai 

Bervariasai 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



23 
 

 

Rekognisi Koran dan 
publikasi lain 

Koran dan 
publikasi lain 

Presentasi lisan 
dan tertulis 

Bervariasi 

  

2. Metode Numbered Heads Together (NHT) 

Metode Numbered Heads Together merupakan pendekatan 

pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Spencer Kagan (1998, 

dalam Arends 2008) untuk melibatkan siswa dalam reviu berbagai materi 

yang dibahas dalam sebuah pelajaran dan untuk memeriksa pemahaman siswa 

tentang isi pelajaran. Langkah-langkah pembelajaran metode Numbered 

Heads Together menurut Kagan (1998, dalam Arends 2008) adalah sebagai 

berikut : 

a. Langkah 1 : numbering 

Guru membagi siswa menjadi beberapa tim beranggota tiga sampai 

lima orang dan memberi nomor sehingga setiap siswa pada masing-masing 

tim memiliki nomor satu sampai lima. 

b. Langkah 2 : questioning 

Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Bentuk pertanyaan 

merupakan variasi dari guru. 

c. Langkah 3 : heads together 

Siswa menyatukan ”kepalanya” untuk menemukan jawabannya dan 

memastikan bahwa semua orang tahu jawabannya. 
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d. Langkah 4 : answering 

Guru memanggil sebuah nomor siswa dan masing-masing kelompok 

yang memiliki nomor itu mengangkat tangannya dan memberikan jawabannya 

ke hadapan seluruh kelas. 

Sedangkan langkah-langkah metode Numbered Heads Together (Widyantini, 

2006)  adalah sebagai  berikut :  

a. Guru menyampaikan materi pembelajaran atau permasalahan kepada 

siswa sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. 

b. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok (1 kelompok berisi 4-5 

siswa), dengan kemampuan yang heterogen. 

c. Setiap siswa mendapat nomor yang tidak sama. 

d. Guru memberikan apersepsi kepada siswa-siswa. 

e. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan dan didiskusikan dalam 

kelompok. 

f. Setelah kerja kelompok selesai, guru memanggil salah satu nomor. Siswa 

yang merasa memiliki nomor maju untuk menjelaskan hasil kerja 

kelompok kepada kelompok besar (kelas). 

g. Siswa lain boleh memberi tanggapan ataupun sanggahan. 

h. Setelah selesai guru kemudian memanggil nomor baru untuk menjelaskan 

hasil kerja kelompok. 

i. Sebelum pembelajaran selesai guru beserta semua siswa membuat 

kesimpulan dari kegiatan pembelajaran. 
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Berdasarkan langkah metode Numbered Heads Together, dari 

beberapa sumber, maka ditarik suatu langkah metode Numbered Heads 

Together yang dikembangkan oleh peneliti untuk digunakan dalam penelitian, 

yaitu sebagai berikut : 

Tabel 2.3 Langkah-langkah Pembelajaran Metode Numbered Heads Together yang 
Dikembangkan oleh Peneliti 

Langkah-langkah Kegiatan 
Pembuka Guru menjelaskan prosedur kegiatan pembelajaran 

Numbering Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok,  memberi 
nomor pada setaip anggota kelompok dan memberi nama 
kelompok, sehingga setiap siswa mempunyai nomor kepala yang 
berbeda-beda 
Guru menjelaskan materi apersepsi sesuai kompetensi dasar 
siswa 

Questioning Guru memberikan pertanyaan kepada setiap siswa, sesuai dengan 
nomor kepala siswa, dalam bentuk Lembar Kerja 
Siswa bertanggung jawab terhadap bentuk pertanyaan  yang 
sesuai dengan nomor kepala siswa 
Siswa mendiskusikan jawaban bersama dalam kelompok 

Heads-together Setelah diskusi kelompok selesai, guru memanggil nomor kepala 
siswa untuk maju menjelaskan jawaban 
Siswa lain dapat menanggapi jawaban 

Penutup Guru menuntun siswa untuk merangkum materi pembelajaran 
 

Ada beberapa manfaat pada model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

terhadap siswa yang hasil belajar rendah yang dikemukakan oleh Linda 

Lundgren dalam Ibrahim (2000), antara lain adalah :  

1. Rasa harga diri menjadi lebih tinggi  

2. Memperbaiki kehadiran  

3. Penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar  

4. Perilaku mengganggu menjadi lebih kecil  

5. Konflik antara pribadi berkurang  
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6. Pemahaman yang lebih mendalam  

7. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi  

8. Hasil belajar lebih tinggi.  

 

3. Pemahaman Siswa  

a. Pengertian Pemahaman Siswa 

Pengertian pemahaman (comperehension) menurut Arikunto (2000) 

adalah mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, 

memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan,  memberikan contoh, 

menuliskan kembali, memperkirakan. Sedangkan pengertian pemahaman 

konsep menurut Erman (2004) adalah berkenaan dengan pengertian yang 

memadai mengenai sesuatu, berbuat lebih daripada mengingat, dapat 

menangkap suatu makna, dan menjelaskan makna tersebut. 

b. Tingkat Pemahaman Siswa 

Skemp (Skemp, dalam wahyudi 1999) membedakan tingkat 

pemahaman siswa terhadap matematika sebagai berikut :  

1) Tingkat pemahaman pertama (instructional understanding)  

  Pada tingkat ini, siswa berada pada tahap tahu atau hafal suatu 

rumus dan dapat menggunakannya untuk menyelesaikan suatu soal 

dalam matematika atau sains, tetapi siswa tidak tahu atau belum tahu 

mengapa rumus itu digunakan. Siswa pada tahap ini belum atau tidak 

bisa menerapkan rumus tersebut pada keadaan baru yang berkaitan. 
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2) Tingkatan pemahaman kedua (relational understanding) 

  Pada tahap ini siswa tidak hanya sekedar tahu dan hafal tentang 

suatu rumus, tetapi dia juga tahu dan bagaimana rumus itu dapat 

digunakan. Pada tahap ini, siswa dapat menggunakan rumus untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang terkait pada situasi lain.  

Dengan menganalisis dan mengembangkannya lebih jauh Byers dan 

Herscovics (Byers dan Herscovics, dalam Wahyudi 1999) berpendapat 

bahwa siswa terlebih dahulu berada pada tingkatan pemahaman antara 

yaitu pada tingkatan pemahaman intuitif dan tingkatan pemahaman 

formal. Menurut Byers dan Herscovics sebelum siswa sampai pada 

tingkatan pemahaman instruksional, seorang siswa terlebih dahulu berada 

pada tingkatan pemahaman intuitif. Begitu pula sebelum siswa sampai 

pada tingkatan pemahaman relasional, biasanya siswa akan mengalami 

tingkatan pemahaman antara yang disebut pemahaman formal. Berikut ini 

merupakan tingkatan pemnahaman menurut Byers dan Herscovics (Byers 

dan Herscovics dalam Inchul jung, 2002) : 

1) Pemahaman intuitif (intuitive understanding) 

Pada tingkat pemahaman ini seorang siswa sering menebak 

jawaban berdasarkan pengalaman sehari-hari tanpa melakukan analisis 

terlebih dahulu. Akibatnya meskipun siswa dapat menjawab 

pertanyaan dengan benar, tetapi dia tidak dapat menjelaskan alasan 

dari jawaban tersebut. 
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2) Pemahaman instruksional (instrumental understanding)  

Pada tingkat ini sorang siswa sudah mampu menerapkan rumus 

atau aturan yang mereka miliki untuk memecahkan permasalahan 

namun tidak tahu mengapa aturan atau rumus itu digunakan.  

3) Pemahaman formal (formal understanding) 

Pada tingkatan ini siswa sudah mampu memahami atau 

menguasai simbol-simbol dan notasi yang digunakan dalam 

matematika kemudian menghubungkannya dengan konsep-konsep 

yang relevan dalam matematika dan menggabungkannya dalam 

rangkaian pemikiran yang logis. 

4) Pemahaman relasional (relational understanding) 

Pada tingkatan ini siswa telah memiliki kemampuan untuk 

menyimpulkan aturan atau prosedur secara spesifik dari hubungan 

matematika yang lebih umum.  

Berbeda dengan Skemp yang mengajukan gagasannya secara linear, 

Byers dan Herscovics melihat tingkatan pemahaman siswa seperti 

bangunan tetrahedral. Pada bangunan tetrahedral ini pemahaman intuitif, 

instruksional, dan formal  dikatakan sebagai dasar dari tetrahedral. 

Sedangkan tingkatan pemahaman relasional berada pada tingkatan 

pemahaman paling tinggi. Secara bijaksana, guru dapat menggunakan 

pendekatan pendekatan pembelajaran dimana tingkat pemahaman tersebut 
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dapat digunakan secara runtut dan berulang-ulang menuju tingkatan yang 

lebih tinggi. 

Buxton (dalam Wahyudi, 1999) berpendapat, tingkatan pemahaman 

dapat dibagi  menjadi empat tingkatan, sebagai berikut : 

1) Tingkatan pertama disebut pemahaman meniru (rote learning) 

 Pada tahap ini siswa dapat mengerjakan soal tetapi tidak tahu 

mengapa siswa menggunakan rumus tersebut. 

2) Tingkatan pemahaman kedua disebut tingkatan pemahaman observasi 

(observational understanding).   

 Pada tahap ini siswa menjadi lebih mengerti setelah 

menemukan adanya pola atau kecenderungan. 

3) Tingkatan pemahaman ketiga disebut tingkatan pemahaman 

pencerahan (insightful understanding).  

 Sebagai ilustrasi ada seorang siswa yang mampu menjawab 

soal dengan benar dan tepat, tetapi baru menyadari mengapa dan 

bagaimana siswa dapat menyelesaikannya setelah siswa berdiskusi 

ulang atau mempelajari ulang materinya. 

4) Tingkatan keempat adalah tingkatan pemahaman relasional (relational 

understanding).  

 Sama yang dikemukakan Skemp, hanya saja Buxton 

menambahkan bahwa pada tingkatan pemahaman ini, siswa tidak 

hanya tahu tentang penyelesaian suatu masalah tetapi juga dapat 
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menerapkannya pada situasi lain, baik yang relevan maupaun yang 

lebih kompleks.   

b. Penilaian Pembelajaran Matematika dalam Pemahaman Siswa 

Seperti pada Kriteria dan Indikator Keberhasilan Pembelajaran 

Departemen Pendidikan Nasional (2008), aspek pengembangan yang 

paling dekat dengan pembelajaran matematika berupa pengembangan 

kognitif, karena kompetensi dan pengembangan yang ingin dicapai 

adalah kemampuan berpikir logis, kritis, membuat alasan, memecahkan 

masalah, dan menentukan hubungan sebab akibat. Gagne (1985, dalam 

Setiawan 2008) mengembangkan taksonomi aspek kognitif yaitu fakta, 

konsep, prinsip dan pemecahan masalah yang dijelaskan sebagai berikut : 

1)  Belajar fakta 

Informasi verbal untuk belajar matematika hanya menuntut 

hafalan, atau mengingat kembali. Dalam pembelajaran matematika, 

aspek ini biasa dikenal dengan ”pengenalan atau pengingatan 

pengetahuan siap”. Banyak pengetahuan siap yang harus diingat 

siswa antara lain lambang, istilah, dan  hasil pekerjaan matematika 

yang rutin. 

2)  Belajar konsep 

  Kemampuan seseorang mengembangkan ide abstrak yang 

memungkinkan untuk menggolongkan/mengelompokkan suatu objek. 

Bahwa konsep adalah berjenjang, dapat dilihat dari konsep 
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perjenjangan, misalnya konsep dari segitiga → jajargenjang → belah 

ketupat → persegi. 

3)  Belajar prinsip 

 Prinsip merupakan suatu konsep beserta hubungannya. Umumnya 

prinsip berupa pernyataan. Beberapa prinsip merupakan prinsip dasar 

yang diterima kebenarannya secara alami tanpa pembuktian. Prinsip 

ini disebut aksioma. Pembelajaran melalaui prinsip, hendaknya 

melalui diskusi terhadap hasil suatu pengamatan, memperhatikan 

keteraturan (pola). 

4)  Belajar pemecahan masalah 

 Pemecahan masalah merupakan penyelesaian untuk menjembatani 

suatu jurang ”apa yang diketahui dengan apa yang dipertanyakan”. 

Pembelajaran masalah lebih mengarah ke pembentukan kreativitas 

siswa. Untuk menyelesaikan masalah, jelas siswa harus menguasai 

konsep-konsep, prinsip-prinsip yang terlibat dalam masalah.  

  Sedangkan menurut Revisi Taksonomi Bloom oleh Anderson 

(sekitar tahun 1990, dalam Setiawan, 2008) mengacu pada 6 jenjang, 

yaitu : 

1) Mengingat (remembering) : kemampuan mengingat materi yang 

sudah dipelajari. 

2) Memahami (understanding) : kemampuan untuk menangkap arti 

materi pelajaran yang berupa kata, angka, menjelaskan sebab akibat. 
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3) Mengaplikasikan (applying) : kemampuan menggunakan 

kemampuan pelajaran yang telah dipelajari lewat pengalaman belajar 

kepada situasi dan kondisi yang lebih konkrit. 

4) Analisis (analzying) : kemampuan memecah materi menjadi bagian-

bagian sehingga struktur organisasi materi lebih dimengerti. 

5) Mengkreasi (creating) : kemampuan menempatkan bagian-bangian 

secara bersama sehingga membentuk sesuatu yang baru sebagai satau 

kesatuan. 

6) Mengevaluasi (evaluating) : kemampuan memberikan keputusan 

untuk memberikan penilaian atau pertimbangan nilai terhadap suatu 

nilai atau pengembangannya.   

Berdasarkan aspek kognitif yang diutarakan Anderson (1990) dan 

berdasarkan Gagne (1985), diperoleh suatu kesamaan, sebagai berikut : 

Tabel 2.4 Kesamaan Aspek Koginitif oleh Anderson (1990) dan Gagne (1985) 
No. Aspek Kognitif Bloom oleh 

Anderson (1990) 
Aspek Kognitif menurut Gagne (1985) 

1. Remembering : kemampuan 
mengingat materi yang sudah 
dipelajari. 

Belajar fakta : pengetahuan siap yang harus 
diingat siswa. 

2. Analyzing : kemampuan memecah 
materi menjadi bagian-bagian 
sehingga struktur organisasi materi 
lebih dimengerti. 

Belajar konsep : kemampuan seseorang 
mengembangkan ide abstrak yang 
memungkinkan 
untukmenggolongkan/mengelompokkan suatu 
objek. 

3. Evaluating : kemampuan 
memberikan keputusan untuk 
memberikan penilaian atau 
pertimbangan nilai terhadap suatu 
nilai atau pengembangannya.   

Belajar pemecahan masalah : Untuk 
menyelesaikan masalah, jelas siswa harus 
menguasai konsep-konsep, prinsip-prinsip 
yang terlibat dalam masalah.  
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c.  Indikator Keberhasilan Pembelajaran Matematika 

Indikator pembelajaran ini, terbagi dalam 3 bentuk, yaitu indikator 

pembelajaran matematika secara umum (untuk materi apapun dalam 

matematika) dan indikator pemahaman siswa dalam materi geometri. 

1) Indikator Pembelajaran Matematika Secara Umum 

Seperti pada Kriteria dan Indikator Keberhasilan Pembelajaran 

Departemen Pendidikan Nasional (2008), matematika diperlukan 

untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, 

mengelola dan memanfaatkan informasi serta kemampuan bekerja 

sama. Pada dasarnya, pembelajaran matematika pada semua jenjang 

adalah sama, yang membedakan adalah kedalaman dan ruang 

lingkup materinya. Pembelajaran matematika bertujuan agar peserta 

didik  :  

a) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep, dan mengaplikasikan algoritma secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. 

b) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 

manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun 

bukti atau membuat gagasan matematika. 

c) Memecahkan masalah, meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menafsirkan solusi 

yang diperoleh. 
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d) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, menafsirkan 

solusi yang diperoleh. Memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan. 

2)  Indikator pemahaman siswa dalam materi geometri 

Penilaian dalam geometri ini, yang digunakan peneliti untuk 

mengetahui peamahaman siswa dalam melaksanakan pembelajaran 

dengan metode Numbered Heads Together. Penilaian ini 

berdasarkan Principle and Standard for School Mathematic 

(http://standards.nctm.org/document/chapter3/geom.htm). Penilaian 

yang digunakan  ini memungkinkan pemahaman siswa agar siswa 

mempunyai kemampuan : 

a)  Meneliti karakteristik dan pengertian dari dua dan tiga dimensi 

bentuk geometri dan mengembangkan argumentasi matematika 

mengenai hubungan geometri. 

    Analyze characteristics and properties of two- and 

three-dimensional geometric shapes and develop mathematical 

arguments about geometric relationships (Principle and 

Standard for School Mathematic dalam 

http://standards.nctm.org/document/appendix/geom.htm) seperti 

yang tertulis dalam Grades 3–5 Expectations antara lain 

menyebutkan yaitu setiap siswa diharapkan : 
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• menyelidiki, menguraikan, dan memberi alasan tentang suatu 

hasil, mengkombinasikan, dan merubah bentuk dalam 

geometri. 

• membuat dan menguji suatu dugaan tentang hubungan dan 

pengertian geometri dan mengembangkan argumentasi secara 

logis untuk membuat suatu kesimpulan. 

   Penelitian ini, secara khusus meneliti karakteristik dan 

pengertian bentuk geometri dimensi tiga dan mengembangkan 

argumentasi matematika mengenai hubungan geometri. 

b) Menetapkan kedudukan dan menguraikan hubungan mengenai 

ruang dengan mengkoordinir ilmu ukur dan sistem representasi 

lain. 

Hal ini sejalan dengan apa yang digariskan oleh NCTM 

dalam Principle and Standard for School Mathematic (lihat di 

http://standards.nctm.org/document/appendix/geom.htm) pada 

bagian Pre-K–2 Expectations yang menyatakan setiap siswa 

diharapkan dapat menguraikan, menyebut, dan 

menginterpretasikan arah dan jarak dalam mempelajari bentuk 

ruang dan menerapkan ide atau gagasan tentang arah dan jarak 

dalam geometri. 
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c) Menggunakan visualisasi, pemikiran mengenai ruang, dan model 

geometri untuk memecahkan permasalahan. 

Seperti yang diungkapkan Krismanto (2004) mengenai 

visualisasi dalam konsep geometri, khususnya dalam konsep 

pembelajaran jarak, dalam kutipan berikut : 

Kenyataan menunjukkan bahwa dalam perhitungan jarak 
berbagai hal yang kompleks perlu disederhanakan atau 
“dikembalikan” kepada bangun-bangun ruang yang telah 
dikenal. Karena itu untuk pembelajaran siswa tidak harus 
diajak ke kerumitan perhitungan yang tidak aplikatif (hal.51) 
 

 Demikian pula dengan apa yang tertuang dalam Use 

visualization, spatial reasoning, and geometric modeling to solve 

problems (Principle and Standard Of School Mathematic dalam 

http://standards.nctm.org/document/appendix/geom.htm) seperti 

yang tertulis pada Grades 9–12 Expectations antara lain yaitu 

setiap siswa perlu menggunakan model geometri untuk 

memperoleh pengertian yang mendalam, dan menjawab 

pertanyaan baik dalam matematika ataupun di luar matematika. 

 

4.  Menentukan Kedudukan dan Jarak yang Melibatkan Titik, Garis, dan  

Bidang 

Materi menentukan kedudukan dan jarak yang melibatkan titik, garis, 

dan bidang merupakan salah satu materi geometri yang dipelajari di SMA 

kelas X pada semester dua. Dalam geometri dipelajari mengenai titik, garis, 
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dan bidang sebagai materi dasar untuk mempelajari konsep jarak. Seperti yang 

diungkapkan Travers (1987:2, dalam Krismanto 2004) bahwa geometri 

merupakan suatu sistem penalaran logis dari fakta atau hal-hal  yang diterima 

sebagai kebenaran ditemukan sifat-sifat baru yang semakin berkembang. 

Ruang lingkup pembelajaran dalam materi ini adalah mempelajari 

kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang dimensi tiga serta 

menentukan jarak yang melibatkan titik, garis, dan bidang. Berdasarkan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Standar Isi 2006, Standar Kompetensi 

dan Kompetensi Dasar materi geometri dijelaskan dalam tabel berikut ini 

(Matematika SMA Kelas X, 2007):  

 Tabel 2.5 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Menentukan kedudukan dan jarak yang  
melibatkan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang dimensi tiga 

Standar Kompetensi  Kompetensi Dasar Indikator  
6. Menentukan 

kedudukan, jarak, dan 
besar sudut yang 
melibatkan titik, 
garis, dan bidang 
dalam ruang dimensi 
tiga 

6.1 Menentukan 
kedudukan titik, garis, 
dan bidang dalam 
ruang dimensi tiga 

6.1.1 Memahami pengertian titik,  
garis, dan bidang 

6.1.2 Menentukan kedudukan titik 
terhadap garis, dan titik 
terhadap bidang 

6.1.3 Menentukan kedudukan 
garis terhadap garis  dan 
garis terhadap garis 

6.1.4 Menentukan kedudukan  
bidang terhadap bidang 

6.2 Menentukan jarak dari 
titik ke garis dan dari 
titik ke bidang dalam 
ruang dimensi tiga 

6.2.1 Menentukan jarak dari titik 
ke titik 

6.2.2 Menentukan jarak dari titik  
ke garis  

6.2.3 Menentukan jarak dari titik 
ke bidang 
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a.  Kompetensi Dasar 6.1 Menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang 

dalam ruang dimensi tiga 

Untuk mencapai kompetensi dasar 6.1, penyampaian materi 

dilaksanakan dengan metode Numbered Heads Together dengan bantuan 

Lembar Kerja Siswa yang mengarah dengan penggunaan alat peraga. Alat 

peraga yang digunakan berupa alat peraga sederhana yaitu serotan, 

beberapa lembar kertas, dan kerangka bangun ruang. Alat peraga yang 

digunakan bertujuan untuk membantu siswa memahami konsep titik, 

garis, dan bidang sehingga dapat memperagakan dan menggambarkannya, 

yang dijelaskan sebagai berikut sebagai berikut :  

1) Titik : sebuah titik hanya dapat ditentukan oleh letaknya, tetapi tidak 

mempunyai ukuran. Titik digambarkan (ditunjukkan) dengan noktah 

dan ditulis dengan huruf besar, misalnya titik A, titik B, titik C, dan 

seterusnya.  

2) Garis : garis merupakan himpunan (kumpulan) dari titik-titik. Dalam 

pokok bahasan ini, yang dimaksud adalah garis lurus. Garis tidak 

memiliki batas ke kiri atau ke kanan. Sehingga, garis cukup digambar 

wakilnya saja. Penulisan garis, cukup ditulis dengan huruf kecil, 

misalnya garis g, garis h, garis l, dan seterusnya.  

3) Bidang : bidang memiliki luas yang tak terbatas. Dalam geometri, 

sebuah bidang cukup digambar wakilnya saja, yaitu berupa daerah 

terbatas yang terletak pada bidang.  
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Setelah siswa dapat memahami pengertian dari titik, garis, dan bidang, 

selanjutnya siswa akan belajar untuk memahami kedudukan titik, garis, 

dan bidang, sebagai berikut : 

1) Kedudukan titik terhadap garis : sebuah titik dapat terletak pada suatu 

garis atau di luar garis. Titik P pada (terletak pada) garis g, jika garis g 

melalui titik P. Sedangkan titik P dikatakan di luar garis g, jika garis g 

melalui titik P.  

                                  Gambar 2.1 Kedudukan titik terhadap garis 
 

 

 

  Titik P pada garis g                                                Titik P di luar garis g 
 

2) Kedudukan titik terhadap bidang : sebuah titik dapat terletak pada 

bidang atau di luar bidang. Titik A terletak pada bidang V , jika bidang 

V melalui titik A. Titik A di luar bidang V, jika bidang V tidak melalui 

titik A. 

                                              Gambar 2.2 Kedudukan titik pada bidang 
 
 

 

 

      Titik A terletak pada bidang V                                Titik A terletak di luar bidang V 
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Sedangkan kemungkinan kedudukan garis pada garis lain adalah : 

1)  Dua garis berpotongan : dua buah garis g dan h dikatakan berpotongan, 

jika kedua garis itu terletak pada sebuah bidang dan mempunyai 

sebuah titik persekutuan, yang disebut dengan titik potong. 

2)  Dua garis sejajar : dua buah garis g dan garis h dikatakan sejajar bila 

kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan. Dalam kedua garis 

yang sejajar, selalu dapat ditentukan sebuah bidang yang memuat 

kedua garis tersebut. 

3)  Dua garis bersilangan : dua buah garis dikatakan bersilangan jika garis 

g dan garis h tidak memiliki titik persekutuan, tidak sejajar dan terletak 

di dua bidang yang berbeda. Garis g terletak pada bidang V dan garis h 

terletak di luar bidang V. Garis h menembus bidang V di titik A, 

sedangkan titik A tidak terletak pada garis g. 

4) Dua garis berimpit : dua garis dikatakan berimpit jika setiap titik di 

garis g juga terletak di garis h, dan sebaliknya. Syarat cukup untuk dua 

garis berimpit adalah memiliki dua titik persekutuan. 
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                      Gambar 2.3 Kedudukan garis pada garis lain 
 

 

Garis g dan garis h berpotongan di titik A  garis g dan garis h sejajar 

 

 

 

Garis g dan garis h berimpit   Garis g dan garis h bersilangan 

Selain itu, kedudukan suatu garis terhadap bidang lain dijelaskan sebagai 

berikut : 

1) Garis terletak pada bidang : garis g  terletak pada bidang V  jika garis g 

dan bidang V sekurang-kurangnya mempunyai dua titik persekutuan. 

2) Garis sejajar bidang : garis g dikatakn sejajar dengan bidang V, jika  

garis g dan bidang V  tidak mempunyai satu pun titik persekutuan. 

3)  Garis memotong bidang : garis g memotong bidang V  jika garis g 

terletak  pada bidang V  dan garis  g  tidak sejajar  bidang V dan 

mempunyai sebuah titik persekutuan. 
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Gambar 2.4 Kedudukan garis terhadap bidang 
 
 
 

 

   Garis g terletak pada bidang V    Garis g sejajar bidang V 

 

 

 

 Garis g memotong bidang V di titik A 

 

Untuk kemungkinan kedudukan suatu bidang terhadap bidang lain yaitu :  

1) Dua bidang berimpit : bidang V dan bidang W dikatakan berimpit jika 

setiap titik yang terletak pada bidang V juga terletak pada bidang W. 

2) Dua bidang sejajar : bidang V dan bidang W dikatakan sejajar jika 

kedua bidang itu tidak mempunyai satu pun titik persekutuan. Jika 

setiap dua titik P dan titik Q di bidang V jaraknya sama ke bidang W, 

maka bidang V dan bidang W sejajar. 

3) Dua bidang berpotongan : bidang V dan bidang W yang tidak sejajar 

akan berpotongan dan membentuk tepat sebuah garis potong. 
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             Gambar 2.5 Kedudukan bidang terhadap bidang lain 

 

 

 

Bidang V berimpit dengan bidang W 

             Bidang V sejajar dengan bidang W 

 

 

Bidang V berpotongan dengan bidang W 

 

 

b. Kompetensi Dasar 6.2 Menentukan jarak dari titik ke garis dan dari 

titik ke bidang dalam bangun ruang dimensi tiga 

Seperti yang diungkapkan Krismanto (2004) dalam kutipan berikut :  

Dalam menyelesaikan permasalahan jarak, dalam penyajian awalnya 
dapat saja konteks masalahnya sedemikian kompleks, tidak mudah 
dipecahkan. Namun yang penting adalah memberikan pemahaman 
tentang pentinngya memahami mana yang merupakan jarak, dan 
mengapa perlu dihitung (hal. 67). 
 
Mengingat kompleksitas masalahnya, maka untuk mempelajari jarak 

disarankan oleh Krismanto (2004), dengan 4 tahap yaitu :  
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1) Tahap pertama 

Menentukan jarak pada bangun ruang yang cukup istimewa, antara 

lain kubus yang telah diketahui panjang rusuknya dan gambarnya telah 

disediakan. Dengan demikian siswa terkonsentrasi pada permasalahan 

jarakanya, bukan pada kesulitan pecahannya. 

2) Tahap kedua 

Menentukan jarak pada bangun ruang yang cukup istimewa, antara 

lain kubus yang telah diketahui panjang rusuknya dan gambarnya 

belum disediakan. Perhitungannya masih menyangkut gambar dasar, 

artinya jika ada tambahan-tambahan ruas garis atau gambar bidang, 

ruas-ruas garis tersebut tidak perlu dicari dahulu dengan susah payah. 

3) Tahap ketiga 

Menentukan jarak pada bangun ruang yang gambarnya belum 

disediakan dan memuat masalah jarak yang gambarnya tidak hanya 

tergantung dari titik atau garis yang gambarnya sudah ada pada 

gambar dasar. 

4) Tahap keempat 

Seperti tahapan pada nomor tiga, dengan ada variasi, dimana pada 

tahap-tahap awal senantiasa dibahas masalah kubus atau balok. 

Untuk menentukan jarak titik ke titik, garis, dan bidang perlu dikuasai 

berbagai hal sebagai materi prasyarat (Krismanto, 2004) yaitu : 
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1) Menggunakan sifat-sifat khusus yang berlaku dalam bangun-bangun 

datar tertentu 

2) Menentukan hubungan kedudukan antara titik, garis, dan bidang 

3) Menentukan proyeksi sebuah titik pada garis 

4) Menentukan proyeksi sebuah titik pada bidang 

5) Menggunakan teorema Pythagoras 

Pada pembelajaran ini, penyampaian materi dibantu dengan ilustrasi 

menggunakan media power point, untuk membantu siswa memahami konsep 

proyeksi dan jarak. Siswa menggunakan alat peraga berupa kerangka bentuk 

bangun ruang, kertas, dan serotan untuk menyelidiki dan menentukan jarak, 

yang dijelaskan sebagai berikut :  

1) Jarak titik ke titik : jarak titik A ke titik B dalam suatu ruang dapat 

digambarkan dengan  cara menghubungkan titik A dan titik B dengan ruas 

garis AB. 

2) Jarak titik ke garis : apabila titik P dan garis g, sama-sama terdapat dalam 

satu bidang.  Untuk menentukan jarak titik P ke garis g adalah sebagai 

berikut : 

• Gambar garis h yang melalui titik P dan tegak lurus garis g. 

• Misalkan garis g dan garis h berpotongan di R. R merupakan proyeksi 

titik P di garis g. 

• PR merupakan jarak antara garis g dan titik P. 
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3) Jarak titik ke bidang : jarak antara titik P dengan bidang V jika P terletak 

di bidang V adalah 0. Jarak titik P terletak di luar bidang V, maka jarak P 

dan V dapat ditentukan sebagai berikut : 

• Lukis garis g melalui titik P dan tegak lurus bidang α . 

• Misalkan g menembus bidang α  di Q. 

• PQ adalah jarak titik P dengan α . 

                   Gambar 2.6 Menentukan jaarak titik ke titik, ke garis, dan ke bidang 
 

 

 
   Jarak titik A ke titik B         Jarak titik P ke g 

 
 
 
 
          

 
   Jarak titik ke bidang V 

 

 

B. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran secara kelompok, merupakan suatu alternatif model 

pembelajaran  yang dapat menumbuhkan kreatifitas siswa. Pembelajaran secara 

kelompok disebut juga dengan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Heads Together (NHT) merupakan pembelajaran kelompok yang 

menuntut setiap siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran baik 

dalam lingkup kelompok kecil (diskusi kelompok) maupun dalam kelompok 

P 

h 
R 

g 

P 

Q 

g 

V 

A B . . 
V V 
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besar (presentasi) agar dapat memahami materi yang dipelajari. Jika kelompok 

tidak mengharapkan hasil yang buruk saat presentasi, maka siswa harus terlibat 

dalam diskusi agar siswa menguasai pemecahan dari masalah yang diberikan. 

Siswa yang kurang pandai dapat bertukar pikiran dengan siswa yang pandai, 

sehingga ada interakasi positif diantara siswa.  

Dalam mempelajari geometri, khususnya dalam mempelajari 

kedudukan dan jarak suatu titik, garis, dan bidang diperlukan banyak aktivitas 

untuk mengembangkan daya nalar dan pikirnya. Dengan metode Numbered 

Heads Together siswa akan berdiskusi dan beraktivitas bersama untuk saling 

membantu mengembangkan daya nalar dan daya pikirnya. Dalam proses diskusi 

akan berkembang banyak kemampuan dan pemahaman siswa yang mendukung 

proses pembelajaran, diantaranya pemahaman siswa dalam mengkarakteristikan 

bangun ruang, meneliti kedudukan bangun ruang dan menghubungkan dengan 

sistem representasi lain, dan menggunakan model geometri untuk memecahkan 

permasalahan, sehingga pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 

dapat mengembangkan pemahaman siswa dalam menentukan kedudukan dan 

jarak yang melibatkan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang dimensi tiga. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian campuran (kualitatif 

deskriptif dan kualitatif). Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang 

berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya 

(Best 1982 : 112, dalam Sukardi 2003). Dalam penelitian ini, peneliti 

mendeskripsikan segala kejadian dan menginterpretasikan data secara kualitatif. 

Sedangkan  penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menunjukkan angka-

angka untuk dianalisis. 

Dalam penelitian ini, data dari catatan lapangan, dokumentasi, dan instrumen 

pengamatan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Sedangkan untuk mengetahui 

seberapa besar pemahaman siswa dianalisis secara kuantitatif. 

 

B. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X.1 SMA Pangudi Luhur  

Yogyakarta tahun ajaran  2008/2009, dengan jumlah 37 siswa (10 siswa putri dan 

27 siswa laki-laki). Siswa dibagi dalam beberapa kelompok yang setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 siswa. Pembagian kelompok didasarkan pada sifat heterogenitas, 

yaitu setiap kelompok terdiri dari siswa yang mempunyai perbedaan kemampuan 

akademik, perbedaan jenis kelamin, dan perbedan komunikasi sosial. 
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C. Instrumen Pembelajaran 

Dalam penelitian ini, digunakan instrumen yang mendukung pembelajaran 

dengan metode Numbered Heads Together, sehingga pembelajaran dapat berjalan 

dengan lancar dan sesuai dengan ciri pembelajaran metode Numbered Heads 

Together. Instrumen pembelajaran yang digunakan berupa Rancangan 

Perencanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan soal tes siswa. 

1. Rancangan Perencanan Pembelajaran (RPP) 

  Rancangan Perencanaan Pembelajaran (RPP) merupakan suatu 

rancangan proses pembelajaran yang disusun sesuai dengan karakteristik 

metode Numbered Heads Together, supaya pembelajaran dapat terlaksana 

dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. RPP ini dibagi menjadi dua 

bagian, seperti pada tabel berikut : 

     Tabel 3.1 Rancangan Perencanan Pembelajaran 
 Materi Alokasi waktu 
RPP 1 Menentukan kedudukan titik, 

garis, dan bidang 
3 x 45 menit 
(3 jam pelajaran) 

RPP 2 Menentukan jarak titik ke titik 3 x 45 menit 
(3 jam pelajaran) Menentukan jarak titik ke garis 

Menentukan jarak titik ke bidang 3 x 45 menit 
(3 jam pelajaran) 

  

 Dalam RPP ini, peneliti merencanakan pembelajaran berlangsung 

selama 5 kali pertemuan (RPP dapat dilihat pada lampiran A.1).  

2. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar Kerja Siswa merupakan alat yang digunakan peneliti untuk 

mengetahui seberapa besar pemahaman siswa dalam kegiatan diskusi 
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kelompok. Peneliti memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang disusun 

sesuai dengan kemampuan siswa dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Standar Isi 2006 (sesuai dengan kurikulum yang digunakan di SMA Pangudi 

Luhur Yogyakarta). Bentuk Lembar Kerja Siswa dapat dilihat pada lampiran 

A.2, sedangkan pedoman penyusunan Lembar Kerja Siswa dapat dilihat pada 

tabel 3.2 di bawah ini : 

LKS 1  

Materi : Menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang  

Tabel 3.2 Kisi-kisi Lembar Kerja Siswa 1 
No. 
soal 

Tujuan Penyusunan LKS Kisi-kisi LKS 

1. • Siswa dapat menjelaskan karakteristik 
dan  pengertian dari titik, garis, dan 
bidang 

• Siswa dapat menetapkan kedudukan 
dan menguraikan hubungan mengenai 
ruang (titik dan garis) 

• Siswa dapat menggunakan visualisasi 
dan menggunakan model geometri 
secara tepat untuk menjelaskan 
mengenai titik, garis, dan bidang serta 
kedudukan titik pada garis 

a. Menentukan dan 
mengilustrasikan pengertian dari 
titik, garis, dan bidang. 

 
 
 
b. Memperagakan kedudukan titik 

terhadap garis 

2. Siswa mampu menggunakan visualisasi, 
pemikiran ruang, dan model geometri 
dalam menentukan kedudukan garis 
terhadap garis 

Menentukan dan memperagakan 
beberapa kedudukan garis terhadap 
garis lain. 

3. Siswa mampu menggunakan visualisasi, 
pemikiran ruang, dan model geometri. 
dalam menentukan kedudukan bidang 
terhadap bidang lain. 

Menentukan beberapa kedudukan 
bidang terhadap bidang lain. 

4. • Siswa dapat menetapkan kedudukan 
dan menguraikan hubungan mengenai 
rusuk-rusuk yang berpotongan, 
bersilangan, dan bidang-bidang yang 
sejajar pada bangun ruang kubus. 

• Siswa mampu menggunakan 
visualisasi, pemikiran ruang, dan 
model geometri. dalam menentukan 
kedudukan rusuk-rusuk yang 

a. Menentukan dan menjelaskan 
kedudukan rusuk-rusuk kubus 
yang berpotongan dengan rusuk 
yang lain. 

b. Menentukan dan menjelaskan 
kedudukan rusuk-rusuk kubus 
yang bersilangan dengan rusuk 
yang lain 

c. Menentukan dan menjelaskan 
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berpotongan, bersilangan, dan bidang 
yang sejajar pada bangun ruang kubus 

kedudukan bidang-bidang kubus 
yang sejajar dengan bidang yang 
lain 

5. • Siswa mampu untuk menetapkan 
kedudukan dan menguraikan 
hubungan mengenai bangun ruang 
kubus yang mempunyai tiga bidang 
dengan garis potongnya berimpit dan 
sejajar. 

• Siswa dapat menggunakan visualisasi, 
pemikiran mengenai ruang, dan model 
geometri untuk memecahkan 
permasalahan mengenai bangun ruang 
kubus yang mempunyai tiga bidang 
dengan garis potongnya berimpit dan 
sejajar 

a. Menentukan dan 
mengilustrasikan bentuk dari 3 
buah bidang (2 bidang sisi dan 1 
bidang diagonal) dalam kubus, 
sehingga ketiga garis potongnya 
berhimpit. 

 
 
b. Menentukan dan 

mengilustrasikan bentuk dari 3 
buah bidang (2 bidang sisi dan 1 
bidang diagonal) dalam kubus, 
sehingga ketiga garis potongnya 
sejajar 

 
LKS 2  

Materi : Menentukan jarak suatu titik ke titik 

     Menentukan jarak suatu titik ke garis 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Lembar Kerja Siswa 2 
No. 
soal 

Tujuan Penyusunan LKS Kisi-kisi LKS 

1. • Siswa dapat menetapkan kedudukan 
dan menguraikan hubungan 
mengenai ruang dengan 
mengkoordinir ilmu ukur dan sistem 
representasi lain (proyeksi, segitiga 
sebangun dan teorema Pythagoras) 

• Siswa dapat menggunakan 
visualisasi dan menggunakan model 
geometri secara tepat untuk 
menjelaskan jarak suatu titik ke garis 

Menentukan jarak suatu titik ke 
garis diagonal ruang dengan model 
geometri yang sudah diketahui 

2. • Siswa dapat meneliti karakteristik 
antara bidang horisontal dan bidang 
vertikal dalam bentuk geometri dan 
mengembangkan argumentasi 
matematika mengenai bidang 
tersebut 

• Siswa dapat menetapkan kedudukan 
dan menguraikan hubungan 
mengenai ruang dengan 
mengkoordinir ilmu ukur dan sistem 
representasi lain (proyeksi dan 
teorema Pythagoras) 

a. Mengilustrasikan model 
geometri antara dua bidang 

 
 
 
 
 
b. Menentukan jarak antara dua 

titik yang berkaitan dengan 
model geometri antara dua 
bidang 
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• Siswa dapat menggunakan 
visualisasi, pemikiran ruang, dan 
model geometri dari dua bidang 
vertikal dan horisontal, 

3.  • Siswa dapat menetapkan kedudukan 
dan menguraikan hubungan 
mengenai ruang dengan 
mengkoordinir ilmu ukur dan sistem 
representasi lain (proyeksi, segitiga 
sebangun, dan teorema Pythagoras), 

• Siswa mampu menggunakan 
visualisasi, pemikiran bangun ruang 
limas, dan model geometri bangun 
ruang limas untuk menentukan jarak 
suatu titik ke garis 

Menentukan jarak suatu titik ke 
garis, pada bangun ruang limas, 
dengan model geometri yang 
diketahui 

4.  • Siswa dapat menetapkan kedudukan 
dan menguraikan hubungan 
mengenai jarak suatu titik ke garis 
dengan mengkoordinir ilmu ukur 
dan sistem representasi lain 
(proyeksi dan teorema Pythagoras) 

• Siswa dapat menetapkan kedudukan 
dan menguraikan hubungan 
mengenai jarak suatu titik ke garis 
dengan mengkoordinir ilmu ukur 
dan sistem representasi lain 
(proyeksi dan teorema Pythagoras) 

Menentukan jarak suatu titik ke 
garis diagonal bidang pada bangun 
ruang kubus dengan model 
geometri yang sudah diketahui 
secara lengkap 

5. • Siswa dapat menetapkan kedudukan 
dan menguraikan hubungan 
mengenai jarak suatu titik ke titik 
dengan mengkoordinir ilmu ukur 
dan sistem representasi lain (teorema 
Pythagoras) 

• Siswa dapat menggunakan 
visualisasi, pemikiran mengenai 
ruang, dan model geometri untuk 
menentukan jarak suatu titik ke titik 

a. Menentukan jarak suatu titik ke 
titik pada bangun ruang kubus 

b. Menentukan jarak suatu titik ke 
titik pada bangun ruang kubus  

c. Menentukan jarak titik ke titik 
pertengahan rusuk kubus, pada 
bangun ruang kubus 

d. Menentukan jarak titik ke titik 
pertengahan rusuk kubus, pada 
bangun ruang kubus 
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LKS 3 

Materi : Menentukan jarak suatu titik ke suatu bidang 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Lembar Kerja Siswa 3 
No. 
Soal 

Tujuan Penyusunan LKS Kisi-kisi LKS 

1. • Siswa dapat menetapkan kedudukan 
dan menguraikan hubungan mengenai 
jarak suatu titik ke bidang pada bangun 
limas dengan mengkoordinir ilmu ukur 
dan sistem representasi lain (proyeksi 
dan teorema Pythagoras) 

• Siswa dapat menggunakan visualisasi 
dan menggunakan model geometri 
secara tepat untuk menjelaskan jarak 
suatu titik ke bidang 

Menentukan dan mengilustrasikan  
jarak suatu titik ke bidang alas pada 
bangun ruang limas, dengan model 
geometri yang belum diketahui 

2. • Siswa dapat menetapkan kedudukan 
dan menguraikan hubungan mengenai 
jarak suatu titik ke bidang pada 
bangun kubus dengan mengkoordinir 
ilmu ukur dan sistem representasi lain 
(proyeksi dan perbandingan garis) 

• Siswa mampu menggunakan 
visualisasi, pemikiran ruang, dan 
model geometri untuk menjelaskan 
jarak titik ke bidang 

a. Menentukan dan 
mengilustrasikan jarak suatu 
titik dari perpotongan dua garis 
diagonal sisi ke bidang, pada 
bangun ruang balok dengan 
model geometri yang belum 
diketahui 

b. Menentukan dan 
mengilustrasikan jarak suatu 
perpotongan dua garis ke 
bidang, pada bangun ruang 
balok dengan model geometri 
yang belum diketahui 

3.  • Siswa dapat menetapkan kedudukan 
dan menguraikan hubungan mengenai 
jarak suatu titik ke bidang diagonal 
dengan mengkoordinir ilmu ukur dan 
sistem representasi lain (proyeksi dan 
teorema Pythagoras) 

• Siswa mampu menggunakan 
visualisasi, pemikiran bangun ruang 
kubus, dan model geometri untuk 
menentukan jarak suatu titik ke 
bidang diagonal  

Menentukan dan mengilustrasikan 
jarak suatu titik ke bidang diagonal 
pada bangun ruang kubus dengan 
model geometi yang belum diketahui 

4.  • Siswa dapat menetapkan kedudukan 
dan menguraikan hubungan mengenai 
jarak suatu titik ke bidang miring 
dengan mengkoordinir ilmu ukur dan 
sistem representasi lain (proyeksi dan 
perbandingan garis) 

Menentukan dan mengilustrasikan 
jarak suatu titik ke bidang miring 
yang terletak pada bangun ruang 
kubus 

• Siswa dapat menggunakan visualisasi, 
pemikiran mengenai ruang, dan model 
geometri untuk menentukan jarak 
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suatu titik ke bidang  
5. • Siswa dapat meneliti karakteristik 

antara bidang horisontal dan bidang 
vertikal dalam dan mengembangkan 
argumentasi matematika mengenai 
bidang tersebut 

• Siswa dapat menetapkan kedudukan 
dan menguraikan hubungan mengenai 
ruang dengan mengkoordinir ilmu 
ukur dan sistem representasi lain 
(proyeksi dan teorema Pythagoras) 

• Siswa mampu menggunakan 
visualisasi, pemikiran ruang, dan 
model geometri dari dua bidang 
vertikal dan horizontal 

a. Mengilustrasikan model 
geometri antara dua bidang 
vertikal dan bidang horisontal 

 
 
b. Menentukan jarak suatu titik ke 

bidang horisontal 
 
 
c. Menentukan jarak suatu titik ke 

bidang vertikal 

 

3. Soal  Tes Siswa 
 

Tes siswa dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pemahaman siswa secara individu dalam menentukan kedudukan dan jarak 

yang melibatkan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang dimensi tiga. Soal 

tes terdiri dari dua macam, yaitu soal kode A untuk siswa yang duduk pada 

bangku bagian selatan dan soal kode B untuk siswa yang duduk pada bangku 

bagian utara. Bentuk soal  tes berupa soal uraian dengan materi sebagai 

berikut : 

a. Menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang  

b. Menentukan jarak suatu titik ke titik 

c. Menentukan jarak suatu titik ke garis 

d. Menentukan jarak suatu titik ke suatu bidang 

Gambar berikut merupakan soal tes siswa untuk kode A (untuk soal tes 

siswa secara lengkap dapat dilihat pada lampiran A.3). 
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 Gambar 3.1 Soal Tes Siswa Kode A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Instrumen Penelitian 

  Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk dapat 

menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Instrumen pengumpulan data dalam 

penelitian ini berupa dokumentasi dan catatan lapangan. 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi ini bertujuan untuk merekam segala aktivitas siswa yang 

berkaitan dengan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran dengan 

metode Numbered Heads Together. Dokumentasi yang digunakan peneliti 

berupa rekaman video dengan menggunakan handycam, rekaman video 

menggunakan kamera, foto-foto,  dan rekaman suara. 

 

 

 

1. Diketahui kubus ABCD.EFGH, tentukan dan jelaskan : 

   titik-titik sudut di luar perpotongan bidang EFGH dan BDHF 

 
2. Diketahui kubus ABCD.EFGH, tentukan dan jelaskan : 
    Hitunglah :  

    a. jarak titik F ke titik C 

    b. jarak titik C ke garis FH 

 
3. Diketahui balok ABCD.EFGH  
   dengan panjang AD=5cm, AE=6cm, EB=10 cm 

   Gambarkan dan tentukan jarak titik C ke bidang ADHE ! 

 

SOAL A SOAL A SOAL A SOAL A  
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2. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan berupa catatan kronologis selama proses 

pembelajaran, yaitu kejadian, kata-kata, dan tingkah laku siswa yang menarik 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Catatan lapangan ini, dibuat oleh 

pengamat yang kemudian dapat dilengkapi kembali setelah pembelajaran usai 

dengan mengamati hasil rekaman video dan rekaman suara. Catatan lapangan 

ini berguna sebagai kelengkapan untuk mengingatkan peneliti dengan hal-hal 

yang menarik yang sesuai dengan apa yang diteliti. 

3. Instrumen Pengamatan Siswa 

Instrumen pengamatan digunakan untuk melihat aktivitas yang 

dilakukan siswa selama proses pembelajaran. Instrumen pengamatan ini, 

disusun sesuai dengan karakteristik metode Numbered Heads Together. 

Berikut merupakan bentuk instrumen pengamatan yang digunakan peneliti : 

      Tabel 3.5 Instrumen Pengamatan Siswa 
No. Kegiatan siswa yang terlihat keterangan 
1. Diskusi kelompok a. Siswa berani bertanya kepada 

guru 
 

b. Siswa berani bertanya kepada 
teman 

 

c. Siswa mampu menjelaskan 
jawaban secara lisan 

 

d. Siswa memberi tanggapan 
terhadap usulan atau ide dari 
teman sekelompok 

 

e. Siswa menyampaikan suatu 
kesimpulan dari masalah yang 
diberikan 

 

2. Kekompakkan 
kelompok 

a. Siswa membuat keputusan 
berdasarkan pertimbangan 
anggota yang lain 

 

b. Siswa  memberi kesempatan 
anggota kelompoknya untuk 
mengemukakan ide 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



 

 

57

 

c. Saling membantu dalam 
menyelesaikan masalah 

 

3. Presentasi hasil 
kerja kelompok 

a. Siswa mampu menjelaskan 
jawaban secara lisan 

 

b. Siswa menggunakan alat 
peraga untuk menjelaskan 
jawaban 

 

c. Siswa menggunakan papan 
tulis untuk menjelaskan 
jawaban 

 

d. Siswa menyampaikan suatu 
kesimpulan dari masalah yang 
diberikan 

 

4. Tanggapan dari 
teman/kelompok 
lain  

a. Siswa berani bertanya 
berkaitan dengan presentasi  

 

b. Siswa menyampaikan gagasan 
lain yang berbeda dengan hasil 
presentasi 

 

5. Merangkum materi 
pembelajaran  
 

a. Siswa berani bertanya 
mengenai materi yang 
diberikan  

 

b. Siswa menyampaikan suatu 
kesimpulan dari kegiatan 
pembelajaran 

 

 

E.  Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa rencana untuk 

melaksanakan penelitian agar penelitian dapat berjalan sesuai rencana dan sesuai 

dengan apa yang direncanakan. Adapun tahap perencanaan penelitian, sebagai 

berikut : 

Tabel 3.6 Perencanaan Penelitian  
No. Kegiatan Waktu 
1. Penyusunan proposal penelitian November 2008 
2. Pengajuan proposal pada kaprodi Desember 2008 
3. Pengajuan proposal pada dosen pembimbing Februari 2009 
4. Observasi  kelas dan konsultasi pada guru kelas Februari 2009 
5. Persiapan penelitian, pembuatan instrumen penelitian 

dan alat peraga  
Maret 2009 

6. Pelaksanaan uji coba penelitian 1 - 11 April 2009 
7. Pelaksanaan penelitian 7 – 28 April 2009 
8. Analisis data dan penulisan skripsi Mei 2009 – Agustus 2009 
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F. Uji Coba Penelitian 

Uji coba penelitian bertujuan supaya peneliti mengetahui keadaan dan situasi 

jalannya seluruh kegiatan pembelajaran dan kekurangan apa saja yang ditemui, 

sehingga dapat diperbaiki untuk kelancaran penelitian. Instrumen yang diuji 

cobakan dalam penelitian ini berupa Lembar Kerja Siswa (LKS), soal tes siswa,  

dan alat-alat yang digunakan untuk merekam pembelajaran. Tujuan melakukan uji 

coba Lembar Kerja Siswa dan tes siswa agar peneliti mengetahui tanggapan siswa 

dan kelemahan dari soal, sehingga dapat diperbaiki. Sedangkan tujuan uji coba 

alat perekam data supaya peneliti dan pengamat lebih fasih dan dapat beradaptasi 

dengan alat perekam yang digunakan. 

Uji coba dilaksanakan di kelas X.3 SMA Pangudi Luhur Yogyakarta tahun 

pelajaran 2008/2009, dengan jumlah siswa 38 orang (10 siswa putri dan 28 siswa 

laki-laki) selama 4 pertemuan. Kurangnya sosialisasi siswa terhadap metode 

Numbered Heads Together, membuat tujuan pembelajaran tidak terpenuhi 

seluruhnya. Berikut ini merupakan kekurangan dalam uji coba penelitian :  

      Tabel 3.7 Kekurangan secara Teknis dalam Uji Coba Penelitian  
No. Uji coba penelitian Refleksi 
1.  Kurangnya sosialisasi pada siswa mengenai 

metode Numbered Heads Together 
Guru memberikan pengarahan kepada 
siswa mengenai langkah-langkah metode 
Numbered Heads Together secara detail. 

2. Waktu diskusi menjadi 40 menit (10 lebih 
lama dari perencanaan) 

Memperbaiki alokasi waktu dalam RPP  

Waktu presentasi menjadi 40 menit (10 
menit lebih lama dari dari prencanaan) 

3. Alat perekam suara (recording) kurang 
berfungsi dengan baik, karena suara siswa-
siswa yang keras saat diskusi, sehingga 
hasil suara saat diskusi tidak terekam 
dengan baik, yang terdengar hanya suara 

Kelompok yang diteliti dapat 
ditempatkan di bagian pojok depan muka 
kelas, supaya memperkecil suara 
kelompok lain untuk masuk dalam 
rekaman 
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gemuruh. 
4. Kurangnya  kepekaan pengambil rekaman  

untuk mengambil gambar, sehingga data 
rekaman yang diperoleh kurang lengkap. 

Memberikan penjelasan kepada 
pengambil rekaman, mengenai rumusan 
masalah yang diteliti. 

 
Selain permasalahan teknis, Lembar Kerja Siswa juga masih terdapat banyak 

kekurangan. Ada beberapa pertanyaan  yang kurang dimengerti siswa. Berikut ini 

merupakan kekurangan Lembar Kerja Siswa selama uji coba penelitian : 

Tabel 3.8 Kekurangan LKS dalam Uji Coba Penelitian  
LKS Kekurangan Perbaikan 

LKS 1 Pada soal nomor 5 : Diketahui kubus 
ABCD.EFGH, sebutkan 3 buah bidang 
(terdiri atas 2 bidang diagonal dan 
sebuah bidang atau sebuah bidang sisi 
kubus dan dua buah bidang diagonal) 
yang berpotongan, sehingga : 
a. ketiga garis potongnya berimpit 
b. ketiga garis potongnya sejajar 

Pada soal nomor 5 : Diketahui kubus 
ABCD.EFGH, sebutkan 3 buah bidang 
yang terdiri atas : 2 bidang sisi kubus 
dan 1 bidang diagonal, sehingga : 
a. ketiga garis potongnya berimpit 
b. ketiga garis potongnya sejajar 

LKS 2 Materi proyeksi dijadikan soal  dalam 
LKS, sehingga siswa kesulitan untuk 
memahaminya. 

Materi proyeksi diterangkan oleh guru, 
karena proyeksi merupakan materi 
baru. 

Belum ada soal mengenai konsep 
sketsa antara bidang 

Mengganti soal proyeksi dengan soal 
konsep sketsa antara bidang. 

LKS 3  Materi mencoba dijelaskan oleh guru Materi proyeksi dijelaskan oleh guru,  
Siswa lebih paham menggunakan alat 
peraga untuk mencari jarak titik ke 
bidang, dibandingkan dengan 
penggunaan teorema Pythagoras 

Penggunaan alat perga lebih ditekankan 

 

Pada LKS 1, kebanyakan siswa kesulitan untuk memahami perintah soal 

nomor 5 dan terbukti dari setiap kelompok yang selalu menanyakan maksud dari 

soal pada saat pembelajaran berlangsung. Hal tersebut sejalan dengan apa yang 

dikeluhkan pengamat dan guru kelas, bahwa siswa kebingungan untuk memahami 

soal nomor 5, sehingga untuk penelitian sebenarnya, peneliti merevisi bentuk soal 

nomor 5 menjadi lebih sederhana, seperti yang tertera pada tabel 3.9 di atas.  
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Setelah pembelajaran selesai, peneliti bertanya pada beberapa siswa sebagai 

wakil setiap kelompok. Mereka berpendapat bahwa untuk soal nomor 1 sampai 

nomor 4, bentuk soal dapat dimengerti, sekalipun ada beberapa jawaban yang 

tidak dapat dijawab secara tepat, khususnya pada soal nomor 3c (bentuk soal 

dapat dilihat pada tabel A.2). Berdasarkan pendapat dari siswa, untuk soal nomor 

1 sampai 4, peneliti memutuskan untuk tidak merevisi soal. 

 Kesulitan yang dihadapi dalam penyampaian LKS 2 mengenai proyeksi suatu 

titik ke garis, seperti yang ditunjukkan pada bentuk soal nomor 1b berikut ini :  

Gambar 3.1 Soal uji coba LKS 2 nomor 1b 

1. Diketahui kubus ABCD.EFGH. Titik T merupakan titik perpotongan antara AC 
    dan  BD. Tentukan dan jelaskan :  

c. proyeksi titik A pada BD 
 

Dari soal pada gambar 3.1 di atas, kebanyakan siswa mengaku kurang 

mengerti mengenai proyeksi titik ke garis. Setelah siswa bertanya dan mendapat 

penjelasan dari guru, akhirnya siswa mengerti mengenai materi tersebut. Pada 

saat siswa bertanya, siswa berkumpul menjadi satu mendekati guru dan pengamat, 

sehingga kondisi kelas menjadi kurang kondusif. Hal tersebut menjadi alasan bagi 

peneliti untuk menerangkan materi proyeksi sebelum memulai diskusi pada 

penelitian sebenarnya.  

Karena soal mengenai konsep sketsa antara dua bidang belum ada, akhirnya 

peneliti menggunakan bentuk soal tersebut sebagai pengganti soal proyeksi (dapat 

dilihat pada lampiran A.2 LKS 2 nomor 2). Peneliti hanya dapat 
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mengkonsultasikan soal tersebut pada guru kelas dan tidak dapat menguji soal 

tersebut karena keterbatasan waktu. 

Untuk LKS 3 tidak disampaikan dengan metode Numbered Heads Together, 

karena keterbatasan waktu dan selang waktu dengan penelitian sebenarnya sangat 

singkat sehingga peneliti harus segera menyelesaikan uji coba penelitian. Pada 

dasarnya, kesulitan yang dialami siswa dalam soal seperti pada LKS 2 yaitu 

mengenai proyeksi suatu titik ke bidang. Pada uji coba ini, peneliti tidak 

memasukkan materi proyeksi sebagai soal, tetapi dijelaskan terlebih dahulu.   

 Selain itu, siswa juga kesulitan menentukan jarak suatu titik ke bidang miring, 

hal tersebut ditunjukkan dari banyaknya pertanyaan siswa kepada guru. Bentuk 

soal yang dimaksud seperti gambar 3.2 berikut ini : 

Gambar 3.2 Soal uji coba LKS 3 nomor 4 

4. Diketahui kubus ABCD. EFGH dengan panjang rusuk 6 cm,  
       hitunglah  jarak titik C ke bidang BDG 
 

Pada uji coba ini, guru menjelaskan dengan dua cara yaitu dengan 

konsep segitiga sebangun dan menggunakan alat peraga. Kebanyakan siswa 

berpendapat cara dengan menggunakan alat peraga lebih mudah dipahami 

daripada dengan penggunaan teorema Pythagoras. Untuk itu, peneliti 

memutuskan untuk menekankan penggunaan alat peraga pada penelitian 

sebenarnya. 

Untuk tes siswa, peneliti berkonsultasi kepada guru. Berdasarkan 

pengarahan dan saran dari guru, maka diperoleh bentuk tes siswa yang dianggap 
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guru sebagai bentuk soal dengan tingkat kesulitan yang dapat diselesaikan siswa. 

Guru juga menyarankan agar uraian soal disajikan secara singkat dengan bahasa 

yang mudah dimengerti siswa, agar siswa dapat berkonsentrasi pada 

permasalahan jaraknya, bukan pada bahasa pemahaman soal. Adapun contoh 

bentuk soal tes siswa, seperti pada gambar 3.3 dibawah ini :  

Gambar 3.3 Uji coba soal tes siswa kode A 

1. Diketahui kubus ABCD.EFGH, tentukan dan jelaskan : 
Titik-titik sudut di luar perpotongan bidang EFGH dan BDHF 

2. Diketahui kubus ABCD.EFGH, dengan panjang rusuk 5cm. 

        Hitunglah :  

    a. jarak titik F ke titik C 

    b. jarak titik C ke garis FH 

3. Diketahui balok ABCD. EFGH dengan panjang AD= 5 cm,  

  AE = 6 cm, EB = 10 cm 

                  Gambar dan tentukan jarak titik C ke bidang ADHE ! 

 

 

G.  Analisis Data 

1. Teknik Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini dengan memberikan penilaian siswa 

berdasarkan Lembar Kerja Siswa dan tes siswa, sehingga diperoleh suatu data 

hasil penilaian untuk mengetahui seberapa besar pemahaman siswa dalam 

pembelajaran dengan metode Numbered Heads Together. 

a.  Analisis Lembar Kerja Siswa dan Tes Siswa 

Analisis Lembar Kerja Siswa berdasarkan 3 aspek pemahaman siswa 

dalam materi geometri, seperti yang dijelaskan pada Bab 2, aspek tersebut 

yaitu siswa dapat : 
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1)  Meneliti karakteristik dan pengertian dari bentuk geometri dimensi tiga 

dan mengembangkan argumentasi matematika mengenai hubungan 

geometri. 

2) Menetapkan kedudukan dan menguraikan hubungan mengenai ruang 

dengan mengkoordinir ilmu ukur dan sistem representasi lain. 

3) Menggunakan visualisasi, pemikiran mengenai ruang, dan model 

geometri untuk memecahkan permasalahan. 

 Dari ketiga aspek tersebut, diperoleh penilaian untuk setiap LKS, 

sebagai berikut : 

• Penilaian LKS 1 

 Tabel 3.9 Penilaian Lembar Kerja Siswa 1 
No 
soal 

Penilaian Nilai 

Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3 
1 10 10 10 30 
2 - - 10 10 
3 - - 10 10 
4 - 10 10 20 
5 - 10 10 20 

Total nilai 10 30 50 90 
 

 Untuk soal nomor 1, jika siswa dapat menjelaskan karakteristik dan  

pengertian dari titik, garis, dan bidang secara tepat maka akan diberikan 

nilai 10 dan dapat menetapkan kedudukan mengenai titik, garis, dan bidang 

akan diberikan nilai 10, dan dapat menggunakan model geometri secara 

tepat untuk menjelaskan mengenai kedudukan titik pada garis diberikan 
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nilai 10. Jika siswa dapat menjelaskan secara tepat ketiga aspek tersebut, 

maka akan memperoleh nilai maksimal, yaitu 30. 

Untuk soal nomor 2, jika siswa mampu menggunakan visualisasi 

model geometri untuk menjelaskan kedudukan suatu garis terhadap garis 

lain secara benar dan tepat diberikan nilai 10.  

Untuk soal nomor 3, jika siswa mampu menggunakan visualisasi 

model geometri untuk menjelaskan kedudukan bidang terhadap bidang lain 

diberikan nilai 10. Siswa akan memperoleh nilai maksimal 10, jika dapat 

menjelaskan jawaban secara benar dan tepat. 

Pada soal nomor 4, jika siswa dapat menetapkan kedudukan dan 

menguraikan hubungan mengenai rusuk-rusuk yang berpotongan, 

bersilangan, dan bidang-bidang yang sejajar pada bangun ruang kubus 

diberikan nilai 10 dan dapat menggunakan visualisasi, pemikiran mengenai 

ruang, dan model geometri untuk menentukan rusuk-rusuk yang 

berpotongan, bersilangan, dan bidang-bidang yang sejajar pada bangun 

ruang kubus diberikan nilai 10, sehingga nilai maksimal yang dicapai untuk 

nomor 4 adalah 20. 

 Pada soal nomor 5, jika siswa mampu untuk menetapkan 

kedudukan dan menguraikan hubungan mengenai bangun ruang kubus 

yang mempunyai tiga bidang dengan garis potongnya berimpit dan sejajar 

diberikan nilai 10 dan jika siswa dapat menggunakan visualisasi, pemikiran 

mengenai ruang, dan model geometri untuk menjelaskan bangun ruang 
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kubus yang mempunyai tiga bidang dengan garis potongnya berimpit dan 

sejajar diberikan nilai 10. Siswa memperoleh skor maksimal 20, jika dapat 

menjawab dengan benar dan tepat kedua aspek tersebut.  

• Penilaian LKS 2  

                  Tabel 3.10 Penilaian Lembar Kerja Siswa 2 
No 
soal 

Penilaian Nilai 

Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3 
1 - 15 10 25 
2 10 10 10 30 
3 - 10 10 20 
4 - 10 10 20 
5 - 10 10 20 

Total nilai 10 55 50 115 
 

 Untuk soal nomor 1, jika siswa dapat menetapkan kedudukan dari 

jarak suatu titik ke garis dan menguraikan hubungan dengan mengkoordinir 

ilmu ukur dan sistem representasi lain (proyeksi dan teorema Pythagoras) 

diberikan nilai 15, jika siswa dapat menggunakan visualisasi dan 

menggunakan model geometri secara tepat untuk mengilustrasikan jarak 

suatu titik ke garis maka diberikan nilai 10, sehingga jika siswa dapat 

menjelaskan secara benar dan tepat kedua aspek tersebut, maka diberikan 

nilai maksimal yaitu 25. 

 Untuk soal nomor 2, jika siswa dapat meneliti karakteristik dari bidang 

horisontal dan bidang vertikal dan mengembangkan argumentasi 

matematika mengenai bidang tersebut diberikan nilai 10 dan dapat 

menetapkan kedudukan dari jarak suatu titik ke titik dan menguraikan 
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hubungan mengenai ruang dengan mengkoordinir ilmu ukur dan sistem 

representasi lain (proyeksi dan teorema  Pythagoras), diberikan nilai 10, 

Siswa mampu menggunakan visualisasi model geometri dari dua bidang 

vertikal dan horisontal untuk menjelaskan jarak suatu titik ke titik diberikan 

nilai 10. Siswa akan memperoleh nilai maksimal 30, jika dapat 

menjelaskan jawaban secara benar dan tepat. 

 Untuk soal nomor 3, jika siswa dapat menetapkan kedudukan dari 

jarak suatu titik ke garis dan menguraikan hubungan mengenai ruang 

dengan mengkoordinir ilmu ukur dan sistem representasi lain (proyeksi 

titik terhadap garis dan teorema Pythagoras), diberikan nilai 10, jika siswa 

mampu menggunakan visualisasi model geometri bangun ruang limas 

untuk menjelaskan jarak suatu titik ke garis , siswa diberikan nilai 10. 

Siswa akan memperoleh nilai maksimal 20, jika dapat menjelaskan 

jawaban secara benar dan tepat. 

 Pada soal nomor 4, jika siswa dapat menetapkan kedudukan dan 

menguraikan hubungan mengenai jarak suatu titik ke garis dengan 

mengkoordinir ilmu ukur dan sistem representasi lain (proyeksi titik 

terhadap garis dan teorema  Pythagoras), diberikan  nilai 10. Siswa dapat 

menggunakan visualisasi, pemikiran mengenai bangun ruang kubus, dan 

model geometri untuk menentukan jarak suatu titik ke garis siswa diberikan 

nilai 10. Nilai maksimal yang dicapai untuk nomor 4 adalah 20. 
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 Pada soal nomor 5, jika siswa dapat menetapkan kedudukan dan 

menguraikan hubungan mengenai jarak suatu titik ke titik dengan 

mengkoordinir ilmu ukur dan sistem representasi lain (teorema Pythagoras) 

diberikan nilai 10. Siswa dapat menggunakan visualisasi, pemikiran 

mengenai ruang, dan model geometri untuk menentukan jarak suatu titik ke 

titik pada bangun ruang kubus, diberikan nilai 10. Nilai maksimal yang 

dicapai untuk nomor 5 adalah 20. 

• Penilaian LKS 3  

                 Tabel 3.11 Penilaian Lembar Kerja Siswa 3 
No 
soal 

Penilaian Nilai 

Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3 
1 - 10 10 20 
2 - 10 10 20 
3 - 10 10 20 
4 - 10 10 20 
5 10   10 10 30 

Total nilai 10 50 50 110 
 

 Untuk soal nomor 1, jika siswa dapat menetapkan kedudukan dan 

menguraikan hubungan mengenai jarak suatu titik ke bidang pada bangun 

limas dengan mengkoordinir ilmu ukur dan sistem representasi lain 

(proyeksi titik terhadap bidang dan teorema Pythagoras), diberikan nilai 

10, jika siswa dapat menggunakan visualisasi dan menggunakan model 

geometri secara tepat untuk mengilustrasikan jarak suatu titik ke bidang 

maka siswa diberikan nilai 10. Siswa dapat menjelaskan secara tepat 

kedua aspek tersebut, maka akan diberikan nilai maksimal, yaitu 20. 
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 Untuk soal nomor 2, jika siswa dapat menetapkan kedudukan dan 

menguraikan hubungan mengenai jarak suatu titik ke bidang pada bangun 

kubus dengan mengkoordinir ilmu ukur dan sistem representasi lain 

(konsep proyeksi dan perbandingan garis), diberikan nilai 10, jika siswa 

mampu menggunakan visualisasi, pemikiran ruang, dan model geometri 

dari jarak titik ke bidang, maka siswa akan memperoleh nilai 10.  Siswa 

akan mendapat nilai maksimal 20, jika dapat menjelaskan jawaban secara 

benar dan tepat. 

 Untuk soal nomor 3, jika siswa dapat menetapkan kedudukan dan 

menguraikan hubungan mengenai jarak suatu titik ke bidang diagonal 

dengan mengkoordinir ilmu ukur dan sistem representasi lain (proyeksi 

dan teorema Pythagoras), diberikan nilai 10, jika siswa mampu 

menggunakan visualisasi model geometri bangun ruang kubus untuk 

menentukan jarak suatu titik ke bidang diagonal diberikan nilai 10. Siswa 

akan memperoleh nilai maksimal 20, jika dapat menjelaskan jawaban 

secara benar dan tepat. 

 Pada soal nomor 4, jika siswa dapat menetapkan kedudukan dan 

menguraikan hubungan mengenai jarak suatu titik ke bidang miring 

dengan mengkoordinir ilmu ukur dan sistem representasi lain (proyeksi 

dan perbandingan garis), diberikan nilai 10 dan dapat menggunakan 

visualisasi, pemikiran mengenai ruang, dan model geometri untuk 
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menentukan jarak suatu titik ke bidang diagonal diberikan nilai 10. Nilai 

maksimal yang dicapai untuk nomor 4 adalah 20. 

 Untuk soal nomor 5, jika siswa dapat meneliti karakteristik dari bidang 

horisontal dan bidang vertikal dari bentuk geometri dan mengembangkan 

argumentasi matematika mengenai bidang tersebut diberikan nilai 10, jika 

siswa dapat menetapkan kedudukan dan menguraikan hubungan mengenai 

ruang dengan mengkoordinir ilmu ukur dan sistem representasi lain 

(proyeksi dan teorem Pythagoras), diberikan nilai 10, jika siswa mampu 

menggunakan visualisasi model geometri dari dua bidang vertikal dan 

horizontal diberikan nilai 10. Siswa akan memperoleh nilai maksimal 30, 

jika dapat menjelaskan jawaban secara tepat. 

• Penilaian Tes Siswa  

  Tabel 3.12 Penilaian Tes Siswa  

No soal 
Penilaian 

Nilai 
Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3 

1 10 - 10 20 
2 - 10 10 20 
3 - 10 10 20 

Total nilai 10 20 30 60 
 

 Pada soal nomor 1, jika siswa dapat meneliti karakteristik dari titik 

sudut dan perpotongan bidang, mengembangkan argumentasi matematika 

mengenai hubungan titik-titik sudut dengan perpotongan bidang diberikan 

nilai 10, jika siswa mampu menggunakan visualisasi,  pemikiran ruang, 

dan model geometri dari titik-titik sudut dan perpotongan bidang 
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diberikan nilai 10. Siswa akan memperoleh nilai maksimal 20, jika dapat 

menjelaskan jawaban secara tepat.  

 Pada soal nomor 2, jika siswa dapat menetapkan kedudukan dan 

menguraikan hubungan mengenai jarak suatu titik ke titik dan titik ke 

garis pada bangun kubus dengan mengkoordinir ilmu ukur dan sistem 

representasi lain (konsep proyeksi dan teorema Pythagoras) diberikan nilai 

10 dan mampu menggunakan visualisasi model geometri untuk 

menjelaskan jarak titik dan garis diberikan nilai 10. Siswa akan 

memperoleh nilai maksimal 20, jika dapat menjelaskan jawaban secara 

benar dan tepat. 

 Pada soal nomor 3, jika siswa dapat menetapkan kedudukan dan 

menguraikan hubungan mengenai jarak suatu titik ke bidang pada bangun 

balok dengan mengkoordinir ilmu ukur dan sistem representasi lain 

(konsep proyeksi dan Pythagoras) akan diberikan nilai 10 dan mampu 

menggunakan visualisasi, pemikiran ruang, dan model geometri untuk 

mencari jarak suatu titik ke bidang, diberikan nilai 10. Siswa akan 

memperoleh nilai maksimal 20, jika dapat menjelaskan jawaban secara 

benar dan tepat. 
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• Kriteria Penilaian dalam LKS dan tes Siswa 

 Selain dengan pemberian nilai untuk masing-masing aspek, penentuan 

pemahaman siswa dalam menentukan kedudukan dan jarak yang 

melibatkan titik, garis, dan bidang dilakukan dengan menggunakan 

prosentase rentang nilai yang disajikan pada tabel 3.14 berikut ini :  

Tabel 3.13 Kriteria rentang nilai setiap aspek 
Aspek pemahaman Rentang nilai Kriteria penilaian 

Aspek 1 80% - 100% Sangat baik  
70% - 79% Baik  
60% - 69% Cukup  
50% - 59% Kurang  
0 % - 49% Sangat kurang 

Aspek 2 80% - 100% Sangat baik  
70% - 79% Baik  
60% - 69% Cukup  
50% - 59% Kurang  
0 % - 49% Sangat kurang 

Aspek 3 80% - 100% Sangat baik  
70% - 79% Baik  
60% - 69% Cukup  
50% - 59% Kurang  
0 % - 49% Sangat kurang 

 

2. Tabel Hubungan Antara Instrumen Penelitian dengan Analisis Data 

 Hubungan antara instrumen penelitian dengan analisis data, disajikan dalam 

tabel berikut ini : 

Tabel 3.15  Hubungan antara instrumen penelitian dengan analisis data 
No. Instumen penelitian Analisis data 
1. Rancangan Proses Pembelajaran 

(RPP) 
Sebagai pedoman dalam melaksanakan 
pembelajaran. 

2. Lembar Kerja Siswa (LKS) dan tes 
siswa  

Sebagai alat untuk mencapai indikator 
dan menjawab perumusan masalah 

3. Dokumentasi 
 

Untuk melihat jalannya proses 
pembelajaran 

4. Catatan Lapangan Untuk mengecek aspek keakti siswa yang 
teranalisis dalam instrumen pengamatan 
Untuk mengecek kesesuaian dengan 
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dokumentasi  
5. Instrumen Pengamatan Siswa Untuk mengecek kesesuaian dokumnetsai 

dan catatan lapangan 
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BAB IV 

DESKRIPSI DAN ANALISA HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi  Hasil Penelitian 

1. Perencanaan 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti melakukan beberapa 

perencanaan dan persiapan, agar penelitian dapat berjalan dengan lancar, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Menyusun instrumen penelitian berupa instrumen pengamatan siswa yang 

sesuai dengan karakteristik metode Numbered Heads Together (instrumen 

pengamatan dapat dilihat pada lampiran B.1). 

b. Menentukan materi pembelajaran yang sejalan dengan permasalahan yang 

muncul dan sejalan dengan metode Numbered Heads Together. 

c. Melaksanakan observasi untuk memilih kelas yang akan digunakan 

sebagai uji coba penelitian dan kelas yang akan digunakan penelitian. 

d. Membuat Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

pendekatan metode Numbered Heads Together. RPP ini terdiri dari 2 

bagian seperti yang telah dijelaskan pada Bab 3 (dapat dilihat pada 

lampiran A.1). 

e. Menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS) dan soal tes yang sesuai dengan 

indikator pemahaman siswa dan sesuai Kurikulum Tingkat Satuan 
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Pendidikan Standar Isi 2006. LKS terdiri dari LKS 1, LKS 2, dan LKS 3 

(bentuk LKS dapat dilihat pada lampiran A.2). Sedangkan soal tes siswa 

berupa soal uraian (bentuk soal tes dapat dilihat pada lampiran A.3).  

2. Pelaksanaan dan Pengamatan Hasil Penelitian 

 Pengamatan hasil penelitian ini berdasarkan pengamatan dari hasil 

rekaman video, rekaman suara siswa, foto, catatan lapangan, dan instrumen 

pengamatan.  

a. Pertemuan pertama 

Pertemuan 1 dilaksanakan pada tanggal 7 April 2099. Pada awalnya 

guru menjelaskan cara pembelajaran dengan metode Numbered Heads 

Together. Guru membagi siswa dalam 8 kelompok dan memberi nama 

setiap kelompok, yaitu kelompok A, B, C, D, E, F, G, dan H. Guru juga 

memberi kode untuk setiap anggota kelompok (dalam pembelajaran ini 

disebut sebagai “nomor kepala”), misalnya kelompok A terdiri dari 5 

siswa, maka nomor kepala untuk setiap siswa yaitu A1, A2, dan 

seterusnya sehingga tidak ada siswa yang mempunyai nomor kepala yang 

sama. Guru juga menjelaskan bahwa setelah diskusi kelompok, guru akan 

memanggil nomor kepala siswa untuk maju ke depan mempresentasikan 

hasil kerja kelompok.  

Terdapat beberapa siswa yang tidak masuk, sehingga kelompok G 

hanya terdiri dari 2 siswa, sehingga guru menyuruh 2 siswa tersebut untuk 
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masuk dalam kelompok lain yang anggota masih kurang. Setelah 

pembagian kelompok selesai, guru membagikan LKS 1 dalam setiap 

kelompok.  

Pada pembelajaran ini, diskusi kelompok dapat berjalan dengan lancar. 

Setiap kelompok duduk saling berhadapan dengan teman sekelompoknya 

dan suasana kelas juga tampak tenang. Pada awal diskusi, beberapa 

kelompok masih terlihat diam dan segan untuk berdiskusi. Namun ada 

beberapa kelompok yang terlihat sudah memulai diskusi, seperti pada 

pembicaraan diskusi kelompok A sebagai berikut : 

Jefri  : Kalo sejajar itu misalnya gimana? Bidang ABCD dengan EFGH ya? 
Frans : Iya, bisa. 
Jefri : Trus kalo yang berpotongan gimana? 
Frans : Berpotongan itu yang menyentuh bukan ya? Yang memotong 

jadi kalo rusuk EF itu berpotongan sama  FG, nah itu kan FG memotong 
rusuk EF. 

 

Dari kutipan pembicaraan Jefri dan Frans di atas, tampak bahwa Jefri 

kurang mengetahui kedudukan garis, sehingga Jefri bertanya pada Frans. 

Hal ini menunjukkan adanya prinsip ketergantungan positif, seperti yang 

diungkapkan Sanjaya (2006) dalam Bab 2, yaitu penyelesaian tugas sangat 

bergantung dari tanggung jawab kelompok. Dalam hal ini, Frans merasa 

mempunyai tanggung jawab terhadap kelompoknya, sehingga Frans 

membantu Jefri untuk memahami kedudukan garis. Karena Frans dan Jefri 

merasa kurang yakin dengan pendapatnya, akhirnya Frans dan Jefri 

bertanya pada guru : 
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Guru  : Yang apa? 
Jefri  : Yang garis EF, kalo berpotongan berarti yang mana? 
Guru  : Kalo berpotongan berarti? 
Frans  : Dua garisnya bertemu dan memotong ya Bu? 
Guru  : Iya, berarti garis EF berpotongan dengan garis apa? 
Jefri : Ini Bu, dengan garis FG, EH, EA, FB. Lalu, jelasinnya gimana   

Bu? 
Guru : Ya dari gambar itu, garis EF bisa diperpanjang, kemudian tarik 

garis EH, lalu garis-garis yang memotong lainnya juga 
diperpanjang sehingga garisnya tampak saling memotong. 

 
Dari pembicaraan tersebut, juga menunjukkan bahwa adanya prinsip 

partisipasi dan komunikasi (dalam Sanjaya 2006), seperti yang diutarakan 

pada Bab 2. Frans mampu mengutarakan idenya di depan teman-teman 

sekelompok dan guru. Bentuk partisipasi dan komunikasi yang diutarakan 

Frans seperti pada kutipan pembicaraan di atas, merupakan bentuk 

pertanyaan untuk memastikan kebenaran jawabannya. 

Selain itu, siswa juga belajar untuk menetapkan kedudukan antara dua 

garis yang saling berpotongan dan menjelaskan pengertian dari dua garis 

yang saling berpotongan. Dengan dibantu guru, siswa juga belajar untuk 

menjelaskan kedudukan suatu titik terhadap garis, seperti pada kutipan 

pembicaraan berikut ini :  

Christy  : Bu, kalo titik A terletak pada garis B itu maksudnya gimana? 
Guru  : Berarti, titik A terletak dimana? 
Christy  : Di garis B itu Bu. 
Guru  : Ya.. 
Christy : Berarti kalo kedudukan titik A di luar garis B, titik A itu ga pada 

garis B ya Bu? 
Guru  : Iya, benar.. 

 
 

Andre  : Duh, garis itu apa sich? 
Christy : Garis itu sesuatu yang dapat diperpanjang semau kita, bener ga 

sich?iya kan? 
Andre  : Ya, bener juga.. 
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Pada pertemuan ini, terdapat  kelompok yang bertanya pada teman 

satu kelompok, seperti pembicaraan Tungky dan Stella. Stella masih 

kesulitan untuk memahami LKS nomor 5, sehingga Stella meminta 

bantuan Tungky : 

Stella     : Ini, maksud gambarmu gimana sih? 
Tungky : Nah, ini kan 2 bidang sisi yang perpotongannya berimpit, jadi 

gambarnya kaya gini, trus dikasih 1 bidang diagonal yang juga 
motong garis ini... 

Stella : Oiya.. ya.. eh, tapi kalo gambarnya gini, bukannya ini garis 
potongnya sejajar? Trus, kalo yang  berimpit gimana yah? 

Tungki  : Ya coba kamu gambar.. 
Stella  : Aku binggung.. 
Adhit  : Coba kamu peragain dulu pake ini, pake alat peraga. 

 
               Gambar 4.1 Tungky membantu Stella 

 

 

 

 

 

Kutipan diskusi kelompok F pada gambar 4.1 di atas, menunjukkan 

adanya prinsip ketergantungan positif yang ditunjukkan Stella. Tungky 

berusaha menunjukkan tanggung jawab dalam kelompok dengan 

menjelaskan apa yang kurang dimengerti Stella. Stella belum memahami 

maksud dari gambar yang ditunjukkan Tungky untuk menjawab soal 

nomor 5, yaitu bagaimana mencari ketiga garis potong yang berimpit dari 

2 bidang sisi kubus dan 1 bidang diagonal kubus. Selain itu, nampak juga 
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prinsip komunikasi dari diskusi di atas karena Tungky mampu 

mengkomunikasikan jawabannya untuk membuat Stella memahami 

jawaban LKS.  

Dalam mengerjakan soal, siswa membaca buku pegangan untuk 

mencari informasi dalam menjawab soal, siswa  mengutarakan pendapat, 

memberi saran, dan menggunakan alat peraga. Seperti aktivitas siswa pada 

saat membahas LKS nomor 5, sebagai berikut :  

Gambar 4.2 Aktivitas siswa dalam menyelesaikan soal nomor 5 
 

 

 

 

 

Dari aktivitas siswa  pada gambar 4.2 di atas (pada gambar kiri), siswa 

membaca buku acuan sebelum menjawab pertanyaan nomor 5. Kemudian 

siswa mendiskusikan jawaban nomor 5 dengan teman sekelompoknya 

untuk menentukan kedudukan 2 bidang sisi kubus dan 1 bidang diagonal 

yang berpotongan (pada gambar tengah). Dengan menggunakan alat 

peraga siswa akhirnya dapat menentukan garis potong dari 2 bidang sisi 

dan 1 bidang diagonal kubus. Kemudian siswa menuliskan jawabannya 

pada LKS (pada gambar kanan). 
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Setelah diskusi selesai kemudian dilanjutkan dengan presentasi. Guru 

menyebut “nomor kepala” beberapa siswa untuk mempresentasikan 

jawabannya.  

Soal nomor 1a dipresentasikan oleh siswa dengan nomor kepala B1, 

sedangkan soal nomor 1b dipresentasikan siswa dengan nomor kepala E1. 

B1 menjelaskan mengenai pengertian titik, garis, dan bidang. Titik, garis, 

dan bidang diperlihatkan dengan menggambar bangun ruang kubus. B1 

menjelaskan bahwa titik merupakan suatu noktah, garis merupakan 

kumpulan suatu garis yang saling berimpit. Berdasarkan jawaban itu, 

muncul banyak pertanyaan dari siswa, diantaranya pertanyaan dari C1 

mengenai garis : 

C1 : Tadi kan kamu bilang kalo garis itu merupakan suatu garis yang saling 
berimpit, itu maksudnya gimana? 

 B1 : Ya berarti banyak garis yang juga pada garis itu? 
E1 : Kalo garis itu merupakan kumpulan suatu titik yang saling berimpit bisa 

ga? 
B1 : Ya, bisa saja. Jadi banyak titik-titik yang saling berimpitan membentuk 

suatu garis. 
C1 : Iya kalo berimpitnya membentuk suatu garis, kalo titik-titik itu berimpit 

tidak membentuk suatu garis, tapi malah berkumpul membentuk suatu 
lingkaran gimana? 

 

Karena B1 sedikit kesulitan, seperti pada kutipan : ”Ya, bisa saja. Jadi 

banyak titik-titik yang saling berimpitan membentuk suatu garis”. Guru 

akhirnya membantu untuk menjelaskan supaya siswa yang lain juga 

mengerti.  

Guru : Jadi begini anak-anak. Titik itu merupakan suatu definisi atau pengertian 
pangkal yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya, sedangkan jika dua 
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titik, misalnya titik A dan titik B. Dari titik A dan titik B itu, bisa kita tarik 
suatu garis. Jadi lebih tepatnya, dari 2 titik dapat dibuat suatu garis. 

 
Selanjutnya, pada saat siswa menjelaskan mengenai kedudukan titik, 

garis, dan bidang, siswa dengan nomor kepala B1 dapat mengilustrasikan 

kedudukan titik, garis, dan bidang menggunakan bangun ruang kubus. 

Bentuk jawaban ini, berbeda dengan kelompok lainnya. Dalam 

menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang kelompok lainnya 

menggambarkan titik sebagai suatu noktah, menggambarkan garis sebagai 

garis lurus. Sedangkan jawaban dari kelompok B, menegaskan bahwa 

titik, garis, dan bidang termuat dalam suatu bangun ruang kubus, sehingga 

jelas dan tampak terlihat hubungan kedudukan antara titik, garis, dan 

bidang. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelompok B telah belajar 

konsep (seperti yang tertulis dalam Bab 2), yaitu dapat mengembangkan 

ide abstrak yang memungkinkan untuk mengembangkan atau 

mengelompokkan suatu objek. Dari suatu titik, garis, dan bidang 

dikembangkan menjadi suatu objek bangun ruang kubus. Selain itu, 

kelompok B juga dapat meneliti karakteristik titik, garis dan bidang untuk 

dikembangkan menjadi suatu objek bangun ruang kubus. Gambar 4.3 

berikut ini merupakan jawaban dari kelompok B :  

                         Gambar 4.3 pekerjaan nomor 1a kelompok B 
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Sedangkan presentasi untuk LKS nomor 2, diperagakan A2 dan H2 

seperti gambar di bawah ini : 

Gambar 4.4 A2 memperagakan kedudukan garis g berpotongan dengan garis h                
 
 
 
 
 

 

 
Gambar 4.5  A2 memperagakan kedudukan garis g berimpit dengan garis h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

H2 : Garis g dan h sejajar, jadi kalo garis g atau garis h ditarik kemanapun, 
kesana-kesana, 2 garis itu tidak akan bertemu pada satu titik. Jadi tidak 
akan mempunyai 1 titik persekutuan. 

 
                           Gambar 4.6 H2 memperagakan kedudukan garis g dan garis h yang sejajar 

 

 

 
 

 

Dari gambar 4.4 dan 4.5 yang diambil dari presentasi Kelompok A, 

tampak bahwa siswa melaksanakan aktivitas visual yaitu 

mendemonstrasikan jawaban. Dari gambar 4.6, H2 juga mampu 
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mendemonstrasikan jawaban mengenai kedudukan 2 garis yang sejajar, 

beserta penjelasan mengenai pengertian dari dua garis yang sejajar, seperti 

pada pernyataan :”garis g dan h sejajar, jadi kalo garis g atau garis h 

ditarik kemanapun, kesana-kesana, 2 garis itu tidak akan bertemu pada 

satu titik. Jadi tidak akan mempunyai 1 titik persekutuan” . 

Dari kegiatan diskusi dan presentasi kelompok, tampak bahwa 

pemahaman siswa dalam meneliti karakteristik titik, garis, dan bidang 

telah muncul dengan baik, seperti yang ditunjukkan pada presentasi 

kelompok B. Selain itu, siswa yang presentasi juga menunjukkan dapat  

menetapkan kedudukan dan hubungan antara titik, garis, dan bidang. Hal 

tersebut tampak dari peragaan yang ditunjukkan dan penjelasan dari setiap 

siswa yang presentasi dengan  jelas dan benar. 

b. Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua berlangsung pada tanggal 14 April 2009. Kegiatan 

pembelajaran pada pertemuan ini hanya berlangsung dengan alokasi 

waktu 2 x 35 menit. Pertemuan kedua ini, membahas presentasi LKS 1 

yang belum selesai dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok membahas 

LKS 2. 

Presentasi nomor 3 dipresentasikan oleh nomor kepala H3, berikut 

hasil presentasi H3 : 

H3 : Bidang V sama bidang W saling berimpit. Jadi disitu : 
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                        Gambar 4.7 H3 memperagakan kedudukan 2 bidang yang saling beriimpit 
 
 
 

 
 
 
 

 
Kalo bidang V dan bidang W sejajar, gini : 
 

                          Gambar 4.8 H3 memperagakan kedudukan 2 bidang yang saling sejajar. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Guru : Diperhatikan kalo sejajar anak-anak 
Siswa : gimana…gimana? 
 

(H3 memperagakan ulang peragaan bidang V sejajar dengan bidang W) 
 

Gambar 4.9 H3 memperagakan ulang kedudukan 2 bidang yang saling sejajar 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Kalo bidang V dan bidang W berpotongan ma bidang lain itu kaya 
memotong kertas itu lo, jadi gini: 
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Gambar 4.10 H3 memperagakan kedudukan 2 bidang yang berpotongan dengan 
bidang lain 

 
 
  
 
 
 
 
 

Jadi ini bidang  V, ini bidang  W, berpotongan dengan bidang lain itu. 
Guru : Oke, ada pertanyan?  
Siswa : Coba di gambar! 
 

Gambar 4.11 H3 mengilustrasikan kedudukan  2 bidang berpotongan dengan bidang 
lain 

 

 

 

 

 
B2 : Kenapa peragaannya kayak gitu? Kalo berpotongan itu bidang V dan 

bidang W harus mempunyai garis persekutuan ya? 
H3 : Jadi kalo berpotongan itu, bidang V sama bidang W itu mempunyai 

sebuah garis persekutuan. 
H2 : Bu, boleh membantu? 
Guru : Boleh. 

 
(H2 menggambarkan apa yang dimaksud oleh B2) 

H2 : Jadi ini berpotongan membentuk garis. Ini namanya garis persekutuan. 
Jadi bidang ini dipotong sama bidang yang ini. 
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Gambar 4.12 H2 menggambarkan     Gambar 4.13 H2 menjelaskan  
 kedudukan 2 bidang       kedudukan 2 bidang 
yang saling berpotongan      yang saling berpotongan 

  

 

 

 

 

H2 : Nah kalo ada 2 garis yang berpotongan itu nanti membentuk 1 titik 
persekutuan, kalo 2 bidang berpotongan itu membentuk garis persekutuan 

Guru : Gimana masih ada yang bingung? 
A3 : Bu, mau nanya! 
Guru : Oya silahkan! 
A3 : Itu kalo misal berbentuk bangun ruang gimana? Itu kan ada 3 bidang, 

kalo dibentuk jadi bangun bisa ga? Misalnya kubus atau apa gitu. 
Tunjukkan berpotongannya seperti apa? 

H2 : Oya bisa juga jadi bentuknya kayak segitiga, tapi garis segitiga nya bukan 
garis, tapi bidang. 

Guru : Okey, terima kasih. Sekarang Ibu minta tolong diperagakan lagi 
kedudukan bidang V dan bidang W yang saling sejajar. 

Guru : Anak-anak seperti ini bisa dikatakan sejajar tidak? 
H3 : Pokoknya kalo sejajar itu ada 2 bidang, bidang V dan bidang W tidak 

mempunyai 1 titik persekutuan. 
 

Gambar 4.14 H3 memperagakan kedudukan 2 bidang yang saling sejajar 
 

 

 

 

 

Kemudian guru menjelaskan mengenai kedudukan 2 bidang yang 

sejajar. Dua bidang dikatakan sejajar yaitu ketika dua bidang diperpanjang 
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tidak akan saling bertemu pada satu titik atau tidak mempunyai satupun 

titik persekutuan. 

 Berdasarkan kegiatan presentasi di atas, nampak bahwa pemahaman 

H3 dalam menentukan kedudukan bidang yang sejajar masih kurang. Pada 

presentasi di atas, H3 dibantu oleh H2 (teman satu kelompoknya). Hal 

tersebut menunjukkan adanya prinsip untuk bertanggung jawab atas segala 

sesuatu yang dikerjakan kelompoknya. 

Untuk  presentasi LKS nomor 4, D4 menggunakan kerangka kubus 

untuk menjelaskan jawabannya. Titik A, B, C, dan D terletak di bidang 

bawah dan titik lainnya terletak pada bidang atas. Karena beberapa siswa 

merasa kurang jelas. Akhirnya D4 memberikan ilustrasi kubus dengan 

menggambar di papan tulis. 

D4 :Yang berpotongan dengan rusuk EF itu EH, lalu EA lalu FG dan FB. 
 

 
Gambar 4.15 D4 menjelaskan kedudukan rusuk-rusuk yang berpotongan dengan 
rusuk EF 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kalo AD yang ini, yang bersilangan dengan AD yang ini FB trus CG. 
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Gambar  4.16 D4 menjelaskan kedudukan rusuk-rusuk yang bersilangan dengan 
rusuk AD 

 
 

 

 
 
 

Lalu yang bidang yang sejajar dengan ADHE yaitu BCGF. 
 

Gambar 4.17 D4 menjelaskan kedudukan bidang yang sejajar dengan bidang BCGF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sekian dan terima kasih 

Guru : ada pertanyan? 
B1 : Saya Bu, kenapa yang berpotongan dengan EF bukan CG?. 
D4 :  Kalo CG berarti itu bukan berpotongan tapi bersilangan. 
H2 : Trus berarti syaratnya bersilangan itu apa? 
D4 : Syaratnya bersilangan itu kalo ditarik garis lurus tidak berpotongan pada 

satu titik. 
H2 : Lah apa bedanya ma sejajar itu? 
D4 : Yah…ada yang bisa membantu saya? 
 
Kemudian guru memberikan penjelasan mengenai garis yang saling 

bersilangan, kepada semua siswa dengan alat peraga. Kedudukan dua 

garis yang saling bersilangan jika kedua garis tersebut tidak memiliki titik 

persekutuan, tidak sejajar dan terletak pada dua bidang yang berbeda. Jadi, 

jika rusuk AD bersilangan dengan rusuk EF, ketika rusuk AD dan rusuk 

EF diperpanjang maka tidak akan bertemu pada satu titik persekutuan. 
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Rusuk AD terletak pada bidang ADHE, sedangkan rusuk EF terletak pada 

bidang EFGH.   

Berdasarkan presentasi dari D4 di atas, menunjukkan bahwa D4 sudah 

dapat menjelaskan jawabannya dengan baik, D4 mampu 

mendemonstrasikan apa yang dimaksud dalam pertanyaan dengan jelas 

dan dapat menunjukkan model geometri dari kedudukan dua garis yang 

saling berpotongan, garis yang saling bersilangan dan dua bidang yang 

saling sejajar. Namun, pada saat ada pertanyaan yang dilontarkan siswa 

lain, D4 kurang maksimal dalam menjawab pertanyaan, D4 tidak dapat 

menjelaskan dengan benar karakteristik dan pengertian dari 2 garis yang 

saling bersilangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman siswa 

dalam menjelaskan karakteristik dan pengertian dari kedudukan dua garis 

yang bersilangan masih kurang.  

Untuk soal LKS nomor 5, guru menunjuk nomor kepala B5 untuk 

mempresentasikan jawabannya. 

B5 : Ini kubus ABCD EFGH kalo ketiga garis potong berimpit. Jadi ada 
diagonal trus potongannya berimpit 

 
(Diperagakan dengan alat peraga. Dalam hal ini, guru membantu B5) 

Yang ditanya itu potongannya garis berimpitnya itu dimana. Jadi potongan  
berimpitnya itu ada disini : 
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Gambar 4.18  B5 mendemonstrasikan jawaban LKS nomor 5  dengan alat peraga 
 

 

 

 

 

Kemudian guru menjelaskan kepada siswa yang lain untuk 

memperjelas penyelesaian soal nomor 5a tersebut. Guru memberi contoh 

bahwa dua bidang sisi kubus yang digunakan adalah bidang EFGH dan 

bidang BCGF, dari dua bidang tersebut dapat ditentukan bidang diagonal 

yang digunakan agar garis potong dari tiga bidang tersebut berimpit. 

Bidang diagonal yang digunakan adalah bidang ADGF, sehingga garis 

potong yang dimaksud adalah rusuk FG. Untuk soal b, B5 dibantu oleh A 

4 dalam menjelaskan jawaban. 

Gambar 4.19 A5 memperagakan  Gambar 4.20 B5 memperagakan 
jawaban nomor 5b    jawaban nomor 5b 

 
 

 

 

 

 

A5 menggunakan bidang sisi EFGH dan bidang sisi BCGF. Untuk 

mendapatkan bidang diagonal yang ketiga garis potongnya sejajar, A5 
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menggunakan bidang diagonal BCHE, sehingga ketiga garis potongnya 

yang dimaksud adalah rusuk BC, rusuk EH, dan rusuk FG, seperti yang 

diperagakan pada gambar 4.19. 

Pembelajaran kemudian dilanjutkan dengan materi menentukan 

kedudukan jarak titik ke garis yang diawali dengan penjelasan mengenai 

proyeksi titik ke garis oleh guru. Guru menggunakan media powerpoint 

(dapat dilihat pada lampiran A.6) dan alat peraga berupa kerangka kubus  

(dapat dilihat pada lampiran A.6) untuk menjelaskan kepada siswa. 

Setelah itu, guru membagikan LKS 2 untuk dikerjakan siswa dalam 

kelompok seperti pada pertemuan sebelumnya. 

Kebanyakan kelompok tampak kesulitan untuk mengerjakan LKS 2, 

sehingga kelompok banyak bertanya kepada guru dan pengamat, seperti 

pada pembicaraan berikut : 

Eka : Bu ini benar tidak ya? 
Guru : Nah, HF itu panjangnya berapa? 

Eka : 310 ? 
Guru : Hm.. HF itu diagonal apa?Nah HF itu di peroleh dari segitiga apa? 
Eka : Itu dari segitiga HFE,...oh itu berarti diagonal sisi..berarti 10√2 ya? 
Adit : Nah Bu, kalo yang ini gimana? Nyari panjangnya DHH’ kan? 
Guru : Nah itu kan bentuknya segitiga kan? 
Adit : Iya bu, ini segitiga siku2... 
Guru : Nah, berarti kamu bisa nyari panjangnya HH’ kan? Kamu tahu 

panjangnya DH dan dan H’D kan? 
Adit : Oya, trus pake Pythagoras ya Bu? 
Guru : Iya..coba lanjutkan... 
 : Bu kalo yang ini nyari panjang AK gimana? 
Guru : Nah, dari AK itu, supaya dapat segitga siku-siku. Berarti pake segitiganya 

yang mana? 
Eka : Berarti segitiga ACK ya Bu? Berarti ini tak buat garis AC ya Bu? 
Guru : Ya bener, trus nanti bisa dicari kan panjngnya AK? 
Eka : Oiya Bu.. 
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Dari pembicaraan di atas, awalnya Eka masih belum paham dalam 

membedakan diagonal sisi dan diagonal ruang. Hal tersebut tampak dari 

kutipan pembicaraan antara guru dan Eka di atas dan menunjukkan bahwa 

Eka belum menguasai karakteristik dan pengertian dari diagonal sisi dan 

diagonal ruang. Namun dengan penjelasan dari guru akhirnya Eka dapat 

membedakan antara diagonal sisi dan diagonal ruang. Sedangkan Adit, 

mampu mencari hubungan apa yang diketahui dengan apa yang akan 

dicari, yaitu untuk mencari jarak titik H ke garis DF, selain mencari 

proyeksi antara titik dan garis tersebut, juga menggunakan teorema 

Pythagoras. 

Selain itu, kesulitan untuk belajar konsep yaitu belajar untuk 

mengembangkan suatu ide, ditunjukkan dalam diskusi mengerjakan soal 

nomor 2, seperti kutipan pembicaraan di bawah ini : 

Frans  : Ini kuadrat ya harusnya? Akar 62 berapa ? ga bisa biarin aja akar 

62 . 
Mona : Ini 128 – 36.... 92 

Herry : 92  itu 

Mona  :  Dari 81.......81 itu..oh dari 2 x 46...46 itu ... 246 to? 

Herry : Bukan 223 .. 

Mona : 223 ? 

Herry : 322  yang bener, hahaha.. 
Mona : Oiya ya.. 
Frnas : Kalo pake segitiga yang satunya gimana? 
Mona : Ya sama aja, 122 dikurangi 62. 122 itu berapa? 144 – 36 
Frans : x2 nya 108, x nya akar 108 ya... 
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                   Gambar 4.21 Aktivitas diskusi kelompok A 
 
 

 

 

 

Mona tampak masih kesulitan untuk menyederhanakan 92 . Begitu 

pula dengan Herry, awalnya kesulitan mendeskripsikan 92 , kemudian 

Herry sadar bahwa konsep menyederhanakan akarnya salah, 92  dapat 

ditulis dalam bentuk lain yaitu : 232232234234 =×=×=× . 

Pada awalnya Herry mengira bahwa92  dapat ditulis dalam bentuk lain 

menjadi 223 . Herry juga memberi tahu Mona bahwa bentuk lain dari 

92  adalah  232  bukan 223 . Dalam hal ini, prinsip komunikasi telah 

muncul, yaitu Herry telah melakukan komunikasi dengan Mona untuk 

menyederhanakan 92 , dan dengan adanya partisipasi Herry dalam 

diskusi mempermudah Frans dan Mona dalam menyelesaikan soal. 

Karena pembelajaran hanya berlangsung 70 menit, maka diskusi 

berjalan tidak terlalu lama. Waktu pelajaran telah habis, akhirnya diskusi 

akan diteruskan pada pertemuan selanjutnya. 

Dalam pertemuan kedua ini, siswa dapat menggunakan visualisasi, 

pemikiran mengenai ruang, dan model geometri untuk memecahkan 
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masalah telah muncul dengan baik. Sedangkan pemahamn siswa dalam 

meneliti karakteristik dan pengertian dari bentuk geometri dimensi tiga 

telah muncul, tetapi berdasarkan hasil presentasi H3 dan D4 menunjukkan 

masih banyaknya kekurangan pada aspek ini. 

 
c. Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga berlangsung pada tanggal 17 April 2009. Pertemuan 

ini meneruskan diskusi kelompok membahas LKS 2 dengan materi yang 

masih sama seperti pertemuan kedua yaitu menentukan kedudukan dan 

jarak suatu titik ke garis. Dalam pembelajaran ini, banyak kelompok yang 

masih tampak kebingungan dalam memahami penggunaan teorema 

Pythagoras untuk mencari jarak suatu titik ke garis, seperti pada ilustrasi 

pada gambar 4.22 di bawah ini :  

Gambar 4.22 Ilustrasi segitiga sebagai bahan diskusi 
 

 

 

 

 

Berikut kutipan diskusi salah satu kelompok : 

Aditya : Berarti kan pake HF, la itu terus gimana? Siku-sikunya di H’ ya? 
Henri : Oiya.. 
Guru : Misalnya HH’D segitiga 1 dan HH’F segitiga 2. Dari segitiga 1 kamu 

cari panjangnya HH’, dan dari segitiga 2 juga kamu cari panjangnya HH’. 
Aditya : Cari panjangnya ya? Berarti pake rumus Pythagoras ya? 
Guru : Iya 
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Henri : Berarti segitiga pertama itu panjang (HH’)2 nya 226 x− ? 
Guru : Loh, kok pake akar? Yang ditanya itu (HH’)2 bukan HH’. 
Aditya : Oiya, jadi 62 itu 36, 36 - x2. 
Guru : Ya... 

Aditya : Trus yang segitiga 2, H’F kan 36 , gimana ya? 

Guru : Jika DF itu 36  dan DH’ adalah x, berarti panjang H’F? 

Aditya : Berarti x−36 . 
 

Dari pembicaraan di atas, menunjukkan bahwa siswa tidak segan dan  

berani bertanya kepada guru. Guru memberi penjelasan mengenai  segitiga 

yang digunakan untuk mencari jarak titik H ke garis DF seperti pada 

gambar 4.22. Segitiga 1 yang digunakan adalah segitiga HH’D dan 

segitiga 2 yang digunakan adalah segitiga HH’F. Dari kedua segitiga itu, 

dicari panjang HH’, yang merupakan jarak titik H ke garis DF. Dari 

pembicaraan di atas juga muncul prinsip komunikasi dari Henri. Henri 

mampu memberikan idenya untuk mendeskripsikan panjang (HH’)2, 

sekalipun ide tersebut masih kurang tepat. 

Selain itu, kesulitan perhitungan juga dialami siswa seperti pada 

pembicaraan diskusi kelompok D di bawah ini :  

Henry  : ( 26 )2 itu berarti gimana? 
Eka : Itu berarti 6 dikali 6 kan 36, terus 36 dikali 2 hasilnya 72 

Aditya : Berarti kalo ( 36 )2 
Eka : Kalo itu ya 6 x 6 = 36 trus 36 nya dikali 3, berarti 108. 

Henry : Kalo yang ini ( x−36 )2 trus gimana ? aku lupa caranya 
Eka : Itu lo, pake (a + b)2 yang dijabarin. a2 + ab + ab + b2. inget ga? 
Aditya : Itu jadie a2 + 2ab + b2, kalo pengurangan? 
Eka : Ya berarti kan tinggal a2 - ab - ab + b2= a2 - 2ab + b2. 
 
Dari percakapan di atas, menunjukkan adanya kerja sama dari 

kelompok D untuk menyelesaikan perhitungan. Eka membantu Henry 
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untuk memahami penyelesaian ( x−36 )2. Dalam hal ini, Eka telah 

belajar fakta (seperti yang telah dijelaskan pada Bab 2), yaitu menguasai 

pengetahuan sebelumnya untuk dipakai kembali dan dibagikan kepada 

teman-temannya. Pengetahuan sebelumnya yang dimaksud adalah cara 

menjabarkan bentuk (a+b)2. Sedangkan Aditya dapat mengembangkan 

kemampuannya dalam belajar fakta, yaitu dapat mengingat kembali 

penjabaran dari bentuk (a+b)2 atas bantuan Eka. 

Setelah kegiatan diskusi kelompok selesai, kemudian dilanjutkan 

dengan presentasi kelas. Guru menunjuk nomor kepala C1 untuk 

mempresentasikan soal nomor 1. Dalam presentasi, C1 kesulitan untuk 

mempresentasikan jawabannya, kemudian C1 menggambarkan maksud 

jawabannya di papan tulis. Karena C1 kesulitan untuk menjelaskan, 

akhirnya guru membantu C1 untuk menganalisa gambar. Selanjutnya, D1 

(sekalipun bukan teman satu kelompoknya) menawarkan diri untuk 

membantu C1.  

    Gambar 4.23 D1 mengerjakan soal LKS nomor 1 

 

 

 

 

Pada gambar 4.23, D1 menerangkan kepada siswa yang lain, bahwa 

untuk mencari jarak titik H ke garis DF dengan mencari proyeksi titik H 
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ke garis DF. Guru juga membantu D1 dalam menyelesaikan soal dengan 

membentuk segitiga HH’D dan segitiga HH’F yang merupakan segitiga 

siku-siku, dari kedua segitiga tersebut, dicari panjang HH’ dengan 

menggunakan teorema Pythagoras, kemudian D1 menyelesaikan 

perhitungannnya di papan tulis. 

Untuk presentasi selanjutnya, guru menunjuk D2 untuk 

mempresentasikan jawabannya. D2 menuliskan jawabannya di papan 

tulis, beserta ilustrasi gambarnya. D2 menjelaskan bahwa untuk mencari 

jarak titik R ke titik S  dengan menggunakan segitiga siku-siku RUS 

(siku-siku terletak di S). Dari perhitungan yang dikerjakan D2, diperoleh 

bahwa jarak titik R ke titik S adalah 102 cm. 

Gambar 4.24 D2 menyelesaikan soal LKS nomor 2 

 

 

 

 

Pada gambar 4.24 di atas, presentasi soal LKS 2 nomor 3, E3 

menjelaskan jawabannya dengan menggambar ilustrasi bangun ruang 

limas di papan tulis. Untuk mencari jarak titik A ke garis TC, E3 

menggunakan segitiga AOC dan segitiga AOT. Dari dua segitiga tersebut, 

kemudian dicari panjang AO, yang merupakan jarak titik A ke garis TC.   
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Dalam pertemuan ketiga ini, dari hasil diskusi tampak pada awalnya 

siswa kesulitan dalam menentukan kedudukan dari jarak titik ke garis, 

serta kesulitan dalam menggunakan ilmu ukur lain seperti teorema 

Pythagoras. Namun, berkat keaktifan siswa untuk bertanya dan berdiskusi 

dalam kelompok, akhirnya siswa dapat menetapkan kedudukan dan 

menguraikan hubungan dari jarak suatu titik ke garis.  

Sedangkan pada saat presentasi, siswa selalu menggunakan ilustrasi 

gambar yang ditulis dalam papan tulis untuk menjelaskan jawaban. Hal 

tersebut menunjukkan siswa dapat menggunakan visualisasi dan model 

geometri untuk memecahkan permasalahan. 

d. Pertemuan Keempat 

Pertemuan keempat berlangsung pada tanggal 25 April 2009. Pada 

pertemuan ini, membahas LKS 3 dengan materi menentukan kedudukan 

dan jarak suatu titik ke bidang. Ada beberapa siswa yang tidak masuk 

sekolah, sehingga ada beberapa kelompok yang anggotanya tidak lengkap. 

Sebelum siswa membahas LKS, guru memberikan pengantar dan 

penjelasan mengenai proyeksi suatu titik ke bidang dengan menggunakan 

powerpoint (dapat dilihat pada lampiran A.6) dan alat peraga berupa 

kerangka bangun ruang. Setelah itu, kelompok mengerjakan LKS. Pada 

pertemuan ini, kelompok terlihat sudah sangat akrab dan tidak canggung 
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untuk berdiskusi, berikut kutipan pembicaraan diskusi kelompok A dalam 

membahas nomor 2 : 

Frans : Nah, yang ini sudah, sekarang kita bahas yang tempatnya Andre. 
Herry : Ini gambarnya gimana? 
Frans : Diulang aja gambarnya, ini ga jelas. 
Mona : Yang ini cari jarak L ke ADHE pake segitiga LOA. Berarti ED itu 

27 cm. Eh, tapi ga bisa ya EH kan 9cm 
Frans : Ya ga bisa lah, sisi yang 1 panjangnya 9, yang satunya lagi 7, masak sisi 

miringnya 27 . 
Mona : Ya, makanya, lalu berapa? 
Frans : Ya, gimana? 
Andre : L itu pertengahan AG dan BH? 
Mona : Iya, nah berarti itu kan nyari segitiga siku-sikunya 
Frans : Atau gini, L2 = 92 - 72 
Mona : Dikurangi atau ditambah Frans? 
Frans : Oya, ditambah ya? Jadinya 81 + 49, berarti 130. Akar 130 itu berapa? 
Mona : Kalo 121 itu akarnya 11 
Frans : Bukan gitu caranya, 130 itu berapa dikalikan berapa. Itu berarti 13 dikali 

10. Tapi HL juga ga diketahui kok. Ini ga ketahuan ni... 
 
Setelah diskusi panjang, akhirnya Mona mencoba bertanya pada guru, 

karena mereka belum dapat menyelesaikannya. 

Mona : Bu, ini gimana? 
Guru : Ibu ajarkan yang jarak titik K ke bidang ABCD ya, nanti yang b kalian 

coba lagi.. 
Herry : Iya Bu 
Guru : Nah, kita cari K itu tegak lurus dimana? 
Frans : Ya, tinggal ditarik garis aja bu. 
Guru : Berarti di perpotongan garis apa? 
Mona : Di perpotongan AC sama DB 
Guru : Lalu K ke bawah ini, kita namakan KO ya, itu sama panjangnya dengan 

rusuk apa? 
Hery : EA ma FB ya. AB itu 12cm, EA itu 7cm. berarti K ke ABCD 7cm. 
Frans : Gimana KO itu sama dengan apa? 
Mona ; Itu sama dengan rusuk EA, itu kan 7. Kalo EA ditarik ke KO kan 

panjangnya sama. 
Frans : Oya. 
Frans  : Lah, kalo yang L ke bidang ADHE. Ini jadinya gimana? 
Andre : 122 + 72 bukan? 

Herry : Loh, ini kan diagonal ruang berarti 312  , masak gini. Oh, ini kan yang 
dicari yang tegak lurus. Misalanya l ke ABCD itu LO. Panjang LO itu kan 
sama aja setengahnya AB. Kaya yang nomor a tadi itu. Berarti jaraknya L 
ke bidang ADHE itu setengahnya AB, berarti 6cm. 

Frans : Oiya, iya, kok kita mikirnya susah ya. 
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Pada awal pembicaraan, Frans menunjukkan bahwa adanya prinsip 

tanggung jawab dalam kelompok. Ketika pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawab Frans telah selesai, menjadi tanggung jawab yang lain 

untuk membahas pekerjaan yang menjadi tanggung jawab teman 

sekelompok. Kelompok A kesulitan untuk memahami soal. Kelompok 

sedikit kewalahan dalam menerapkan teorema Pythagoras untuk 

memperoleh jarak titik L ke bidang ADHE.  Kelompok menggunakan 

segitiga LOA untuk mencari panjang garis LO. Untuk mencari panjang 

LO berarti  harus mencari dahulu panjang OA. Ternyata kelompok 

kesulitan untuk menghitung dan merasa ragu dengan hasil pemikirannya, 

sehingga menanyakan jawabannya kepada guru.  

Apa yang dikerjakan kelompok A tersebut tidak salah. Namun, untuk 

mencari jarak L ke bidang ADHE, cukup dengan menganalisa gambar. 

Dari gambar tampak bahwa panjang LO merupakan setengah dari panjang 

AB. 

Selain itu, kelompok A juga mendiskusikan LKS nomor 4 dengan 

bantuan guru, berikut kutipan diskusi kelompok A : 

Guru : Jaraknya ini kan TC. Kalo kamu tarik terus garisnya, jadinya garis EC 
ya? 

Mona : Oya, keliatan segitiganya yang bisa dipake Bu. Pake segitiga TOC berarti 
Guru : Siku-sikunya di mana? Sisi miringnya? 
Radit : Sisi miringnya OC 
Guru : Berarti kita harus mencari apa? 
Mona : Cari panjang TC Bu? 
Frans : TCnya itu gimana? Berarti pake dua segitiga yang ada x nya itu ya? 
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Guru : Nah, kalian bisa menggunakan alat peraga ini untuk mencari panjang TC. 
Sekarang kalian ukur dengan serotan panjangnya TC. Ada tidak hubungan 
antara TC dengan EC? 

Mona : EC itu diagonal ruang ya, kalo TC itu… 
Frans : Oh, aku tahu dicari aja, TC itu berapa kalinya EC, dicocokin pake 

serotan. Setengahnya mungkin, coba aja 
Radut : Bukan yo, sini tak ukurin. 
Mona : Oh, 3 kali  panjang EC. 
Guru : Panjang EC berapa? 

Mona : Diagonal ruang, berarti 36  

Radit : Berarti panjang TC itu 36 :3, 32  
 
Dari diskusi kelompok A di atas, dengan dibantu guru, kelompok A 

dapat menentukan kedudukan dan jarak titik C ke bidang BDG. Proyeksi 

titik C ke bidang BDG adalah titik T sehingga jarak titik C ke bidang 

BDG adalah TC. Dengan bantuan serotan dan kerangka kubus, kelompok 

A dapat mencari jarak titik C ke bidang BDG, seperti apa yang dikatakan 

Frans : “Oh, aku tahu dicari aja, TC itu berapa kalinya EC, dicocokin 

pake serotan. Setengahnya mungkin”. Sehingga diperoleh jarak titik C ke 

bidang BDG adalah 32 cm. 

Dalam pertemuan ini, terdapat hal menarik dari siswa, yaitu mengenai 

pemikiran Tungky dari kelompok E untuk menyelesaikan soal nomor 3 

dan nomor 4. Berikut kutipan pembicaraan Tungky dengan guru, pada saat 

Tungky menyampaikan idenya : 

Tungky : Bu, ini yang jarak titik C ke bidang BDG. Kenapa C itu tegak lurusnya 
tidak pada bidang ABCD. Kayak yang jarak titik A ke bidang BDHF? 

Guru : Loh, kenapa kamu bisa begitu? 
Tungky : Ya iya kan Bu? Lah bangun BDG itu tegak lurus di bidang ABCD, sama 

kayak bidang BDHF juga tegak lurus sama bidang ABCD. 
Guru : Iya bagus pemikiranmu, tapi itu kurang tepat. Untuk bidang BDG. 

Kedudukan bidang itu tidak sama dengan kedudukan bidang BDHF. 
Bidang BDHF itu tegak atau vertikal, sedangkan bidang BDG itu 
kedudukannya tidak vertikal, jadi kalo ditarik garis dari titik C yang tegak 
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lurus dengan BDG, ya tidak akan sama dengan jarak A ke BDHF. Itu bisa 
kamu coba dengan alat peraganya, biar kamu lebih mudeng lagi. 

 
  Dari pembicaraan Tungky dengan guru tersebut, tampak bahwa 

Tungky sangat kritis dalam menanggapi soal nomor 3 dan nomor 4. 

Tungky berpendapat bahwa kedudukan proyeksi titik A ke bidang BDHF 

(pada soal nomor 3) sama dengan kedudukan proyeksi titik C ke bidang 

BDG (pada soal nomor 4). Bidang BDHF merupakan bidang vertikal 

sedangkan bidang BDG merupakan bidang miring, sehingga kedudukan 

proyeksi dari kedua soal tersebut berbeda. Selain itu, Tungky juga mau 

menanyakan hal tersebut kepada guru, untuk memperoleh informasi 

berkaitan dengan pendapatnya tersebut.  

Setelah kegiatan diskusi selesai, kemudian dilanjutkan dengan 

presentasi. Guru menunjuk F1 untuk mempresentasikan nomor 1, F1 

memprentasikan kedudukan dan jarak titik T ke bidang ABCD dengan 

menggunakan alat peraga, kemudian F1 menuliskan jawabannya disertai 

dengan gambar di papan tulis. Untuk mencari jarak titik T ke bidang 

ABCD, F1 menggunakan segitiga siku-siku TPC (siku-siku di P). Dalam 

presentasi ini, banyak pertanyaan yang muncul dari siswa lain, 

diantaranya dari mana panjang AP didapat. Kemudian F1 menjelaskan 

bahwa AP tersebut didapat dari setengah panjang AC. AC merupakan 

diagonal sisi yang panjangnya 28 cm, sehingga panjang AP adalah 

24 cm. 
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Presentasi LKS nomor 2, secara spontan siswa dengan nomor kepala 

D1 ingin maju mempresentasikan jawabannya. D1 mempresentasikan 

jawabannya menggunakan alat peraga, karena banyak teman yang belum 

jelas akhirnya  D1 menggambarkan jawabannya di papan tulis. 

Gambar 4.25 jawaban D1 saat presentasi 

 

 

 

 

Dari jawabannya, D1 menjelaskan bahwa titik K merupakan titik 

potong rusuk AG dan rusuk BH, sehingga jarak titik K ke bidang ABCD 

sama dengan panjang rusuk AE, yaitu 7 cm. Sedangkan titik L merupakan 

titik potong rusuk AG dan rusuk BH, sehingga jarak titik L ke bidang 

ADHE merupakan setengah dari panjang rusuk AB yaitu 6 cm. 

 Dari pertemuan keempat ini, aspek pemahaman yang tampak dari 

siswa adalah pemahaman siswa dalam menggunakan visualisasi model 

geometri dan keaktifan siswa dalam menentukan kedudukan dari jarak 

titik ke bidang. Hal tersebut terlihat dari diskusi kelompok A yang 

menggunakan ilustrasi gambar untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Dari 

bentuk ilustrasi gambar yang dibicarakan, akhirnya kelompok dapat 

menentukan kedudukan dari jarak titik ke bidang. Sedangkan pada saat 
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presentasi, siswa dapat menggunakan visualisasi dan model geometri yang 

ditunjukkan oleh D1 dari gambar 4.25. 

e.  Pertemuan Kelima  

Pertemuan kelima berlangsung pada tanggal 28 April 2009. Pada 

pertemuan kelima ini, pembelajaran meneruskan presentasi dari LKS 3. 

Presentasi akan melanjutkan pertemuan sebelumnya yang belum selesai. 

Kemudian 45 menit terakhir akan digunakan untuk tes.  

Untuk presentasi nomor 3, guru menunjuk nomor kepala F3. Seperti 

pada gambar 4.26 F3 mempresentasikan mengenai jarak titik A ke bidang 

BDHF. F3 menjelaskan dengan menggambar pada papan tulis sebuah 

kubus lengkap dengan keterangannya. 

F3 : Kan jarak titik A ke BDHF, berarti ini kita cari dari A yang tegak lurus ke 
bidang BDHF. 

 
                             Gambar 4.26 F3 menjelaskan soal nomor 3 

 

 

 

 

Untuk LKS nomor 4, guru menunjuk nomor kepala C4 untuk 

mempresentasikan hasil pekerjaannya. Seperti pada gambar 4.27 C4 

menggunakan kerangka kubus saat presentasi. Untuk menunjukkan bidang 
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BDG, C4 menggunakan kertas karton yang telah dipotong membentuk 

bidang BDG.  

C4 : Ini bidang BDGnya. Lalu, yang dicari itu jarak titik C ke bidang BDG. 
Berarti jaraknya, kita cari yang tegak lurus. Berarti pas disini 

 
Gambar 4.27 C4 mendemonstrasikan jawaban nomor 4 dengan alat peraga 

 
 
 
 

 

 

Kemudian muncul pertanyaan dari F1 : 

F1 : Kenapa tidak ditarik garis tegak lurus yang di bawah? Sama kayak yang 
nomor 3 tadi? 

C4 : Ya, karena memang tegak lurusnya tidak di bawah, gini lo, tegak lurusnya 
di sini, terus membentuk segitiga siku-siku. Ini, nentuin jaraknya, kita 
hitung pake sedotan, ternyata jaraknya ini, sepertiga dari EC, jadi jaraknya 

32  

 
Selanjutnya, guru memberi penjelasan mengenai pembahasan nomor 4. 

Guru : Nah, untuk mencari jarak titik C ke bidang BDG, pertama kita cari apa? 
Siswa : Cari yang tegak lurus Bu. 
Guru : Berarti tegak lurusnya apakah benar di bawah? 
Siswa : Bukan Bu, di atas itu. 
Guru : Ya, kita sebut saja ini garis TC ya. Lalu, untuk mengetahui panjangnya 

TC, kita bisa  menggunakan sedotan ini. Pertama, garis EC itu garis apa? 
Siswa : Diagonal ruang. 
Guru : Berarti panjang EC berapa? 

Siswa : 3a  Bu. 

Siswa : 312  Bu. 
Guru : Lalu, panjang TC ini kita ukur dengan serotan, panjang garis EC juga 

kita ukur dengan serotan. Ada tidak hubungan antara panjang garis TC 
dengan garis EC? 

Siswa : Itu Bu, kita bandingkan dengan panjang EC. 
Siswa : Panjang TC sepertiganya panjang EC Bu.  
Guru : Siapa yang masih bingung? Oke, kita lanjutkan nomor 5 ya. 
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Untuk presentasi nomor 5, guru menunjuk E5 untuk 

mempresentasikan jawaban kelompok. E5 menggunakan papan tulis untuk 

menjelaskan, yaitu dengan menggambar bidang PSUT dan bidang PQRS. 

Kemudian E5 menjelaskan cara mencari jarak titik R ke bidang PSUT 

dengan mencari proyeksi dari titik R ke bidang PSUT, yaitu titik S. Untuk 

mencari garis RS, E5 menjelaskan dengan menggunakan segitiga RSU 

yang siku-sikunya terletak pada titik S. Sedangkan untuk mencari jarak 

titik T ke bidang PQRS yaitu dengan mencari proyeksi titik T ke bidang 

PQRS, yaitu titik P. 

                       Gambar 4.28 Jawaban E5 LKS soal nomor 5 
 

 

 

 

 

Setelah presentasi selesai, guru menyuruh siswa untuk kembali ke 

tempat duduk masing-masing dan menyiapkan diri untuk mengerjakan tes. 

Guru menyediakan 2 bentuk soal tes, soal tes A dikerjakan siswa yang 

duduk di sebelah selatan, sedangkan soal tes B dikerjakan siswa yang 

duduk di sebelah utara. 

Dari presentasi pada pertemuan kelima ini, siswa menggunakan alat 

peraga kerangka kubus ataupun ilustrasi gambar di papan tulis untuk 

menjelaskan jawabannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa dapat 
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menggunakan visualisasi, pemikiran ruang, dan model geometri untuk 

mencari jarak titik ke bidang. 

 
 

3. Analisa Hasil Penelitian 

Analisa hasil penelitian ini berupa analisa instrumen pengamatan, 

analisa Lembar Kerja Siswa, analisa tes siswa, dan analisa hasil wawancara. 

a. Analisa Instrumen Pengamatan 

Berdasarkan hasil dari instrumen pengamatan dari kelima pertemuan 

(dapat dilihat pada lampiran B.1), maka dapat ditarik suatu kesimpulan 

dalam bentuk tabel seperti di bawah ini :  

Tabel 4.1 Kesimpulan dari instrumen pengamtan  
No Aspek keaktifan yang terlihat Pertemuan 

1 2 3 4 5 
1. Diskusi 

kelompok 
a. Siswa berani bertanya 

kepada guru 
ya ya ya ya ─ 

b. Siswa berani bertanya 
kepada teman 

ya ya ya ya ─ 

c. Siswa mampu menjelaskan 
jawaban secara lisan 

ya ya ya ya ─ 

d. Siswa memberi tanggapan 
terhadap usulan atau ide 
dari teman sekelompok 

ya ya ya ya ─ 

e. Siswa menyampaikan suatu 
kesimpulan dari masalah 
yang diberikan 

ya ti-
dak 

ti-
dak 

ti-
dak 

─ 

2. Kekompakkan 
kelompok 

a.   Siswa membuat keputusan 
berdasarkan pertimbangan 
anggota yang lain 

ya ya ya ya ─ 

b.   Siswa  memberi 
kesempatan anggota 
kelompoknya untuk 
mengemukakan ide 

ya ya ya ya ─ 

c.   Saling membantu dalam 
menyelesaikan masalah 

ya ya ya ya ─ 

3. 
 

Presentasi hasil 
kerja kelompok 

a. Siswa mampu menjelaskan 
jawaban secara lisan 

ya ya ya ya ya 
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b. Siswa menggunakan alat 
peraga untuk menjelaskan 
jawaban 

ya ya ti-
dak 

ya ya 

c. Siswa menggunakan papan 
tulis untuk menjelaskan 
jawaban 

ya ya ya ya ya 

d. Siswa menyampaikan suatu 
kesimpulan dari masalah 
yang diberikan 

ya ya ti-
dak 

ti-
dak 

ya 

4. Tanggapan dari 
teman/kelompok 
lain  

a. Siswa berani bertanya 
berkaitan dengan presentasi  

ya ya ya ya ya 

b. Siswa menyampaikan 
gagasan lain yang berbeda 
dengan hasil presentasi 

ti-
dak 

ti-
dak 

ti-
dak 

ti-
dak 

ya 

5. Merangkum 
materi 
pembelajaran  
 

a. Siswa berani bertanya 
mengenai materi yang 
diberikan  

ti-
dak 

ya ti-
dak 

ti-
dak 

ti-
dak 

b. Siswa menyampaikan suatu 
kesimpulan dari kegiatan 
pembelajaran 

ti-
dak 

ti-
dak 

ti-
dak 

ti-
dak 

ti-
dak 

Keterangan : pada pertemuan kelima, pembelajaran hanya berlangsung 
pada    kegiatan nomor 3, 4, dan 5 
 

Berdasarkan tabel  4.1 di atas, tampak bahwa siswa dapat menjalankan 

aktivitas sesuai dengan metode Numbered Heads Together, terlihat bahwa 

siswa dapat menjalankan diskusi kelompok. Siswa aktif bertanya pada 

guru atau kepada teman. Siswa juga mampu menjelaskan jawabannya 

kepada teman secara lisan. Sedangkan kegiatan pada saat siswa 

menyampaikan kesimpulan dari permasalahan yang diberikan masih 

belum terlaksana dengan baik, khususnya pada pertemuan 2, 3, dan 4.  

Kekompakkan kelompok juga sudah terlaksana, yaitu siswa dapat 

membuat keputusan berdasarkan pertimbangan anggota kelompok yang 

lain. Siswa juga memberikan kesempatan anggota kelompoknya untuk 

mengemukakan ide dan saling membantu dalam menyelesaikan soal. 
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Pada saat presentasi hasil kerja kelompok, siswa yang presentasi dapat 

menjelaskan jawaban secara lisan. Kebanyakan siswa juga dapat 

menggunakan alat peraga. Setelah siswa menjelaskan jawaban secara 

lisan, kemudian siswa mempertegas jawaban dengan menggambarkan atau 

menuliskan di papan tulis. Pada saat menjelaskan jawaban kebanyakan 

siswa telah menyimpulkan maksud dari jawaban tersebut, namun masih 

ada beberapa siswa khususnya pada pertemuan 3 dan 4 belum 

memberikan kesimpulan dari jawabannya.  

Pada saat akhir pembelajaran, kegiatan siswa untuk merangkum 

pembelajaran belum tercapai, hal tersebut terlihat dari kurangnya aktivitas 

siswa untuk bertanya dan menyampaikan kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran.   

 
b.  Analisa Lembar Kerja Siswa (LKS) 

1)  Analisa Lembar Kerja Siswa 1 

Analisa Lembar Kerja Siswa 1 ini terdiri dari analisa memuat 

tiga aspek pemahaman dalam pembelajaran metode Numbered Heads 

Together (seperti yang dijelaskan dalam Bab 2 dan Bab 3), ketiga 

aspek tersebut adalah : 

• Meneliti karakteristik dan pengertian dari bentuk geometri 

dimensi tiga dan mengembangkan argumentasi matematika 

mengenai hubungan geometri 
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Untuk mengungkapkan pemahaman siswa dalam meneliti 

karakteristik dan pengertian dari bentuk geometri dimensi tiga dan 

mengembangkan argumentasi matematika mengenai hubungan 

geometri tersebut, akan diberikan contoh soal LKS nomor 1, 

sebagai berikut :  

Gambar 4.29 Soal LKS 1 nomor 1a 

 
 

Dari soal tersebut, seluruh kelompok mampu menjelaskan 

pengertian dari titik, garis, dan bidang secara tepat, sedangkan 

ilustrasi titik, garis, dan bidang dijelaskan kelompok B dengan 

tepat, seperti gambar 4.30 berikut ini : 

   Gambar 4.30 Hasil ilustrasi jawaban kelompok B nomor 1a 

• Titik = suatu tanda noktah yang tidak mempunyai ukuran 
• Garis = kumpulan garis yang saling berimpit 
• Bidang = wakil bidang yang mempunyai ukuran yaitu panjang  
    dan lebar yang dapat diperluas 

 

 

 

Sedangkan jawaban dari salah satu kelompok yang lain seperti 

pada gambar 4.31 berikut : 

 

 

1. a. Apa yang kamu ketahui mengenai titik, garis dan bidang? 
           Berikan contoh dan ilustrasikan jawabanmu ! 
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      Gambar 4.31 Hasil pekerjaan kelompok A nomor 1a  
• Titik adalah sesuatu yang dapat ditentukan oleh letaknya, tetapi  
    tidak mempunyai ukuran. Oleh karena itu, titik dapat digambarkan  
   dengan menmakai tanda noktah 
• Garis adalah sesuatu yang dapat diperpanjang sekehendak kita 
• Bidang yaitu (bidang datar) yang dapat diperluas seluas-luasnya. 

 

 

 

Dari kedua jawaban tersebut, tampak bahwa jawaban dari 

kelompok B pada gambar 4.30 tidak hanya dapat menjelaskan 

pengertian dari titik, garis, dan bidang saja. Dalam ilustrasi 

gambarnya, titik, garis, dan bidang digambarkan dalam 1 bangun 

ruang kubus, seperti yang diungkapkan B1 pada saat presentasi. 

Hal itu menunjukkan bahwa kelompok dapat meneliti karakteristik 

dari titik, garis, dan bidang, kelompok mampu mengembangkan 

argumentasi dari pengertian titik, garis, dan bidang sehingga 

diperoleh suatu ilustrasi gambar yang dapat menghubungkan 

kedudukan dari titik, garis, dan bidang dalam suatu bangun ruang 

kubus. 

Sedangkan jawaban dari kelompok A pada gambar 4.31, sesuai 

dengan hasil diskusi antara Christy dengan Andre pada pertemuan 

pertama dalam menjelaskan pengertian dari suatu garis. Jawaban 

tersebut memang tidak salah, kelompok mampu menjelaskan 

pengertian dari titik, garis, dan bidang, tetapi argumentasi dari 
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pengertian titik, garis, dan bidang belum dikembangkan dengan 

baik. Gambar yang dihasilkan masih berupa gambar titik, garis, 

dan bidang yang berdiri sendiri tanpa dihubungkan menjadi suatu 

model bangun ruang.  

• Menetapkan kedudukan dan menguraikan hubungan 

mengenai ruang dengan mengkoordinir ilmu ukur dan sistem 

representasi lain. 

Untuk mengungkapkan pemahaman siswa dalam menetapkan 

kedudukan dan menguraikan hubungan mengenai ruang dengan 

mengkoordinir ilmu ukur dan sistem representasi lain, dapat dilihat 

beradsarkan LKS nomor 4, seperti pada gambar 4.32 di bawah ini : 

    Gambar 4.32 Soal LKS 1 nomor 4 
 

 

 

 

Dari soal di atas, 4 kelompok dari 7 kelompok telah menjawab 

dengan tepat. Jawaban dengan uraian yang tepat ditunjukkan oleh 

kelompok C, seperti gambar 4.33 di bawah ini : 

 

 

 

 

4. Diketahui kubus ABCD.EFGH, tentukan dan jelaskan : 
     a. rusuk-rusuk kubus yang berpotongan dengan rusuk EF 

     b. rusuk-rusuk kubus yang bersilangan dengan rusuk AD 

     c. bidang-bidang yang sejajar dengan bidang ADHE 
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Gambar 4.33 Jawaban yang tepat soal LKS 1 nomor 4 kelompok C 

 
Dari jawaban kelompok C tersebut, tampak bahwa siswa dapat 

menetapkan kedudukan suatu garis terhadap garis lain dan mampu 

menguraikan hubungan antara dua garis tersebut. Dari jawaban 

tersebut, tampak bahwa kelompok dapat menetapkan kedudukan 

rusuk-rusuk yang saling berpotongan dengan rusuk EF. Sedangkan 

uraian hubungan yang dimaksud adalah seperti yang ditulis 

kelompok C : “Dimisalkan seluruh rusuk yang telah disebutkan 

diperpanjang,  maka akan memotong rusuk EF”. Dari jawaban 

tersebut, menunjukkan bahwa kelompok dapat menguraikan 

hubungan mengenai rusuk EF dengan rusuk lain yang berpotongan 

dengan cara memperpanjang rusuk AE, BE, HE, dan GF sehingga 

memotong rusuk EF. 

Sedangkan jawaban dari kelompok lain yang kurang tepat, 

karena kelompok tidak memberikan uraian yang jelas, seperti pada 

hasil pekerjaan kelompok D berikut ini : 

 

a. Rusuk-rusuk kubus yang berpotongan dengan rusuk EF adalah  
AE, BF, HE, GF. Dimisalkan seluruh rusuk yang telah disebutkan  
diperpanjang, maka akan memotong rusuk EF. 

b.  Rusuk-rusuk yang bersilangan dengan rusuk AD adalah 
     BF, CG, EF, HG. Rusuk-rusuk tersebut tidak bepotongan  
     dan tidak sejajar. 
c. Bidang-bidang yang sejajar dengan bidang ADHE adalah bidang  BCGF, 

karena bidangnya berhadapan, dan jika bidangnya diperluas  
     tidak akan bertemu membentuk garis persekutuan. 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



                   
 

113

Gambar 4.34 Jawaban yang kurang tepat LKS 1 nomor 4 
 

 

               

 

Jawaban pada gambar 4.34 di atas sudah benar, karena 

kelompok dapat menetapkan kedudukan antara dua garis dan dua 

bidang, namun karena kelompok tidak memberikan uraian yang 

jelas mengenai hubungan antara rusuk yang saling berpotongan, 

bersilangan dan uraian hubungan antara dua bidang yang saling 

sejajar, maka jawaban kelompok D dianggap kurang tepat. 

• Menggunakan visualisasi, pemikiran mengenai ruang, dan 

model geometri untuk memecahkan permasalahan 

 Untuk mengungkapkan pemahaman siswa dalam 

menggunakan visualisasi, pemikiran mengenai ruang untuk 

memperagakan kedudukan dua bidang yang saling berpotongan 

ditunjukkan dengan soal LKS 1 nomor 3.c, seperti gambar 4.35 di 

bawah ini :  

  Gambar  4.35 Soal LKS 1 nomor 3.c  
    
 
 
 

a.  Rusuk-rusuk kubus yang berpotongan dengan rusuk EF adalah  
     AE, BF, HE, GF.  
b.  Rusuk-rusuk yang bersilangan dengan rusuk AD adalah 
     BF, CG, EF, HG.  
c.  Bidang-bidang yang sejajar dengan bidang ADHE adalah bidang BCGF 
 

3. Dengan menggunakan lembaran kertas 
    (kertas 1 sebagai bidang V dan kertas 2 sebagai  bidang W), peragakanlah : 
     c. bidang V dan bidang W berpotongan dengan bidang lain 
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Pada soal dalam gambar 4.35 ini, hanya ada 2 kelompok yang 

menjawab dengan benar, berikut jawaban yang benar dari 

kelompok A dan kelompok E :  

   Gambar 4.36 Jawaban benar           Gambar 4.37 Jawaban benar 
    kelompok A LKS 1 nomor 3c           kelompok E LKS 1 nomor 3c 

 
    

    

 

 

Dari jawaban kelompok A pada gambar 4.36, posisi bidang V 

adalah horisontal dan bidang W adalah miring, kemudian kedua 

bidang tersebut dipotong oleh bidang lain yang posisinya vertikal 

atau tegak sehingga ketiga bidang tesebut membentuk bangun 

ruang prisma segitiga. Berbeda dengan jawaban kelompok E, 

sejalan dengan presentasi dari E5 pada pertemuan kedua, bidang V 

dan bidang W kedudukannya saling sejajar, kedua bidang tersebut 

dipotong oleh suatu bidang vertikal. Dalam hal ini, kelompok A 

dan kelompok E dapat menampilkan model geometri untuk 

memecahkan permasalahan dengan tepat untuk menjawab 

permasalahan dari soal. 

Sedangkan kesalahan jawaban dari 5 kelompok yang lain, yaitu 

kelompok tidak membuat satu bidang lain yang digunakan untuk 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



                   
 

115

memotong bidang V dan bidang W, seperti yang ditunjukkan pada 

jawaban kelompok H berikut ini : 

     Gambar 4.38 Jawaban yang salah kelompok H LKS nomor 3c 

  

    

 

 Dari gambar 4.38 di atas, terlihat jawaban kelompok H masih 

kurang tepat dalam menggambarkan model geometri dari bidang V 

dan bidang W yang berpotongan dengan bidang lain. Tidak ada 

bidang lain yang memotong bidang V dan bidang W, sehingga 

model geometri yang diperoleh adalah bidang V dan bidang W 

saling berpotongan.  

 Selain itu, pemahaman siswa dalam menggunakan visualisasi, 

pemikiran mengenai ruang, dan model geometri untuk 

memecahkan permasalahan juga ditunjukkan dengan soal LKS 1 

nomor 5, dengan soal pada gambar 4.39 sebagai berikut :  

     Gambar 4.39 Soal LKS 1 nomor 5 
 

 

 

 

 Hasil jawaban siswa yang tepat ditunjukkan oleh kelompok E, 

dengan gambar 4.40 sebagai berikut : 

5. Diketahui kubus ABCD.EFGH, sebutkan 3 buah bidang yang  

terdiri atas 2 bidang sisi kubus dan 1 bidang diagonal,  

    sehingga : 

    a. ketiga garis potongnya berimpit 

    b. ketiga garis potongnya sejajar 
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      Gambar 4.40 Jawaban yang tepat LKS 1 nomor 5 

 

 

 

 

Pada gambar 4.40 (sebelah kiri), model geometri yang 

ditampilkan kelompok E untuk soal a sangat tepat. Bidang sisi 

kubus yang digunakan adalah bidang EFGH dan bidang BCGF, 

sedangkan bidang diagonalnya adalah bidang ADGF. Pemecahan 

masalah ditunjukkan dari ketiga garis potongnya yang berimpit 

pada rusuk FG yang ditunjukkan dengan garis tebal. Begitu pula 

dengan jawaban b, pada gambar 4.40 (sebelah kanan), 2 bidang 

sisi kubus yang dipakai adalah bidang EFGH dan bidang ADHE, 

sedangkan bidang diagonal yang digunakan adalah bidang ADGF. 

Ketiga bidang itu, diarsir tebal untuk menunjukkan bentuk 

visualisasi yang jelas dan ketiga garis potongnya yang sejajar 

berupa rusuk EH, rusuk FG, dan rusuk AD.  

Sedangkan jawaban yang kurang tepat, ditunjukkan oleh 

gambar 4.41 di bawah ini, yaitu pekerjaan dari kelompok F. 
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    Gambar 4.41 Jawaban yang kurang tepat kelompok F LKS nomor 5 

   

    

 

 

Jawaban kelompok F pada gambar 4.41 tidak salah, namun 

model geometri yang ditampilkan kurang tepat karena bentuk 

arsiran sebagai penunjuk bidang yang digunakan kurang jelas. Dari 

jawaban tersebut, pemecahan dari permasalahan yaitu berupa 

ketiga garis potongnya juga tidak ditunjukkan secara jelas.  

Untuk mengetahui penilaian setiap siswa dari ketiga aspek 

tersebut, dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :  

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



                   
 

118

Tabel 4.2 Penilaian LKS 1  

No. 
absen 

Skor nomor 1 Skor nomor 2 Skor nomor 3 Skor nomor 4 Skor nomor 5 
total 
skor 

nilai 
 

Aspek 
1 

Aspek 
2 

Aspek 
3 

Aspek 
1 

Aspek 
2 

Aspek 
3 

Aspek 
1 

Aspek 
2 

Aspek 
3 

Aspek 
1 

Aspek 
2 

Aspek 
3 

Aspek 
1 

Aspek 
2 

Aspek 
3 

1 10 10 10  -  - 10  -  - 4  - 7 7  - 10 10 78 8.67 
2 10 10 10 -  -  10 -  -  4 -  7 7 -  2 2 62 6.89 
3 10 10 10 -  -  9 -  -  7 -  10 10 -  8 8 82 9.11 
4 8 10 10 -  -  8 -  -  10 -  7 7 -  10 9 79 8.78 
5 10 10 10 -  -  10 -  -  10 -  4 6 -  10 10 80 8.89 
6 10 10 10 -  -  10 -  -  4 -  7 7 -  10 10 78 8.67 
7  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  
8 10 10 10 -  -  10 -  -  10 -  4 6 -  10 10 80 8.89 
9 10 10 10 -  -  10 -  -  10 -  4 6 -  10 10 80 8.89 
10 10 10 10 -  -  9 -  -  7 -  10 10 -  8 8 82 9.11 
11 10 10 10 -  -  9 -  -  7 -  10 10 -  8 8 82 9.11 
12 10 10 10 -  -  9 -  -  7 -  10 10 -  8 8 82 9.11 
13 10 10 10 -  -  10 -  -  4 -  7 7 -  2 2 62 6.89 
14 8 10 10 -  -  8 -  -  10 -  7 7 -  10 9 79 8.78 
15 8 10 10 -  -  8 -  -  10 -  7 7 -  10 9 79 8.78 
16 6 10 10 -  -  8 -  -  4 -  6 6 -  5 5 60 6.67 
17 7 10 10 -  -  0 -  -  5 -  5 7 -  7 7 58 6.44 
18 6 10 10 -  -  8 -  -  4 -  6 6 -  5 5 60 6.67 
19 6 10 10 -  -  8 -  -  4 -  6 6 -  5 5 60 6.67 
20 10 10 10 -  -  9 -  -  7 -  10 10 -  8 8 82 9.11 
21 10 10 10 -  -  10 -  -  10 -  4 6 -  10 10 80 8.89 
22 7 10 10  -  - 0  -  - 5  - 5 7  - 7 7 58 6.44 
23  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  
24 10 10 10  -  - 10  -  - 4  - 7 7  - 2 2 62 6.89 
25 10 10 10  -  - 10  -  - 4  - 7 7  - 2 2 62 6.89 
26 10 10 10  -  - 9  -  - 7  - 10 10  - 8 8 82 9.11 
27 8 10 10  -  - 8  -  - 10  - 7 7  - 10 9 79 8.78 
28 7 10 10  -  - 0  -  - 5  - 5 7  - 7 7 58 6.44 
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No. 
absen 

Skor nomor 1 Skor nomor 2 Skor nomor 3 Skor nomor 4 Skor nomor 5 
total 
skor 

nilai 
 

Aspek 
1 

Aspek 
2 

Aspek 
3 

Aspek 
1 

Aspek 
2 

Aspek 
3 

Aspek 
1 

Aspek 
2 

Aspek 
3 

Aspek 
1 

Aspek 
2 

Aspek 
3 

Aspek 
1 

Aspek 
2 

Aspek 
3 

29 8 10 10  -  - 8  -  - 10  - 7 7  - 10 9 79 8.78 
30 10 10 10  -  - 10  -  - 10  - 4 6  - 10 10 80 8.89 
31 10 10 10  -  - 10  -  - 4  - 7 7  - 2 2 62 6.89 
32 10 10 10  -  - 10  -  - 4  - 7 7  - 10 10 78 8.67 
33 10 10 10  -  - 10  -  - 4  - 7 7  - 2 2 62 6.89 
34 8 10 10  -  - 8  -  - 10  - 7 7  - 10 9 79 8.78 
35 7 10 10  -  - 0  -  - 5  - 5 7  - 7 7 58 6.44 
36 6 10 10  -  - 8  -  - 4  - 6 6  - 5 5 60 6.67 
37 7 10 10  -  - 0  -  - 5  - 5 7  - 7 7 58 6.44 
38 10 10 10  -  - 10  -  - 4  - 7 7  - 10 10 78 8.67 
39 6 10 10  -  - 8  -  - 4  - 6 6  - 5 5 60 6.67 

ratarata  8.73 10 10  -  - 7.89  -  - 6.41  - 6.68 7.22  - 7.30 7.14 71.35 7.93 
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Berdasarkan tabel 4.2 di atas, maka diperoleh prosentase LKS 1 

dari ketiga aspek penelitian, sebagai berikut :  

Tabel 4.3 Prosentase Lembar Kerja Siswa 1 
Aspek 

penelitian 
Nomor soal 

prosentase 
1 2 3 4 5 

aspek 1 8.73 - - - - 87% 
aspek 2 10  - -  6.68 7.3 80% 
aspek 3 10 7.89 6.41 7.22 7.14 77% 

 

Dari tabel 4.3 di atas, diperoleh prosentase dari LKS 1 dalam 

meneliti karakteristik dan pengertian dari titik, garis, dan bidang dan 

mengembangkan argumentasi matematika mengenai hubungan 

kedudukan antara titik, garis, dan bidang sebesar 87%. Pemahaman 

siswa dalam menetapkan kedudukan dan menguraikan hubungan 

mengenai ruang dengan mengkoordinir ilmu ukur dan sistem 

representasi lain sebesar 80%. Sedangkan pemahaman siswa dalam 

menggunakan visualisasi, pemikiran mengenai ruang, dan model 

geometri untuk menjelaskan kedudukan antara titik, garis, dan bidang 

sebesar 77%. 

 

2)  Analisa Lembar Kerja Siswa 2 

Analisa Lembar Kerja Siswa 2 ini terdiri dari analisa yang memuat 

tiga aspek pemahaman (seperti yang dijelaskan dalam Bab 2 dan Bab 

3), ketiga aspek tersebut adalah : 
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• Meneliti karakteristik dan pengertian bentuk geometri dimensi 

tiga dan mengembangkan argumentasi matematika mengenai 

hubungan geometri 

Untuk mengungkapkan pemahaman siswa dalam meneliti 

karakteristik dan pengertian dari bentuk geometri dimensi tiga dan 

mengembangkan argumentasi matematika mengenai hubungan 

geometri, ditunjukkan dari LKS 2 nomor 2a seperti soal pada 

gambar 4.42 di bawah ini :  

Gambar 4.42 Soal LKS 2 nomor 2a 
 
 
 

 

 

Semua kelompok dapat menjawab dengan benar, jawaban dari 

kelompok A yang sangat tepat ditunjukkan dalam gambar 4.43 di 

bawah ini : 

    Gambar 4.43 Jawaban yang tepat kelompok A LKS 2 nomor 2a  

  

   

 

 

  Dari jawaban kelompok A pada gambar 4.43 di atas, tampak 

bahwa kelompok A dapat meneliti karakteristik dari 2 bidang yang 

dimaksud, yaitu berupa bidang yang terletak horisontal dan 1 

bidang lain yang terletak vertikal digambarkan secara benar. 

2. PQRS dan PSUT masing-masing berbentuk persegi panjang,  

   PQRS terletak pada bidang horisontal dan PSUT terletak pada bidang     

vertikal. Panjang PT = 3cm, QR = 4cm, dan RU = 7cm. 

   a. Sketsa data di atas dan gambarlah lukisan ruang itu!  
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Argumentasi dari bidang horisontal dan bidang vertikal yang 

dikembangkan juga terlihat dari sketsa gambar, yaitu 

pengembangan 2 bidang yang dibentuk menjadi bagian dari 

bangun ruang balok.  

  Sedangkan jawaban yang kurang tepat, digambarkan oleh 

kelompok C, sebagai berikut :  

        Gambar 4.44  Jawaban yang tepat kelompok C LKS 2 nomor 2.a 

   

 

 

  Jawaban kelompok C pada gambar 4.44 di atas kurang tepat. 

Kelompok C belum dapat mengilustrasikan 2 bidang yang 

dimaksud dengan baik yaitu berupa bidang PQRS yang terletak 

horisontal dan 1 bidang PSUT yang terletak vertikal, sedangkan 

pada gambar di atas bidang PSUT terlihat sebagai bidang miring.  

• Menetapkan kedudukan dan menguraikan hubungan 

mengenai ruang dengan mengkoordinir ilmu ukur dan sistem 

representasi lain. 

  Untuk mengungkapkan pemahaman siswa dalam menetapkan 

kedudukan dan menguraikan hubungan mengenai ruang dengan 

mengkoordinir ilmu ukur dan sistem representasi lain, dapat dilihat 

dari LKS nomor 3, pada gambar 4.45 sebagai berikut : 
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   Gambar 4.45 Soal LKS 2 nomor 3 
 

 

  

  Pada soal LKS 2 nomor 3 ini, tiga kelompok telah 

menjawab dengan tepat. Gambar 4.46 di bawah ini, merupakan 

hasil jawaban yang tepat dari kelompok F. 

      Gambar 4.46 Jawaban yang tepat LKS 2 nomor 3 kelompok F 

   

 

   ● AO2 = ( 28 )2 – x2   ● AO2 = 122 – (12 - x)2 

            = 128 – x2               = 144 – (122 – 24x + x2) 

                   = 144 - 144 + 24x – x2 
 
  128 – x2 = 24x – x2 

  x = 
24

128
 = 

3

16
 

  AO2 = 128 – x2 

          = 128 – 
2

3

16








 

  AO = 
9

256
128−  

        = 56,99 = 9,98 cm 

 
 

  Dari jawaban pada gambar 4.46 di atas, kelompok F 

menetapkan kedudukan dan jarak titik A ke garis TC dengan 

memproyeksikan titik A ke garis TC, yaitu titik O sehingga untuk 

mencari jarak titik A ke garis TC adalah mencari panjang garis 

AO. Untuk mencari panjang AO dengan mencari panjang x. 

3. Diketahui limas segi-4 beraturan T.ABCD.  

    Panjang AB = 8 cm dan TA = 12 cm.  

   Tentukan jarak A ke TC ! 
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Kelompok F menggunakan segitiga AOC dan segitiga AOT. Dari 

segitiga AOC dan segitiga AOT, diperoleh nilai x dengan 

menggunakan teorema Pythagoras yaitu 
3

16
. Sehingga panjang AO 

dapat dicari dengan menggunakan segitiga AOC dan diperoleh 

hasil seperti gambar di atas, panjang AO yaitu 9,98 cm. 

  Sedangkan jawaban yang tidak tepat, ditunjukkan dalam 

gambar 4.47 berikut ini yang merupakan hasil jawaban dari 

kelompok D. 

       Gambar 4.47 Jawaban yang tidak tepat  kelompok D LKS 2 nomor 3 

       AO = 22 6)28( − = 36128−  

              = 92  

   

 

  Dari hasil pekerjaan pada gambar 4.47 di atas, 

menunjukkan bahwa kelompok D belum dapat menetapkan 

kedudukan titik A ke garis TC secara tepat. Proyeksi titik A ke 

garis TC adalah titik O, tetapi kedudukan titik O seharusnya tidak 

terletak pada pertengahan garis TC. Karena analisis kedudukannya 

tidak tepat, maka perhitungan yang dihasilkan juga tidak tepat. 

• Menggunakan visualisasi, pemikiran mengenai ruang, dan 

model geometri untuk memecahkan permasalahan 

  Untuk mengungkapkan pemahaman siswa dalam 

menggunakan visualisasi, pemikiran mengenai ruang, dan model 
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geometri untuk memecahkan permasalahan dapat dilihat dari soal 

LKS 2 nomor 5c , pada gambar 4.48 sebagai berikut :  

   Gambar 4.48 Soal LKS 2 nomor 5c 
 

5. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. 
   Titik K merupakan pertengahan rusuk CG. Hitunglah jarak 

c. Titik A ke titik K 
 

  Pada soal ini, semua kelompok dapat menjawab dengan 

benar dan tepat. Visualisasi gambar yang dibuat juga sangat tepat 

seperti hasil jawaban kelompok D seperti pada gambar 4.49 di 

bawah ini :  

Gambar 4.49 Jawaban yang tepat kelompok D LKS 2 nomor 5c 

 

 

 

 

  Berdasarkan jawaban dari kelompok D pada gambar 4.49 

tersebut, model geometri yang dibuat pada bangun ruang kubus, 

yaitu menggunakan segitiga ACK yang diarsir tebal untuk 

menunjukkan segitiga yang dugunakan. Kelompok D juga 

membuat sketsa ulang segitiga ACK di luar bangun ruang kubus, 

sehingga model geometri yang ditampilkan menjadi sangat jelas. 

Selanjutnya untuk mencari panjang rusuk AK menggunakan 

teorema Pythagoras.  

 Untuk mengetahui penilaian setiap siswa dari ketiga aspek 

tersebut, dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini : 
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Tabel 4.4 Penilaian LKS 2 

No. 
absen 

Skor nomor 1 Skor nomor 2 Skor nomor 3 Skor nomor 4 Skor nomor 5 
total 
skor 

nilai 
 

Aspek 
1 

Aspek 
2 

Aspek 
3 

Aspek 
1 

Aspek 
2 

Aspek 
3 

Aspek 
1 

Aspek 
2 

Aspek 
3 

Aspek 
1 

Aspek 
2 

Aspek 
3 

Aspek 
1 

Aspek 
2 

Aspek 
3 

1  - 15 10 10 10 8  - 10 5  - 10 10  - 10 8 106 9.22 
2 -  9 8 10 10 8 -  5 5 -  10 10 -  10 0 85 7.39 
3 -  5 10 7 10 7 -  5 5 -  6  10 -  10 10 85 7.39 

 
4 -  14 10 10 10 10 -  7 10 -  7 10 -  10 8 106 9.22 
5 -  10 10 10 10 9 -  6 10 -  7 10 -  10 3 95 8.26 
6 -  15 10 10 10 8 -  10 5 -  10 10 -  10 8 106 9.22 
7 -            -      -      -          
8 -  10 10 10 10 9 -  6 10 -  7 10 -  10 3 95 8.26 
9 -  10 10 10 10 9 -  6 10 -  7 10 -  10 3 95 8.26 
10 -  5 10 7 10 7 -  5 5 -  6 6 -  10 8 79 6.87 
11 -  5 10 7 10 7 -  5 5 -  6 6 -  10 8 79 6.87 
12 -  5 10 7 10 7 -  5 5 -  6 6 -  10 8 79 6.87 
13 -  9 8 10 10 8 -  5 5 -  5 10 -  10 0 80 6.96 
14 -  14 10 10 10 10 -  7 10 -  7 10 -  10 8 106 9.22 
15 -  14 10 10 10 10 -  7 10 -  7 10 -  10 8 106 9.22 
16 -  13 8 10 10 8 -  5 5 -  10 7 -  10 10 96 8.35 
17 -  10 10 10 10 8 -  8 10 -  5 5 -  10 9 95 8.26 
18 -  13 8 10 10 8 -  5 5 -  10 7 -  10 10 96 8.35 
19 -  13 8 10 10 8 -  5 5 -  10 7 -  10 10 96 8.35 
20 -  5 10 7 10 7 -  5 5 -  6 6 -  10 8 79 6.87 
21 -  10 10 10 10 9 -  6 10 -  7 10 -  10 3 95 8.26 
22  - 5 10 10 10 8  - 8 10  - 5 5  - 10 9 90 7.83 
23 -            -      -      -          
24  - 9 8 10 10 8  - 5 5  - 5 10  - 10 0 80 6.96 
25  - 9 8 10 10 8  - 5 5  - 5 10  - 10 0 80 6.96 
26  - 5 10 7 10 7  - 5 5  - 6 6  - 10 8 79 6.87 
27  - 14 10 10 10 10  - 7 10  - 7 10  - 10 8 106 9.22 
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No. 
absen 

Skor nomor 1 Skor nomor 2 Skor nomor 3 Skor nomor 4 Skor nomor 5 
total 
skor 

nilai 
 

Aspek 
1 

Aspek 
2 

Aspek 
3 

Aspek 
1 

Aspek 
2 

Aspek 
3 

Aspek 
1 

Aspek 
2 

Aspek 
3 

Aspek 
1 

Aspek 
2 

Aspek 
3 

Aspek 
1 

Aspek 
2 

Aspek 
3 

28  - 10 10 10 10 8  - 8 10  - 5 5  - 10 9 95 8.26 
29  - 14 10 10 10 10  - 7 10  - 7 10  - 10 8 106 9.22 
30  - 10 10 10 10 9  - 6 10  - 7 10  - 10 3 95 8.26 
31  - 9 8 10 10 8  - 5 5  - 5 10  - 10 10 90 7.83 
32  - 15 10 10 10 8  - 10 5  - 10 10  - 10 8 106 9.22 
33  - 9 8 10 10 8  - 5 5  - 5 10  - 10 0 80 6.96 
34  - 14 10 10 10 10  - 7 10  - 7 10  - 10 8 106 9.22 
35  - 10 10 10 10 8  - 8 10  - 5 5  - 10 9 95 8.26 
36  - 13 8 10 10 8  - 5 5  - 10 7  - 10 10 96 8.35 
37  - 10 10 10 10 8  - 8 10  - 5 5  - 10 9 95 8.26 
38  - 15 10 10 10 8  - 10 5  - 10 10  - 10 8 106 9.22 
39  - 13 8 10 10 8  - 5 5  - 10 7  - 10 10 96 8.35 

rata-
rata 

- 10.49 9.41 9.51 10.00 8.30 - 6.41 7.16 - 7.11 8.38 - 10.00 6.76 93.51 8.13 
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Berdasarkan tabel 4.4 di atas, maka diperoleh prosentase 

pemahaman siswa pada LKS 2 dari ketiga aspek penelitian, seperti 

pada tabel 4.5 berikut :  

                          Tabel 4.5 Prosentase Lembar Kerja Siswa 2 
Aspek 

penelitian 
Nomor soal 

Prosentase 
1 2 3 4 5 

aspek 1  - 9.51 -  -  -  95% 
aspek 2 10.49 10 6.41 7.11 10 88% 
aspek 3 9.41 8.3 7.16 8.38 6.76 80% 

 

Dari tabel 4.5 di atas, diperoleh prosentase dari  LKS 2, 

pemahaman siswa dalam meneliti karakteristik dan pengertian dari 

bidang horisontal dan bidang vertikal dan mengembangkan 

argumentasi mengenai bidang horisontal dan bidang vertikal sebesar 

95%. Pemahaman siswa dalam menetapkan kedudukan dalam 

menentukan jarak titik ke titik dan titik ke garis dan menguraikan 

hubungan mengenai jarak tersebut dengan mengkoordinir ilmu ukur 

dan sistem representasi lain (proyeksi dan teorema Pythagoras) sebesar 

88%. Sedangkan pemahaman siswa dalam menggunakan visualisasi, 

pemikiran mengenai ruang, dan model geometri untuk menjelaskan 

jarak titik ke titik dan titik ke bidang  sebesar 80%. 
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3)  Analisa Lembar Kerja Siswa 3  

Analisa Lembar Kerja Siswa 3 ini terdiri dari analisa yang 

memuat tiga aspek pemahaman (seperti yang dijelaskan dalam Bab 2 

dan Bab 3), ketiga aspek tersebut adalah : 

• Meneliti karakteristik dan pengertian dari bentuk geometri 

dimensi tiga dan mengembangkan argumentasi matematika 

mengenai hubungan geometri 

Untuk mengungkapkan pemahaman siswa dalam meneliti 

karakteristik dan bentuk geometri dimensi tiga dan 

mengembangkan argumentasi matematika mengenai hubungan 

geometri, dapat dilihat dari soal LKS nomor 5, seperti pada 

gambar 4.50 di bawah ini : 

Gambar 4.50 Soal LKS 3 nomor 5 
 

 

 

 

 Berdasarkan soal nomor 5 tersebut, semua kelompok dapat 

menjawab dengan benar, namun ada 1 kelompok yang menjawab 

kurang tepat, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.51 di bawah 

ini : 

 

5. PQRS dan PSUT masing-masing berbentuk persegi panjang,  

    PQRS terletak pada bidang horisontal dan  

    PSUT terletak pada bidang vertikal.  

    Panjang PT= 3cm, QR= 4cm, dan RU= 7cm. 

    a. Gambarlah sketsa lukisan ruang di atas! 
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        Gambar 4.51 Jawaban yang kurang tepat LKS 3  nomor 5 

 

 

 

 

 Dari hasil jawaban kelompok H seperti pada gambar 4.51 di 

atas, menunjukkan bahwa kelompok H belum dapat menjelaskan 

pengertian dari bidang horisontal dan vertikal secara tepat dari 2 

bidang yang dimaksud,  yaitu berupa bidang PQRS yang terletak 

horisontal dan bidang PSUT yang terletak vertikal, sedangkan 

pada gambar di atas bidang PSUT terlihat sebagai bidang miring. 

 Sedangkan untuk jawaban yang tepat, ditunjukkan seperti pada 

gambar 4.52 di bawah ini, yang merupakan hasil pekerjaan dari 

kelompok E. 

Gambar 4.52 Jawaban yang tepat LKS 3 nomor 5 

 

 

 

 

   

 Dari jawaban kelompok E pada gambar 4.52 di atas, sejalan 

seperti soal LKS 2 pada nomor 2 tampak bahwa kelompok E dapat 
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meneliti model geometri dari 2 bidang yang dimaksud, yaitu 

berupa bidang yang terletak horisontal yaitu bidang PQRS dan 

bidang yang terletak vertikal yaitu bidang PSUT, argumentasi 

yang dikembangkan juga terlihat dari sketsa gambar, yaitu 

pengembangan 2 bidang yang dibentuk menjadi bagian dari 

bangun ruang balok. Bagian bidang yang tidak ada pada soal, 

dibuat dengan garis putus-putus. 

• Menetapkan kedudukan dan menguraikan hubungan 

mengenai ruang dengan mengkoordinir ilmu ukur dan sistem 

representasi lain. 

 Untuk mengungkapkan pemahaman siswa dalam menetapkan 

kedudukan dan menguraikan hubungan mengenai ruang dengan 

mengkoordinir ilmu ukur dan sistem representasi lain, ditunjukkan 

dari soal LKS 3 nomor 4, seperti pada gambar 4.53 berikut ini : : 

    Gambar 4.53 Soal LKS 3 nomor 4 
 

 

 

 Semua kelompok dapat menjawab soal dengan benar, namun 

ada beberapa jawaban dengan bentuk gambar yang kurang tepat, 

seperti pada hasil jawaban kelompok D  pada gambar 4.54 berikut 

ini : 

 

4. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm,  

    hitunglah jarak titik C ke bidang BDG ! 
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Gambar 4.54 Jawaban yang kurang tepat kelompok D LKS 3 nomor  4 

    Jarak titik C  
 

    ke bidang BDG ( 36 ) x 
3

1
= 32 cm 

 

  

 Jawaban dari kelompok D pada gambar 4.54 di atas, tidak 

menjelaskan dari mana 36  itu diperoleh. Selain itu kelompok 

juga tidak memberikan hubungan antara 36  mengapa harus 

dikalikan dengan 
3

1
. Begitu pula dengan gambar kedudukan jarak 

titik C ke bidang BDG. Berdasarkan gambar jawaban di atas 

proyeksi titik C ke bidang BDG, merupakan garis CH. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kelompok belum dapat menetapkan 

kedudukan proyeksi jarak titik C ke bidang BDG secara tepat, 

karena seharusnya proyeksi titik C ke bidang BDG adalah titik 

tembus dari bidang BDG yang melalui rusuk CE. Dari gambar 

juga ditunjukkan bahwa panjang rusuk CH adalah 36 cm. 

Padahal seharusnya, rusuk CH merupakan diagonal sisi yang 

panjangnya adalah 26  cm. 
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 Sedangkan jawaban yang benar dan tepat, ditunjukkan oleh 

kelompok B, dengan hasil jawaban pada gambar 4.55 sebagai 

berikut : 

Gambar 4.55 Jawaban yang tepat kelompok B LKS 3 nomor 4   

      ● panjang diagonal ruang CE adalah 36  cm. 

 ● panjang CT adalah 
3

1
 pajang CE, maka  panjang CT    

adalah 
3

CE
= 

3

36
= 32 cm. 

   

 Dari hasil jawaban pada gambar 4.55 di atas, menunjukkan 

bahwa kelompok B dapat menetapkan kedudukan proyeksi titik C 

ke bidang BDG secara tepat. Proyeksi titik C ke bidang BDG 

adalah titik T. Untuk mencari jarak titik C ke bidang BDG yaitu 

mencari panjang garis CT. Garis CT tersebut, diperpanjang 

sehingga diperoleh hubungan bahwa garis CT merupakan  
3

1
 dari 

panjang garis CE. Untuk membuktikan bahwa garis CT merupakan 

3

1
 panjang garis CE dengan menggunakan alat peraga kerangka 

kubus dan serotan (sebagai wakil dari rusuk CE), dan serotan yang 

lebih pendek sebagai wakil garis CT. Sehingga diperoleh jarak titik 

C ke bidang BDG adalah 
3

36
 = 32 cm. 
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• Menggunakan visualisasi, pemikiran mengenai ruang, dan 

model geometri untuk memecahkan permasalahan 

 Untuk mengungkapkan pemahaman siswa dalam 

menggunakan visualisasi, pemikiran mengenai ruang, dan model 

geometri untuk memecahkan permasalahan akan ditunjukkan dari 

soal LKS nomor 3, seperti gambar 4.56 berikut ini :  

              Gambar 4.56 Soal LKS 3 nomor 1 

 
 

Semua kelompok dapat menjawab soal di atas dengan benar, di 

bawah ini merupakan ilustrasi gambar limas segi empat beraturan 

dari jawaban kelompok B.  

                   Gambar 4.57 Jawaban LKS 3 nomor 1 

 

 

 

 

 Berdasarkan hasil jawaban pada gambar 4.57 di atas, ilustrasi 

bangun limas digambarkan secara jelas. Dalam gambar juga 

diperlihatkan perpotongan antara rusuk AC dengan rusuk BD, 

yaitu titik P sebagai proyeksi titik T ke bidang ABCD. Kelompok 

B menggunakan segitiga TPD untuk mencari panjang TP. 

3. Diketahui limas segi-4 beraturan T.ABCD. Panjang AB =    

8cm dan TA = 12 cm. Tentukan jarak titik T ke bidang ABCD ! 
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 Untuk penilaian setiap siswa pada LKS 3 yang memuat ketiga 

aspek tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :  
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Tabel 4.6 Penilaian LKS 3 

No. 
siswa 

Skor nomor 1 Skor nomor 2 Skor nomor 3 Skor nomor 4 Skor nomor 5 
total 
skor 

nilai  
  Aspek 

1 
Aspek 

2 
Aspek 

3 
Aspek 

1 
Aspek 

2 
Aspek 

3 
Aspek 

1 
Aspek 

2 
Aspek 

3 
Aspek 

1 
Aspek 

2 
Aspek 

3 
Aspek 

1 
Aspek 

2 
Aspek 

3 
1  - 10 6  - 5 5  - 3 5  - 5 5 10 5 5 64 5.82 

2 -  10 6 -  8 8 -  7 8 -  7 10 5 3 3 75 6.82 

3 -  8 8 -  4 7 -  8 10 -  10 10 5 4 5 79 7.18 

4 -  8 9 -  8 8 -  6 8 -  10 10 10 6 10 93 8.45 

5 -  10 10 -  7 8 -  3 5 -  10 10 10 8 10 91 8.27 

6 -  10 6 -  5 5 -  3 5 -  5 5 10 5 5 64 5.82 
7 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
8 -  10 10 -  7 8 -  10 8 -  10 10 10 8 10 101 9.18 
9 -  10 10 -  7 8 -  10 8 -  10 10 10 8 10 101 9.18 
10 -  8 8 -  4 7 -  8 10 -  10 10 5 4 5 79 7.18 
11 -  8 8 -  4 7 -  8 10 -  10 10 5 4 5 79 7.18 
12 -  8 8 -  4 7 -  8 10 -  10 10 5 4 5 79 7.18 
13 -  10 6 -  8 8 -  7 8 -  7 10 5 3 3 75 6.82 
14 -  8 9 -  8 8 -  6 8 -  10 10 10 6 10 93 8.45 
15 -  8 9 -  8 8 -  6 8 -  10 10 10 6 10 93 8.45 
16 -  8 10 -  4 5 -  3 3 -  6 6 10 6 10 71 6.45 
17 -  10 10 -  4 5 -  6 8 -  10 10 10 6 10 89 8.09 
18 -  8 10 -  4 5 -  3 3 -  6 6 10 6 10 71 6.45 
19 -  8 10 -  4 5 -  3 3 -  6 6 10 6 10 71 6.45 
20 -  8 8 -  4 7 -  8 10 -  10 10 5 4 5 79 7.18 
21 -  10 10 -  7 8 -  10 8 -  10 10 10 8 10 101 9.18 
22  - 10 10  - 4 5  - 6 8  - 10 10 10 6 10 89 8.09 
23 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
24  - 10 6  - 8 8  - 7 8  - 7 10 5 3 3 75 6.82 
25  - 10 6  - 8 8  - 7 8  - 7 10 5 3 3 75 6.82 
26  - 8 8  - 4 7  - 8 10  - 10 10 5 4 5 79 7.18 
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No. 
absen 

Skor nomor 1 Skor nomor 2 Skor nomor 3 Skor nomor 4 Skor nomor 5 
total 
skor 

nilai 
 

Aspek 
1 

Aspek 
2 

Aspek 
3 

Aspek 
1 

Aspek 
2 

Aspek 
3 

Aspek 
1 

Aspek 
2 

Aspek 
3 

Aspek 
1 

Aspek 
2 

Aspek 
3 

Aspek 
1 

Aspek 
2 

Aspek 
3 

27 - 8 9 - 8 8 - 6 8 - 10 10 10 6 10 93 8.45 
28 - 10 10 - 4 5 - 6 8 - 10 10 10 6 10 89 8.09 
29 - 8 9 - 8 8 - 6 8 - 10 10 10 6 10 93 8.45 
30 - 10 10 - 7 8 - 10 8 - 10 10 10 8 10 101 9.18 
31 - 10 6 - 8 8 - 7 8 - 7 10 5 3 3 75 6.82 
32 - 10 6 - 5 5 - 3 5 - 5 5 10 5 5 64 5.82 
33 - 10 6 - 8 8 - 7 8 - 7 10 5 3 3 75 6.82 
34 - 8 9 - 8 8 - 6 8 - 10 10 10 6 10 93 8.45 
35 - 10 10 - 4 5 - 6 8 - 10 10 10 6 10 89 8.09 
36 - 8 10 - 4 5 - 3 3 - 6 6 10 6 10 71 6.45 
37 - 10 10 - 4 5 - 6 8 - 10 10 10 6 10 89 8.09 
38 - 10 6 - 5 5 - 3 5 - 5 5 10 5 5 64 5.82 
39 - 8 10 - 4 5 - 3 3 - 6 6 10 6 10 71 6.45 

rata-
rata 

- 9.08 8.43 - 5.81 6.70 - 6.11 7.24 - 8.43 8.92 8.38 5.35 7.51 
 

81.97 
 

7.45 
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Berdasarkan tabel 4.6 di atas, maka diperoleh prosentase LKS 

3 dari ketiga aspek penelitian pada tabel 4.7 sebagai berikut :  

                         Tabel 4.7 Prosentase Lembar Kerja Siswa 3 
Aspek 

pemahaman 
Nomor soal 

Prosentase 
1 2 3 4 5 

aspek 1 -  -  -  -  8.38 84% 
aspek 2 9.08 5.81 6.11 8.43 5.35 70% 
aspek 3 8.43 6.7 7.24 8.92 7.51 78% 

 

Dari tabel 4.7 di atas, diperoleh prosentase pemahaman siswa 

LKS 3 dalam meneliti karakteristik dan pengertian dari bidang 

horisontal dan bidang vertikal, mengembangkan argumentasi 

matematika mengenai hubungan dua bidang tersebut sebesar 84%. 

Pemahaman siswa dalam menetapkan kedudukan dan jarak titik ke 

bidang, menguraikan hubungan mengenai ruang dengan 

mengkoordinir ilmu ukur dan sistem representasi lain (proyeksi dan 

teorema Pythagoras) sebesar 70%. Sedangkan pemahaman  siswa 

dalam menggunakan visualisasi, pemikiran mengenai ruang, dan 

model geometri untuk memecahkan permasalahan dari kedudukan dan 

jarak titik ke bidang sebesar 78%.  
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4)   Prosentase Lembar Kerja Siswa 

       Berdasarkan prosentase penilaian LKS 1, LKS 2, dan LKS 3 

diperoleh prosentase pemahaman dalam ketiga aspek penelitian, 

seperti pada tabel berikut ini : 

 Tabel  4.8 Prosentase pemahaman siswa berdasarkan Lembar Kerja Siswa 

Aspek pemahaman 
 

Prosentase Rata-
rata 

 

Kriteria 

LKS 1 LKS 2 LKS 3  

Meneliti karakteristik dan pengertian dari bentuk 
geometri dimensi tiga dan mengembangkan 
argumentasi matematika mengenai hubungan 
geometri 

87% 95% 84% 89% 
Sangat 
baik 

Menetapkan kedudukan dan menguraikan hubungan 
mengenai ruang dengan mengkoordinir ilmu ukur 
dan sistem representasi lain. 

80% 88% 70% 79% Baik 

Menggunakan visualisasi, pemikiran mengenai 
ruang, dan model geometri untuk memecahkan 
permasalahan 

77% 80% 78% 78% Baik 

 

c.  Analisa Tes siswa 

Analisa tes siswa  ini terdiri dari analisa yang memuat tiga aspek 

pemahaman (seperti yang dijelaskan dalam Bab 2 dan Bab 3), ketiga 

aspek tersebut adalah : 

•  Meneliti karakteristik dan pengertian dari bentuk geometri 

dimensi tiga dan mengembangkan argumentasi matematika 

mengenai hubungan geometri 

Untuk mengungkapkan pemahaman siswa dalam meneliti 

karakteristik dan pengertian bentuk geometri dimensi tiga dan 

mengembangkan argumentasi matematika mengenai hubungan geometri 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



                   
 

140

dapat dilihat dari soal tes nomor 1 kode B, seperti pada gambar 4.58 di 

bawah ini : 

Gambar 4.58 Soal tes nomor 1 kode B 

 
 

Jawaban yang benar dan tepat ditunjukkan oleh siswa dengan 

nomor absen 18, gambar 4.59 di bawah ini merupakan jawaban dari 

siswa tersebut : 

                                       Gambar 4.59 Jawaban yang tepat untuk nomor 1 kode B  
 

 

 

 

 

Dari jawaban pada gambar 4.59 di atas, siswa dapat meneliti 

karakteristik dari 2 bidang yang saling berpotongan. Perpotongan 

bidang ABCD dengan bidang BDHF, yaitu berada pada titik B dan titik 

D, ditunjukkan secara jelas dalam gambar di atas.  Karena perpotongan 

dua bidang tersebut sangat tampak, maka siswa dapat dengan mudah 

menjabarkan titik-titik sudut di luar perpotongan bidang ABCD dan 

bidang BDHF. Selain itu, siswa juga dapat menjelaskan mengenai 

alasan memilih titik A, C, E, F,G, dan H, yang dijelaskan dengan 

1. Diketahui kubus ABCD.EFGH, tentukan dan jelaskan : 

   titik-titik sudut di luar perpotongan bidang ABCD dan BDHF 

Titik-titik sudut di luar perpotongan bidang 
ABCD dan BDHF adalah sudut A, C, E, F,G, 
dan H. Karena titik-titik sudut tersebut tidak 
terdapat pada titik perpotongan bidang ABCD 
dan BDHF 
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argumen siswa : “Karena titik-titik sudut tersebut tidak terdapat pada 

titik perpotongan bidang ABCD dan BDHF”. 

Sedangkan jawaban yang kurang tepat, ditunjukkan dari hasil 

pekerjaan siswa kode A dengan nomor  absen 13,  dengan soal pada 

gambar 4.60 sebagai berikut : 

         Gambar 4.60 Soal tes nomor 1 kode A 

1. Diketahui kubus ABCD.EFGH, tentukan dan jelaskan : 
Titik-titik sudut di luar perpotongan bidang EFGH dan BDHF 

 

Jawaban yang dikemukakan siswa, seperti pada gambar 4.61 di 

bawah ini :  

           Gambar 4.61 Jawaban yang kurang tepat nomor 1 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dari jawaban pada gambar 4.61 di atas, tampak bahwa siswa 

dapat meneliti karakteristik dua bidang yang saling berpotongan, hal 

tersebut ditunjukkan dari bentuk gambar jawaban siswa. Tetapi siswa 

tidak dapat memahami pengertian dari titik sudut di luar perpotongan 

dua bidang. Dari argumen yang ditulis, siswa menyebutkan bahwa : 

“Titik sudut di luar perpotongan bidang EFGH dan bidang BDHF 

adalah titik H dan titik F”. Seharusnya, titik H dan titik F merupakan 

Titik sudut di luar perpotongan bidang 
EFGH dan bidang BDHF adalah titik H   
dan titik F. 
Karena titik-titik tersebut adalah titik temu 
antara bidang EFGH dan bidang BDHF  
(membentuk 1 titik persekutuan) 
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titik perpotongan antara dua bidang, sedangkan titik-titik sudut di luar 

perpotongan bidang EFGH dan bidang BDHF adalah selain titik H dan 

titik F. 

• Menetapkan kedudukan dan menguraikan hubungan mengenai 

ruang dengan mengkoordinir ilmu ukur dan sistem representasi 

lain. 

  Untuk mengungkapkan pemahaman siswa dalam menetapkan 

kedudukan dan menguraikan hubungan mengenai ruang dengan 

mengkoordinir ilmu ukur dan sistem representasi lain, ditunjukkan 

dengan soal tes nomor 2, seperti pada gambar 4.62 berikut ini :  

     Gambar 4.62 Soal tes nomor 2  
 
 

 

 

 

 

 

Hasil jawaban siswa yang benar dan tepat ditunjukkan oleh 

siswa dengan nomor absen 30, seperti pada gambar 4.63 berikut ini : 

 

 

 

Kode A 

2. Diketahui kubus ABCD.EFGH, tentukan dan jelaskan : 

    Hitunglah :  

    a. jarak titik F ke titik C 

    b. jarak titik C ke garis FH 

 

kode B 

2. Diketahui kubus ABCD.EFGH, tentukan dan jelaskan : 

    Hitunglah :  

    a. jarak titik G ke titik B 

    b. jarak titik G ke garis DB 
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Gambar 4.63 Jawaban siswa yang benar nomor 2 kode B 
 
 

 

 
      
 
    a. jarak titik F ke C                             b. Jarak C ke garis FH 

= 22 55 +                                 = ( ) ( )22
25,225 −  

       = 50                   = 5,1250−  

     = 25                   = 5,37  

 
Dari jawaban siswa pada gambar 4.63 di atas, siswa dapat 

menentukan jarak titik C ke garis FH dengan cara mencari jarak titik F 

ke titik C. Untuk mencari jarak titik F ke titik C, siswa menggunakan 

teorema Pythagoras, sedangkan untuk mencari jarak titik C ke garis FH, 

siswa mencari proyeksi titik C ke garis FH, yaitu titik O dan diperoleh 

segitiga COF. Siswa mencari panjang CO dengan menggunakan 

teorema Pythagoras . Dari jawaban di atas, tampak bahwa siswa dapat 

menguraikan hubungan garis CF dalam segitiga COF yang digunakan 

untuk mencari jarak titik C ke garis FH.  Kekurangan dari jawaban 

tersebut, terletak pada visualisasi bentuk bangun ruang kubus yang 

dibuat tampak seperti bangun ruang balok, karena gambar yang dibuat  

tidak diukur secara detail dengan menggunakan penggaris. 
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Dari beberapa jawaban siswa, juga terdapat jawaban siswa 

yang kurang tepat, khususnya dalam perhitungan, seperti pada gambar 

4.64 jawaban siswa nomor absen 36 berikut ini : 

                                        Gambar 4.64 Jawaban siswa yang kurang tepat untuk nomor 2 
 

 

 

 

 

 

 

Dari jawaban siswa pada gambar 4.64 di atas, tampak bahwa 

siswa dapat menetapkan kedudukan jarak titik G ke titik B dan juga 

jarak titik G ke garis DB secara tepat. Lukisan jarak titik G ke garis DB 

juga digambarkan dalam segitiga DBC di luar bangun ruang kubus 

(pada gambar kiri bawah). Namun, pada saat perhitungan siswa belum 

dapat menjabarkan bentuk akar dengan benar. Seperti yang tertulis pada 

gambar di atas, bentuk 2)25,2( dijabarkan siswa menjadi 2,5 x 2. Hal 

tersebut menunjukkan siswa belum dapat menjabarkan kuadrat dari 

bentuk akar. Sehingga hasil akhir perhitungannya salah. 
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• Menggunakan visualisasi, pemikiran mengenai ruang, dan model 

geometri untuk memecahkan permasalahan 

  Untuk mengungkapkan pemahaman siswa dalam 

menggunakan visualisasi, pemikiran mengenai ruang, dan model 

geometri untuk memecahkan permasalahan, ditunjukkan dari soal nomor 

3, seperti gambar 4.65 di bawah ini : 

    Gambar 4.65 Soal tes nomor 3 
 

 

 

Dari soal di atas, terdapat jawaban siswa nomor urut 9, yang 

kurang tepat seperti pada gambar 4.66 di bawah ini :  

Gambar 4.66 Jawaban siswa yang kurang tepat untuk nomor 3 

 

 

 

 

Dari hasil jawaban siswa pada gambar 4.66 di atas, tampak 

bahwa visualisasi gambar yang dibuat salah karena siswa tidak tepat 

dalam menentukan proyeksi titik C ke bidang ADHE. Seharusnya 

proyeksi titik C ke bidang ADHE adalah titik D. Karena model 

3. Diketahui balok ABCD. EFGH dengan panjang AD= 5 cm,  

  AE = 6 cm, EB = 10 cm 

    Gambar dan tentukan jarak titik C ke bidang ADHE ! 
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geometri yang dibuat siswa tidak tepat, maka hasil perhitungan yang 

ditulis siswa juga salah.  

Jawaban yang benar, ditunjukkan oleh siswa nomor urut 1,pada 

gambar 4.67 sebagai berikut : 

     Gambar 4.67 Jawaban siswa yang tepat nomor 3 

 

 

 

 

 

Dari jawaban siswa pada gambar 4.67 di atas, model geometri 

yang dibuat sangat jelas. Untuk mencari jarak titik C ke bidang 

ADHE, siswa menggunakan apa yang diketahui, yaitu menggunakan 

jarak titik B ke bidang ADHE. Sehingga diperoleh panjang rusuk AB 

adalah 8 cm. Karena AB = CD maka panjang CD adalah 8 cm. Dari 

model geometri yang ditampilkan, juga tampak jelas, proyeksi titik C 

ke bidang ADHE adalah titik D. 

Sedangkan untuk penilaian setiap siswa dengan ketiga aspek 

tersebut, dapat dilihat pada tabel penilaian tes siswa  pada tabel 4.9 

berikut ini :  
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Tabel 4.9 Penilaian Tes Siswa 

No. 
absen 

skor nomor 1   skor nomor 3 
Total 
skor 

nilai aspek 
1 

aspek 
2 

aspek 
3 

aspek 
1 

aspek 
2 

aspek 
3 

aspek 
1 

aspek 
2 

aspek 
3 

1 6  - 8  - 6 8  - 10 10 48 8.00 
2 4 -  4 -  2 4 -  3 3 20 3.33 
3 2 -  9 -  5 7 -  10 5 38 6.33 
4 6 -  7 -  6 8 -  10 10 47 7.83 
5 6 -  7 -  7 5 -  6 4 35 5.83 
6 10 -  8 -  7 7 -  10 7 49 8.17 
7 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
8 5 -  8 -  8 10 -  10 7 48 8.00 
9 5 -  8 -  5 6 -  6 5 35 5.83 
10 4 -  7 -  6 6 -  10 6 39 6.50 
11 6 -  5 -  6 10 -  7 3 37 6.17 
12 8 -  5 -  5 4 -  6 3 31 5.17 
13 4 -  10 -  8 10 -  10 3 45 7.50 
14 6 -  7 -  6 6 -  6 7 38 6.33 
15 6 -  5 -  5 8 -  0 3 27 4.50 
16 4 -  4 -  5 7 -  8 10 38 6.33 
17 4 -  4 -  1 4 -  3 3 19 3.17 
18 10 -  10 -  6 10 -  10 7 53 8.83 
19 5 -  5 -  6 10 -  10 6 42 7.00 
20 5 -  6 -  4 5 -  3 3 26 4.33 
21 4 -  5 -  2 4 -  3 3 21 3.50 
22 6  - 6  - 4 3  - 3 4 26 4.33 
23 -  --  -  --  -  -  --  -  -  -  -  
24 5  - 5  - 3 8  - 10 5 36 6.00 
25 6  - 7  - 4 10  - 10 5 42 7.00 
26 4  - 10  - 7 10  - 10 7 48 8.00 
27 7  - 7  - 5 6  - 6 6 37 6.17 
28 10  - 8  - 8 10  - 10 5 51 8.50 
29 8  - 8  - 7 10  - 10 7 50 8.33 
30 6  - 7  - 10 10  - 10 7 50 8.33 
31 4  - 4  - 3 4  - 8 6 29 4.83 
32 4  - 6  - 6 8  - 10 7 41 6.83 
33 3  - 5  - 6 3  - 3 3 23 3.83 
34 10  - 10  - 7 10  - 10 7 54 9.00 
35 6  - 6  - 4 5  - 6 7 34 5.67 
36 7  - 8  - 6 10  - 10 10 51 8.50 
37 8  - 10  - 6 9  - 10 10 53 8.83 
38 8  - 10  - 7 10  - 10 7 52 8.67 
39 7  - 4  - 6 4  - 6 8 35 5.83 

rata2  5.92  - 7.24  - 5.54 7.27  - 7.65 5.92 39.54 6.59 
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Berdasarkan tabel 4.9 di atas, maka dapat diperoleh prosentase setiap 

aspek pada tes siswa , seperti pada tabel 4.10 di bawah ini :  

Tabel 4.10 Prosentase pemahaman dalam tes siswa 
Pemahaman siswa Prosentase Kriteria 

Meneliti karakteristik dan pengertian dari bentuk geometri dimensi tiga dan 
mengembangkan argumentasi matematika mengenai hubungan geometri. 

59% 
Kurang 

Menetapkan kedudukan dan menguraikan hubungan mengenai ruang dengan 
mengkoordinir ilmu ukur dan sistem representasi lain. 

66% 
Cukup  

Menggunakan visualisasi, pemikiran mengenai ruang, dan model geometri untuk 
memecahkan permasalahan. 

66% 
Cukup  

 

Dalam tabel 4.10 di atas, prosentase pemahaman siswa dalam 

meneliti karakteristik dan pengertian dari kedudukan dua bidang yang 

saling berpotongan dan mengembangkan argumentasi matematika 

mengenai hubungan hubungan dua bidang tersebut sebesar 59% yaitu 

tegolong masih kurang. Untuk aspek kedua yaitu pemahaman siswa 

dalam menetapkan dan menguraikan hubungan mengenai ruang untuk 

mencari jarak titik ke garis dan jarak titik ke bidang dengan 

mengkoordinir ilmu ukur ruang dan sistem representasi lain (proyeksi 

titik ke garis dan penggunan teorema Pythagoras) mempeoleh 

prosentase sebesar 66% yaitu tergolong cukup. Sedangkan untuk 

pemahaman siswa dalam menggunakan visualisasi pemikiran ruang 

dan model geometri untuk memecahkan permasalahan kedudukan dan 

jarak titik ke garis, titik ke bidang tergolong cukup dengan prosentase 

66%. 
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B. Pembahasan  

Untuk mengetahui seberapa besar pemahaman siswa pada penggunaan 

metode Numbered Heads Toogether di kelas X.I SMA Pangudi Luhur 

Yogyakarta, peneliti menggunakan tiga aspek pemahaman (seperti yang 

dijelaskan pada bagian analisa hasil penelitian) sebagai tolak ukur penelitan. 

Berdasarkan Lembar Kerja Siswa dalam kegiatan diskusi kelompok 

menunjukkan bahwa pemahaman siswa dalam meneliti karakteristik dan 

pengertian dari titik, garis, dan bidang, mengembangkan argumentasi 

matematika mengenai hubungan kedudukan antara titik, garis, dan bidang 

sebesar 89% yaitu tergolong sangat baik. Pemahaman siswa dalam 

menetapkan kedudukan dan menguraikan hubungan mengenai ruang dalam 

jarak titik ke garis dan titik ke bidang dengan mengkoordinir ilmu ukur dan 

sistem representasi lain 79% yaitu tergolong baik. Pemahaman  siswa dalam 

menggunakan visualisasi, pemikiran mengenai ruang, dan model geometri 

untuk memecahkan permasalahan kedudukan dan jarak suatu titik ke garis dan 

titik ke bidang sebesar 78% yaitu tergolong baik. 

Berdasarkan tes siswa dalam kegiatan individu  menunjukkan bahwa 

pemahaman siswa dalam meneliti karakteristik dan pengertian dari kedudukan 

dua bidang yang saling berpotongan dan mengembangkan argumentasi 

matematika mengenai hubungan hubungan dua bidang masih kurang yaitu 

sebesar 59%. Pemahaman siswa dalam menetapkan dan menguraikan 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



                   
 

150

hubungan mengenai ruang untuk mencari jarak titik ke garis dan jarak titik ke 

bidang dengan mengkoordinir ilmu ukur ruang dan sistem representasi lain 

(proyeksi titik ke garis, proyeksi titik ke bidang dan penggunan teorema 

Pythagoras) sebesar 66% yaitu tergolong cukup. Pemahaman siswa dalam 

menggunakan visualisasi pemikiran ruang dan model geometri untuk 

memecahkan permasalahan kedudukan dan jarak titik ke garis, titik ke bidang 

sebesar 66% yaitu tergolong cukup. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman siswa lebih tergali pada 

kegiatan diskusi kelompok dibandingkan pada saat siswa mengerjakan soal 

tes individu. Seperti pada hasil analisa dari dokumentasi dan instrumen 

pengamatan menunjukkan bahwa siswa aktif dan saling berdiskusi untuk 

mengembangkan pemahamannya, karena pada saat kegiatan diskusi kelompok 

muncul adanya prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif dengan tujuan 

memaksimalkan pemahaman siswa. Sedangkan pada saat tes individu siswa 

tidak dapat berdiskusi, sehingga pemahaman siswa dalam diskusi kelompok 

lebih besar dibandingkan pemahaman siswa pada saat kegiatan individu. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa :  

1. Berdasarkan Lembar Kerja Siswa dalam kegiatan diskusi kelompok 

dengan menggunakan metode Numbered Heads Together di kelas X.I 

SMA Pangudi Luhur Yogyakarta tahun ajaran 2008/2009 menunjukkan 

bahwa pemahaman siswa dalam menjelaskan pengertian dari titik, garis, 

dan bidang, mengembangkan argumentasi matematika mengenai 

hubungan kedudukan antara titik, garis, dan bidang tergolong sangat baik 

yaitu sebesar 89%. Pemahaman siswa dalam menetapkan kedudukan arah 

dan jarak titik ke garis dan titik ke bidang, kemudian menguraikan 

hubungan mengenai arah dan jarak dari titik, garis, dan bidang tersebut 

dengan mengkoordinir ilmu ukur dan sistem representasi lain (proyeksi 

titik ke garis, proyeksi titik ke bidang, dan teorema Pythagoras) tergolong 

baik yaitu sebesar 79%. Sedangkan pemahaman  siswa dalam 

menggunakan model geometri untuk memecahkan permasalahan dalam 

menentukan arah dan jarak titik ke garis dan titik ke bidang  tergolong 

baik yaitu sebesar 78%. 

2. Berdasarkan tes siswa dalam kegiatan individu setelah kegiatan 

pembelajaran dengan metode Numbered Heads Together di kelas X.I 
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SMA Pangudi Luhur Yogyakarta tahun ajaran 2008/2009 menunjukkan 

bahwa pemahaman siswa dalam menjelaskan pengertian dari titik, garis, 

dan bidang, mengembangkan argumentasi matematika mengenai 

hubungan kedudukan antara titik, garis, dan bidang masih kurang yaitu 

sebesar 59%. Pemahaman siswa dalam menetapkan kedudukan arah dan 

jarak titik ke garis dan titik ke bidang, menguraikan hubungan mengenai 

arah dan jarak tersebut dengan mengkoordinir ilmu ukur dan sistem 

representasi lain (proyeksi titik ke garis, proyeksi titik ke bidang, dan 

teorema Pythagoras) sebesar 66% yaitu tergolong cukup. Sedangkan 

pemahaman siswa dalam menggunakan model geometri untuk 

memecahkan permasalahan dalam menentukan arah dan jarak titik ke 

garis dan titik ke bidang sebesar 66% yaitu tergolong cukup. 

3. Berdasarkan data dari Lembar Kerja Siswa dan tes siswa pada saat 

kegiatan pembelajaran menunjukkan bahwa pemahaman siswa dalam 3 

aspek pemahaman lebih tergali dalam kegiatan diskusi kelompok 

dibandingkan pada saat siswa mengerjakan soal secara individu. Hal 

tersebut disebabkan karena pada saat kegiatan diskusi kelompok muncul 

adanya prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif dengan tujuan 

memaksimalkan pemahaman siswa. Seperti pada hasil analisa dari 

dokumentasi dan instrumen pengamatan menunjukkan bahwa siswa dapat 

melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik metode 

Numbered Heads Together untuk mengembangkan pemahamannya dalam 
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menentukan kedudukan yang melibatkan titik, garis, dan bidang. Pada 

saat tes individu siswa tidak dapat berdiskusi dan saling membantu  

sehingga pemahaman siswa dalam kegiatan diskusi kelompok lebih besar 

dibandingkan pemahaman siswa pada saat kegiatan individu. 

 

B. Kelebihan dan Keterbatasan Penelitian 

1. Kelebihan penelitian 

Kelebihan dalam penelitian ini yaitu dapat mengetahui seberapa 

besar pemahaman siswa dalam menjelaskan karakteristik, memberikan 

pengertian, dan menggunakan visualisasi dalam menentukan kedudukan 

dan jarak yang melibatkan titik, garis, dan bidang pada pembelajaran 

dengan metode Numbered Heads Together di kelas X.1 SMA Pangudi 

Luhur Yogyakarta tahun ajaran 2008/2009.  

2. Keterbatasan penelitian 

Pada saat penelitian, peneliti berperan sebagi guru, sehingga 

peneliti membutuhkan bantuan orang lain sebagai pengamat. Pengamat 

yang ditunjuk adalah mahasiswa pendidikan matematika. Namun karena 

penelitian berlangsung pada saat kuliah, pengamat yang ditunjuk tidak 

dapat melaksanakan pengamatan selama 5 kali pertemuan secara berturut-

turut.  Peneliti menunjuk beberapa pengamat secara bergantian. Hal 

tersebut, cenderung menimbulkan adanya subjektivitas pengamatan dari 
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beberapa orang yang berbeda, sekalipun peneliti telah menjelaskan 

kriteria dalam pengamatan sebelum penelitian berlangsung. 

C. Saran 

1. Bagi calon guru matematika 

Penelitian pembelajaran dengan metode Numbered Heads Together ini, 

dapat digunakan sebagai bahan referensi para calon guru untuk 

melaksanakan penelitian dengan metode pembelajaran yang serupa, 

dengan pokok bahasan yang lain dengan aspek pemahaman yang berbeda. 

Sebaiknya pokok permasalahan yang digunakan dalam penelitian 

disesuaikan dengan pokok bahasan, yang sekiranya sesuai dengan metode 

Numbered Heads Together. 

2. Bagi guru matematika 

Pembelajaran dengan metode Numbered Heads Together ini dapat 

digunakan sebagai referensi model pembelajaran untuk mengembangkan 

pemahaman siswa dalam belajar matematika.  Sebelum menggunakan 

metode ini, hendaknya guru memahami langkah-langkah dari metode 

Numbered Heads Together dan alokasi waktu yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran. 
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LAMPIRAN A 
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LAMPIRAN A.1  

 

   RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

  Nama Sekolah : SMA PANGUDI LUHUR  

       Mata Pelajaran  : Matematika 

       Kelas/Semester  : X/II 

       Materi Pokok  : Geometri 

       Alokasi waktu  : 3 x 45 menit (3 jam pelajaran)  

 

 

A. Standar Kompetensi 

Menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, 

dan bidang dalam ruang dimensi tiga 

 

B. K ompetensi Dasar 

Menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi tiga  

 

C. Indikator 

• Menentukan kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang 

dalam ruang dimensi tiga. 

• Menentukan kedudukan garis terhadap garis dan garis terhadap bidang 

dalam ruang dimensi tiga. 

• Menentukan kedudukan bidang terhadap bidang lain dalam ruang dimensi 

tiga. 
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D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menentukan kedudukan titik terhadap garis, titik terhadap 

bidang, garis terhadap garis, garis terhadap bidang dan bidang terhadap 

bidang lain dalam ruang dimensi tiga. 

2. Siswa dapat menggambarkan atau mengilustrasikan mengenai kedudukan-

kedudukan titik, garis dan bidang dalam ruang dimensi tiga. 

 

E. Materi Pembelajaran 

 1.  Titik, garis, dan bidang 

Benda-benda ruang seperti kubus, balok, dan limas merupakan benda 

ruang dimensi tiga yang mempunyai unsur-unsur pokok, yaitu : 

a. Titik : sebuah titik hanya dapat ditentukan oleh letaknya, tetapi tidak 

mempunyai ukuran. Titik digambarkan (ditunjukkan) dengan noktah 

dan ditulis dengan huruf besar, misalnya titik A, titik B, titik C, dan 

seterusnya.  

b. Garis : garis merupakan himpunan (kumpulan) dari titik-titik. Dalam 

pokok bahasan ini, yang dimaksud adalah garis lurus. Garis tidak 

memiliki batas ke kiri atau ke kanan. Sehingga, garis cukup digambar 

wakilnya saja. Penulisan garis, cukup ditulis dengan huruf kecil, 

misalnya garis g, garis h, garis l, dan seterusnya.  

c. Bidang : bidang memiliki luas yang tak terbatas. Dalam geometri, 

sebuah bidang cukup digambar wakilnya saja, yaitu berupa daerah 

terbatas yang terletak pada bidang.  

2. Kedudukan Titik Terhadap Garis 

Sebuah titik dapat terletak pada suatu garis atau di luar garis. Titik P pada 

(terletak pada) garis g, jika garis g melalui titik P. sedangkan titik P 

dikatakan di luar garis g, jika garis g melalui titik P.  
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3.  Kedudukan Titik terhadap Bidang 

Sebuah titik dapat terletak pada bidang atau di luar bidang. Titik A terletak 

pada bidang α  , jika bidang α  melalui titik A. Titik A di luar bidang α , 

jika bidang α  tidak melalui titik A. 

4.  Kedudukan garis terhadap garis 

Kemungkinan kedudukan garis pada garis lain adalah : 

a.  Dua garis berpotongan : dua buah garis g dan h dikatakan berpotongan, 

jika kedua garis itu terletak pada sebuah bidang dan mempunyai 

sebuah titik persekutuan, yang disebut dengan titik potong 

b.  Dua garis sejajar : dua buah garis g dan h dikatakan sejajar bila kedua 

garis tidak mempunyai titik persekutuan. Dalam kedua garis yang 

sejajar, selalu dapat ditentukan sebuah bidang yang memuat kedua 

garis tersebut. 

c.  Dua garis bersilangan : dua buah garis dikatakan bersilangan jika garisg 

dan h tidak memiliki titik persekutuan, tidak sejajar dan terletak di dua 

bidang yang berbeda. Garis g terletak pada bidang V dan garis h 

terletak di luar bidang V. Garis h menembus budang V di titik A, 

sedangkan titik A tidak terletak pada garis g. 

d.  Dua garis berimpit : dua garis dikatakan berimpit jika setiap titik di 

garis g juga terletak di garis h, dan sebaliknya. Syarat cukup untuk dua 

garis berimpit adalah memiliki dua titik persekutuan. 

3. Kedudukan garis terhadap bidang 

Kedudukan suatu bidang terhadap bidang lain adalah : 

a. Garis terletak pada bidang : garis g terletak pada bidang V jika garis g  

dan bidang V sekurang-kurangnya mempunyai dua titik persekutuan. 

b. Garis sejajar bidang : garis g dikatakn sejajar dengan bidang V, jika 

garis g dan bidang V tidak mempunyai satu pun titik persekutuan. 

c. Garis memotong bidang : garis g memotong bidang V jika garis g 

terletak  pada V dan g tidak sejajar  V dan mempunyai sebuah titik 

persekutuan. 
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4. Kedudukan bidang terhadap bidang lain 

Kemungkinan kedudukan suatu bidang terhadap bidang lain adalah : 

a. Dua bidang berimpit : bidang V dan bidang W dikatakan berimpit jika 

setiap titik yang terletak pada bidang V juga terletak pada bidang W. 

b. Dua bidang sejajar : bidang V dan bidang W dikatakan sejajar jika 

kedua bidang itu tidak mempunyai satu pun titik persekutuan. Jika 

setiap dua titik P dan Q di bidang V jaraknya sama ke bidang W, maka 

V dan W sejajar. 

c. Dua bidang berpotongan : bidang V dan bidang W yang tidak sejajar 

akan berpotongan dan membentuk tepat sebuah garis potong. 

 

F. Metode Pengajaran 

Pembelajaran Kooperatif dengan metode Numbered Heads Together. 

 

G. Sumber Dan Media Pembalajaran 

• Sumber Belajar 

1. Buku matematika XYZ SMA Kelas X semester II oleh Sartono 

Wirodikromo. 2004, Penerbit Erlangga , Jakarta. 

2. Buku matematika Kelas X jilid 1 oleh Sartono Wirodikromo. 2007, 

Penerbit Erlangga , Jakarta. 

3. Buku matematika SMA dan MA Kelas X semester 2 oleh Sri 

Kurnianingsih,Kuntarti, Sulistiyono. 2007, Penerbit Esis Erlangga, 

Jakarta. 

4. Soal Latihan dan Pembahasan Dimensi Tiga oleh Yuyun Somantri 

(tanpa tahun) pada http://oke.or.id  Diakses tanggal 15 Maret 2009. 

• Media Pembelajaran  

1. Lembar Kerja Siswa 

2. Papan tulis dan spidol 

3. Alat peraga : kerangka kubus, limas, serotan, dan kertas lipat.
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H. Langkah-langkah Pembelajaran 

1.   Pertemuan 1 (2 x 45 menit) 

Pendahuluan (10 menit) 

• Guru mengecek kesiapan siswa untuk memulai pembelajaran. 

• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu siswa diharapkan 

dapat menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun 

ruang dimensi tiga. 

• Guru membagi siswa dalam  kelompok (masing-masing kelompok 

terdiri dari 4 - 5 siswa). 

• Guru memberikan nama kelompok dan memberi nomor kepala untuk 

setiap anggota kelompok. 

• Guru menjelaskan prosedur pembelajaran metode Numbered Heads 

Together. 

Kegiatan inti (75 menit) 

a.  Sesi diskusi kelompok (45 menit) 

• Guru membagikan Lembar Kerja Siswa pada tiap kelompok. 

• Guru mengarahkan setiap kelompok berdiskusi untuk membahas 

soal dengan alat peraga berupa kerangka bangun ruang, serotan, 

dan kertas. 

• Guru mengarahkan siswa untuk mendiskusikan jawaban pada 

kelompok, jika kelompok tidak bisa, siswa dapat bertanya kepada 

guru. 

• Guru membantu siswa untuk mempelajari kedudukan titik, garis, 

dan bidang pada bangun ruang dimensi tiga. 

b.   Sesi presentasi (30 menit) 

• Guru menyebut nomor kepala siswa untuk mempresentasikan hasil 

diskusi pada Lembar Kerja Siswa nomor 1 dan 2. 

• Siswa mempresentasikan hasil diskusi. 
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• Guru memberikan kesempatan siswa lain untuk bertanya dan 

menanggapi jawaban presentasi dari temannya. 

Penutup (5 menit) 

• Guru membimbing siswa untuk merangkum  pembelajaran. 

• Guru meminta siswa untuk mempersiapkan presentasi pada 

pertemuan selajutnya yaitu mempresentasikan jawaban Lembar 

Kerja Siswa yang belum terbahas.  

2.  Pertemuan 2 (1 x 45 menit) 

Pendahuluan (10 menit) 

• Guru mengecek kesiapan siswa untuk memulai pembelajaran. 

• Guru meminta siswa untuk masuk dalam kelompok diskusi, sesuai 

pada pertemuan sebelumnya. 

• Guru mengatur siswa yang belum mendapat kelompok, untuk masuk 

dalam kelompok yang sudah ditetapkan. 

Kegiatan inti (30 menit) 

• Guru memanggil beberapa nomor kepala siswa untuk 

mempresentasikan soal nomor 3, 4, dan 5. 

• Guru mempersilahkan siswa mempresentasikan hasil diskusi. 

• Guru mengarahkan siswa untuk bertanya dan menanggapi hasil 

presentasi. 

• Guru memandu siswa yang presentasi untuk memberikan keterangan 

atas pertanyaan dari siswa. 

Penutup (5 menit) 

Guru membimbing siswa untuk merangkum pembelajaran. 

I. Penilaian 

• Jenis penilaian 

a. Kekompakkan kelompok diskusi 

b. Penampilan presentasi kelas 

c. Lembar Kerja Siswa 

• Bentuk soal/instrumen :  Uraian  
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   RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

       Nama Sekolah  : SMA PANGUDI LUHUR 

       Mata Pelajaran  : Matematika 

       Kelas/Semester  : X/II 

       Materi Pokok  : Geometri 

       Alokasi waktu  : 2 x 45 menit (2 jam pelajaran)  

 

 

A. Standar Kompetensi 

Menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, 

dan bidang dalam ruang dimensi tiga 

 

B. K ompetensi Dasar 

Menentukan jarak dari titik  ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang 

dimensi tiga. 

C. Indikator 

• Menentukan jarak dari titik ke titik  

• Menentukan jarak dari titik ke garis 

• Menentukan jarak titik ke bidang  

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menentukan dan menjelaskan  jarak titik ke titik. 

2. Siswa dapat menentukan dan menjelaskan jarak dari titik ke garis. 

3. Siswa dapat menentukan dan menjelaskan jarak suatu titik ke bidang. 

4. Siswa dapat mengilustrasikan jarak titik ke garis menggunakan alat 

peraga. 
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5. Siswa dapat mengilustrasikan dan menggambarkan  jarak suatu titik ke 

bidang. 

 

E. Materi Pembelajaran 

1. Jarak titik ke titik  

Jarak titik A ke titik B dalam suatu ruang dapat digambarkan dengan cara 

meghubungkan titik A dan titik B dengan ruas garis AB. 

2. Jarak Titik ke Garis 

Apabila titik P dan garis g, sama-sama terdapat dalam satu bidang. Untuk 

menentukan jarak titik P ke garis g adalah sebagi berikut : 

• Gambar garis h yang melalui P dan tegak lurus garis g 

• Misalkan g dan h berpotongan di R. R merupakan proyeksi titik P di 

garis g. 

• PR merupakan jarak antara garis g dan titik P. 

3. Jarak Titik ke Bidang 

Jarak antara titik P dengan bidang α  jika P terletak di bidang α  adalah 0. 

Jarak titik P terletak di luar bidang α , maka jarak P dan α  dapat 

ditentuka sebagai berikut : 

• Lukis garis g melalui titik P dan tegak lurus bidang α  

• Misalkan g menembus bidang α  di Q. 

• PQ adalah jarak titik P dengan α  

 

F. Metode Pengajaran 

 Pembelajaran Kooperatif dengan Metode Numbered Heads Together. 

 

G. Sumber Dan Media Pembalajaran 

• Sumber Belajar 

1. Buku matematika XYZ SMA Kelas X semester II oleh Sartono 

Wirodikromo. 2004, Penerbit Erlangga , Jakarta. 
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2. Buku matematika Kelas X jilid 1 oleh Sartono Wirodikromo. 2007, 

Penerbit Erlangga , Jakarta. 

3. Buku matematika SMA dan MA Kelas X semester 2 oleh Sri 

Kurnianingsih,Kuntarti, Sulistiyono. 2007, Penerbit Esis Erlangga, 

Jakarta. 

4. Soal Latihan dan Pembahasan Dimensi Tiga oleh Yuyun Somantri 

(tanpa tahun) pada http://oke.or.id  Diakses tanggal 15 Maret 2009. 

• Media Pembelajaran  

1. Lembar Kerja Siswa 

2. Panduan LKS, berupa power point 

3. Komputer  

4. Papan tulis dan spidol 

5. Alat peraga : kerangka kubus, limas, serotan, dan kertas lipat. 

  

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

     1. Pertemuan 1 (1 x 45 menit) 

Pendahuluan (15menit) 

• Guru mengecek kesiapan siswa. 

• Guru mengarahkan siswa untuk masuk dalam kelompok diskusi. 

• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat menentukan 

jarak suatu titik ke titik dan jarak suatu titik ke garis. 

• Guru memberi penjelasan mengenai materi berupa proyeksi suatu titik ke 

garis dan mengingatkan siswa mengenai teorema  Pythagoras dengan 

powerpoint 

Kegiatan inti (25 menit) 

Diskui kelompok  

•    Guru membagikan Lembar Kerja Siswa pada tiap kelompok 

• Guru mengarahkan setiap kelompok berdiskusi untuk membahas soal 

dengan alat peraga. 

• Guru mengarahkan siswa untuk mendiskusikan jawaban pada kelompok, 

jika kelompok tidak bisa, siswa dapat bertanya kepada guru. 
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• Guru membantu siswa untuk menentukan jarak suatu titik ke titik dan 

jarak suatu titik ke garis. 

Penutup (5 menit) 

     Guru membimbing siswa untuk merangkum  pembelajaran. 

2.  Pertemuan 2 (2x 45 menit) 

  Pendahuluan (10 menit) 

• Guru mengecek kesiapan siswa. 

• Guru mengarahkan siswa untuk masuk dalam kelompok diskusi dan 

melanjutkan mengerjakan Lembar Kerja Siswa. 

• Guru bersama murid mengulas materi sebelumnya 

Kegiatan inti (70 menit) 

a.  Sesi diskusi kelompok (30 menit)  

• Guru mengarahkan setiap kelompok berdiskusi untuk membahas 

soal. 

• Guru mengarahkan siswa untuk mendiskusikan jawaban pada 

kelompok, jika kelompok tidak bisa, siswa dapat bertanya kepada 

guru. 

• Guru membantu siswa untuk menentukan jarak suatu titik ke titik 

dan jarak suatu titik ke garis dengan mengingatkan siswa mengenai 

teorema Pythagoras 

b. Sesi presentasi (40 menit) 

• Guru menyebut nomor siswa dan nama kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi. 

• Siswa mempresentasikan hasil diskusi. 

• Guru memberikan kesempatan siswa lain untuk bertanya dan 

menggapai presentasi siswa. 

• Guru membimbing siswa dalam mempresentasikan jawabannya. 

 

Penutup (10 menit) 

Guru membimbing siswa untuk merangkum pembelajaran. 
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3. Pertemuan 3 (2 x 45 menit) 

Pendahuluan (10 menit) 

• Guru mengecek kesiapan siswa untuk memulai pembelajaran. 

• Guru mengarahkan siswa untuk masuk dalam kelompok diskusi. 

• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu siswa diharapkan 

dapat menentukan jarak suatu titik ke bidang pada bangun ruang 

dimensi tiga. 

• Guru memberi penjelasan mengenai materi berupa proyeksi suatu titik 

ke bidang dan mengingatkan siswa mengenai teorema Pythagoras 

menggunakan powerpoint. 

Kegiatan inti (60 menit) 

a.  Sesi diskusi kelompok (40 menit) 

• Guru membagikan Lembar Kerja Siswa pada tiap kelompok. 

• Guru mengarahkan setiap kelompok berdiskusi untuk membahas 

soal. 

• Guru mengarahkan siswa untuk mendiskusikan jawaban pada 

kelompok, jika kelompok tidak bisa, siswa dapat bertanya kepada 

guru. 

• Guru membantu siswa untuk menentukan jarak titik ke bidang 

dengan proyeksi titik ke bidang, Dalil Pythagoras, dan dengan 

menggunakan alat peraga. 

b.   Sesi presentasi (20 menit) 

• Guru menyebut nomor kepala siswa untuk mempresentasikan hasil 

diskusi pada Lembar Kerja Siswa nomor 1 dan 2. 

• Siswa mempresentasikan hasil diskusi. 

• Guru memberikan kesempatan siswa lain untuk bertanya dan 

menanggapi jawaban presentasi dari temannya. 

• Guru membimbing siswa dalam menanggapi pertanyaan dari 

temannya. 

Penutup (10 menit) 
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• Guru membimbing siswa untuk merangkum  pembelajaran. 

• Guru meminta siswa untuk mempersiapkan presentasi pada 

pertemuan selajutnya yaitu mempresentasikan jawaban Lembar 

Kerja Siswa yang belum terbahas dan mempersiapkan tes. 

4.  Pertemuan 4 (2 x 45 menit) 

Pendahuluan (10 menit) 

• Guru mengecek kesiapan siswa untuk memulai pembelajaran. 

• Guru meminta siswa untuk masuk dalam kelompok diskusi, sesuai 

pada pertemuan sebelumnya. 

Kegiatan inti (20 menit) 

• Guru memanggil beberapa nomor kepala siswa untuk 

mempresentasikan soal nomor 3, 4, dan 5. 

• Guru mempersilahkan siswa mempresentasikan hasil diskusi. 

• Guru mengarahkan siswa untuk bertanya dan menanggapi menanggapi 

hasil presentasi. 

• Guru memandu siswa yang presentasi untuk memberikan keterangan 

atas pertanyaan dari siswa. 

Penutup (60 menit) 

• Guru membimbing siswa untuk merangkum pembelajaran. 

• Guru memberikan tes kepada siswa untuk dikerjakan secara individu. 

 

I. Penilaian 

1. Jenis penilaian  

a. Hasil Lembar Kerja Siswa 

b. Hasil tes siswa 

c. Observasi keaktifan siswa di kelas 

d. Kekompakkan kelompok diskusi 

e. Penampilan presentasi kelas 

2. Bentuk soal/instrumen :  Uraian 
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LAMPIRAN A.2  

 

LEMBAR KERJA 1  
Materi :Kedudukan titik, garis, dan bidang 

                Kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang 

                Kedudukan garis terhadap garis dan garis terhadap bidang  

                Kedudukan bidang terhadap bidang lain 

 

 

1. a. Apa yang kamu ketahui mengenai titik, garis dan bidang? 
Berikan contoh dan ilustrasikan jawabanmu ! 

b. Dengan menggunakan ujung telunjuk jari sebagai titik A dan 

serotan sebagai garis b 
•  Peragakanlah kedudukan titik A terletak pada garis b 
•  Peragakanlah kedudukan titik A berada di luar garis b 

Jawab :  

a………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Contoh:…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  Ilustrasi jawaban (dengan gambar) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok :________ 

Anggota   :  
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b. Gambar kedudukan titik A pada garis b :  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar kedudukan titik A di luar garis b :  

 

 

 

 

 

 

 

2. Dengan menggunakan serotan warna biru sebagai garis g dan 

serotan warna merah sebagai garis h, peragakanlah : 
a. garis g dan garis h berpotongan 
b. garis g dan garis h berimpit 
c. garis g dan garis h sejajar 
d. garis g dan garis h bersilangan 
jawab :  

a.  Gambar peragaan garis g dan garis h berpotongan : 
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b. Gambar peragaan garis g dan garis h berimpit : 

c. Gambar peragaan garis g dan garis h sejajar :  

d. Gambar peragaan garis g dan garis h bersilangan :  

 

 

 

 

 

 

3. Dengan menggunakan dua lembar kertas (kertas 1 sebagai bidang V 

dan kertas 2 sebagai  bidang W), peragakanlah  

a. bidang V dan bidang W saling berimpit 

b. bidang V dan bidang W saling sejajar 

c. bidang V dan bidang W berpotongan dengan bidang lain 
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    jawab :  

a. Gambar peragaan bidang V dan bidang W saling berimpit : 

 

 

 

 

 

 

b. Gambar peragaan bidang V dan bidang W saling sejajar : 

 

 

 

 

 

 

 

c. Gambar peragaan bidang V dan bidang W berpotongan dengan 

bidang lain : 
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4. Diketahui kubus ABCD.EFGH, tentukan dan jelaskan : 
a. rusuk-rusuk kubus yang berpotongan dengan rusuk EF 
b. rusuk-rusuk kubus yang bersilangan dengan rusuk AD 
c. bidang-bidang yang sejajar dengan bidang ADHE 

   Jawab :  

a. rusuk-rusuk kubus yang berpotongan dengan rusuk EF 

 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

b. rusuk-rusuk kubus yang bersilangan dengan rusuk AD 

 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

 

 

 

A B 

C D 

E F 

G H 

A B 

C D 

E F 

G H 
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c. bidang-bidang yang sejajar dengan bidang ADHE 

 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

5. Diketahui kubus ABCD.EFGH, sebutkan 3 buah bidang yang terdiri 
atas  

2 bidang sisi kubus dan 1 bidang diagonal, sehingga : 

a. ketiga garis potongnya berimpit 
b. ketiga garis potongnya sejajar 

     jawab : 

a. ketiga garis potongnya berimpit :  

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

A B 

C D 

E F 

G H 

A B 

C D 

E F 

G H 
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b. ketiga garis potongnya sejajar :   

 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C D 

E F 

G H 
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LEMBAR KERJA 2  
Materi : Proyeksi titik pada garis 

  Jarak titik ke titik 

  jarak titik ke garis  

 

 

1. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6cm. 
Tentukan jarak titik H ke DF ! 

 

Jawab : 

analisis gambar :  

1.  tarik garis dari H yang tegak lurus  

terhadap DF 

2.  Panjang HD =    

     Panjang HF =        

     Panjang FD = 

 

 

 

 

Analisis gambar pada dimensi 2 : 

1) lihat segitiga HDF    

       DH’ = x cm 

      FH’ =              cm 

 

 

 

 

 

 

2) perhitungan : 

pada segitiga HH’D (siku-siku di H’) 

(HH’)2 =  

A B 

C D 

E F 

G H 

H 

D 

F 

H’ 

Kelompok :________ 

Anggota   :  
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pada segitiga HH’F (siku-siku di H’) 

 (HH’)2 =  

HH’ (pada segitiga HH’D)= HH’ (pada segitiga HH’F)            

             =     

                       =     

          =    

          =  

  

HH’ =   

 =  

 =  

Jadi jarak titik H ke DF adalah   cm 

 

2. PQRS dan PSUT masing-masing berbentuk persegi panjang, PQRS 

terletak pada bidang horizontal dan PSUT terletak pada bidang 

vertical. Panjang PT = 3cm, QR = 4cm, dan RU = 7cm. 

b. Sketsa data di atas dan gambarlah lukisan ruang itu! 
c. Tentukan jarak titik R ke titik S 

 

Jawab :  

a. Sketsa gambar :  
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b. Jarak titik R ke titik S :  

      

 

 

 

 

 

 

3. Diketahui limas segi-4 beraturan T.ABCD. Panjang AB = 8 cm dan 

TA = 12 cm. Tentukan jarak A ke TC 

Jawab :  

 Jarak A ke TC 

1) analisis gambar :  

 

 

 

 

 

 

      

2) Perhitungan :  

 

 

 

 

 

 

 

cmA26

A B 

C D 

T 
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4 Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 10cm. 

 Tentukan jarak titik F ke garis AC ! 

  

 Jawab :  

 Jarak titik F ke garis AC 

 Analisis gambar :  

 

    Panjang FC = 

    Panjang AC =  

    Panjang AF =  

 

 

 

Analisis gambar pada dimensi 2 :  

     F’C =  

     FF’ = 

          = 

          = 

          = 

  

 

 

 

 

 

A B 

C D 

E F 

G H 

A C 

F 

F’ 
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5. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 8cm.  Titik 

K merupakan pertengahan rusuk CG. Hitunglah jarak  

a. . Titik A ke titik C  b. Titik A ke titik   

c.  Titik A ke titik K  d.  Titik B ke titik K 
 

Jawab :  
 a. . Titik A ke titik C    

analisis gambar :  perhitungan :   

 ………………………………… 

  ………………………………… 

  ………………………………… 

  ………………………………… 

  ………………………………… 

  ………………………………… 

   

 

 

b. Titik A ke titik G 

analisis gambar :  perhitungan :  

  ………………………………… 

  ………………………………… 

  ………………………………… 

  ………………………………… 

  

 

 

 

 

    

A B 

C D 

E F 

G H 

A B 

C D 

E F 

G H 
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     c.  Titik A ke titik K 

analisis gambar :       perhitungan :   

 ………………………………… 

  ………………………………… 

  ………………………………… 

  ………………………………… 

  ………………………………… 

  ………………………………… 

    

    

d. Titik B ke titik K 

 

          analisis gambar :   perhitungan :    

  

  ………………………………… 

  ………………………………… 

  ………………………………… 

  ………………………………… 

  ………………………………… 

    

 
 

 

 

 

 

 

A B 

C D 

E F 

G H 

A B 

C D 

E F 

G H 
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LEMBAR KERJA 3 

Materi : proyeksi titik pada bidang 

     Jarak titik ke bidang 

 

1.  Diketahui limas segi-4 beraturan T.ABCD. Panjang AB = 8 cm dan 

TA = 12 cm. Tentukan  jarak titik T ke bidang ABCD 

Jawab : 

 Jarak titik T ke bidang ABCD 

 Gambar :       

 

 

 

       

      Perhitungan : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Diketahui balok ABCD.EFGH dengan panjang rusuk AB = 12 cm, 
AD = 9 cm, dan AE = 7 cm. Titik K adalah titik potong diagonal-

diagonal EG dan FH, titik L adalah titik potong diagonal-diagonal 

ruang AG dan BH. Hitunglah jarak :  

a. titik K ke bidang ABCD  b.  titik L ke bidang ADHE  

 

 

 

Kelompok : 

Anggota   : 
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     jawab :  

a. jarak titik K ke bidang ABCD :  

 

 

 

 

 

     b. jarak titik L ke bidang ADHE :  

 

 

 

 

 

3. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 10 cm 

   Tentukan jarak titik A kebidang BDHF ! 

  Jawab :  
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4. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, 

hitunglah jarak titik C ke bidang BDG 

     Jawab :  

     jarak titik C ke bidang BDG (gambarkan!) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PQRS dan PSUT masing-masing berbentuk persegi panjang, PQRS 

terletak pada bidang horisontal dan PSUT terletak pada bidang 

vertikal. Panjang PT= 3cm, QR= 4cm, dan RU= 7cm. 

a. gambarlah sketsa lukisan ruang di atas! 
b. Tentukan jarak titik R ke budang PSUT 
c. Tentukan jarak titik T ke bidang PQRS 

Jawab : 

a. gambaran sketsa lukisan ruang : 
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   b. Jarak titik R ke bidang PSUT : 
        

 

 

 

 

 

 

 
c. Jarak titik T ke bidang PQRS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



 
  

187

LAMPIRAN A.3 

 

Nama  : 
Absen  : 
Kelompok : 

 
 
1. Diketahui kubus ABCD.EFGH, tentukan dan jelaskan : 
   titik-titik sudut di luar perpotongan bidang EFGH dan BDHF 

 

2. Diketahui kubus ABCD.EFGH, dengan panjang rusuk 5 cm. 

    Hitunglah :  

a. jarak titik F ke titik C 

b. jarak titik C ke garis FH 
 

3. Diketahui balok ABCD.EFGH dengan panjang AD = 5 cm,  

    AE= 6 cm, EB = 10 cm 

   Gambarkan dan tentukan jarak titik C ke bidang ADHE ! 

 
 

Nama  : 
Absen  : 
Kelompok : 

 
1. Diketahui kubus ABCD.EFGH, tentukan dan jelaskan : 

    titik-titik sudut di luar perpotongan bidang ABCD dan BDHF 

 

2. Diketahui kubus ABCD.EFGH, dengan panjang rusuk 5 cm.  

   Hitunglah :  

a. jarak titik G ke titik B 

b. jarak titik G ke garis DB 
 

3. Diketahui balok ABCD.EFGH dengan panjang AD = 5 cm,  

    AE= 6 cm, EB = 10 cm 

   Gambarkan dan tentukan jarak titik C ke bidang ADHE ! 

 

 

 

SOAL ASOAL ASOAL ASOAL A    

1111    

SOAL BSOAL BSOAL BSOAL B    
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LAMPIRAN A.4 

 

JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 1 
 

1. a. Apa yang kamu ketahui mengenai titik, garis dan bidang? 

Berikan contoh dan ilustrasikan jawabanmu ! 

     b. Dengan menggunakan ujung telunjuk jari sebagai titik A dan serotan  

sebagai garis b 

•  Peragakanlah kedudukan titik A terletak pada garis b 

•  Peragakanlah kedudukan titik A berada di luar garis b 

    Jawab :  

a.● Titik  merupakan suatu definisi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. 
Titik  tidak mempunyai ukuran , tidak berdimensi, dan dinamai dengan 
huruf kapital 
Contoh : titik A, titik b, titik C 

● Garis merupakan jarak terdekat dari antara 2 titik, garis tidak memiliki batas 
dan dapat diperpanjang 
Contoh : garis g, garis l 

   ● Sedangkan sebuah bidang memiliki luas yang tak terbatas, dapat diperluas 
semau kita 
Contoh : bidang ABCD, bidang V 
 

  Ilustrasi jawaban (dengan gambar) : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 

E 
F 

G 

A B 

C 
D 
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b. Gambar kedudukan titik A                       Gambar kedudukan titik A  

            pada garis b                                              di luar garis b : 

 

 

 

 

 

 

2. Dengan menggunakan serotan warna biru sebagai garis g dan serotan 

warna merah sebagai garis h, peragakanlah : 

a. garis g dan garis h berpotongan 

b. garis g dan garis h berimpit 

c. garis g dan garis h sejajar 

d. garis g dan garis h bersilangan 

jawab :  

a. Gambar peragaan garis g dan garis h berpotongan : 

 

 

 

b. Gambar peragaan garis g dan garis h berimpit : 

 

 

c. Gambar peragaan garis g dan garis h sejajar :  

 

 

 

A 

A

b 

b 

 

V 

g 
h 

 g 

h 

 
V 

g 

h 
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d. Gambar peragaan garis g dan garis h bersilangan :  

 

 

 

 

 

3.  Dengan menggunakan dua lembar kertas (kertas 1 sebagai bidang V dan 

kertas 2 sebagai  bidang W), peragakanlah  

a. bidang V dan bidang W saling berimpit 

b. bidang V dan bidang W saling sejajar 

c. bidang V dan bidang W berpotongan dengan bidang lain 

     jawab :  

a. Gambar peragaan bidang V dan bidang W saling berimpit : 

 

 

 

 

b. Gambar peragaan bidang V dan bidang W saling sejajar : 

 

 

 

 

 

 

 

 
V 

g 

h 

A . 

V 

W 

P Q . . 

W 

V 
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c. Gambar peragaan bidang V dan bidang W berpotongan dengan 

bidang lain : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Diketahui kubus ABCD.EFGH, tentukan dan jelaskan : 

a. rusuk-rusuk kubus yang berpotongan dengan rusuk EF 

b. rusuk-rusuk kubus yang bersilangan dengan rusuk AD 

c. bidang-bidang yang sejajar dengan bidang ADHE 

  Jawab :  

a. rusuk-rusuk kubus yang berpotongan dengan rusuk EF : 
Rusuk EF berpotongan dengan rusuk FG, FB, 
EH, dan EA. Rusuk FG, FB,  EH, dan EA 
diperpanjang, maka akan memotong rusuk EF. 
Dua garis dikatakan berpotongan jika terletak 
pada sebuah bidang dan mempunyai titik 
persekutuan, jadi :  
• Rusuk EF dan rusuk EH berpotongan di titik 

E, dan terletak pada bidang EFGH. 
• Rusuk EF dan rusuk EA berpotongan di titik 

E, dan terletak pada bidang ABFE. 
• Rusuk EF dan rusuk FG berpotongan di titik 

F, dan terletak pada bidang EFGH. 
• Rusuk EF dan rusuk FB berpotongan di titik 

F, dan terletak pada bidang ABFE. 

 

V 

W 

H 

E 

F 

G 

A B 

C 
D 
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b. rusuk-rusuk kubus yang bersilangan dengan rusuk AD : 
Rusuk-rusuk yang bersilangan dengan rusuk 
AD adalah rusuk EF, GH, FB, dan GC. 
Dua garis dikatakan bersilangan jika dua garis 
itu tidak sejajar, tidak berpotongan, dan tidak 
terletak pada satu bidang yang sama, jadi : 
• Rusuk AD bersilangan dengan rusuk EF, 

karena rusuk AD tidak berpotongan, tidak 
sejajar dengan rusuk EF, rusuk AD pada 
bidang ADHE, dan EF pada bidang EFGH 

• Rusuk AD bersilangan dengan rusuk GH, 
karena rusuk AD tidak berpotongan, tidak 
sejajar dengan rusuk GH, rusuk AD pada 
bidang ADHE, dan GH pada bidang CDHG 

• Rusuk AD bersilangan dengan rusuk FB, karena rusuk AD tidak berpotongan, 
tidak sejajar dengan rusuk FB, rusuk AD pada bidang ADHE, dan FB pada 
bidang BCGF 

• Rusuk AD bersilangan degan rusuk GC, karena rusuk AD tidak berpotongan, 
tidak sejajar dengan rusuk GC, rusuk AD pada bidang ADHE, dan GC pada 
bidang CDHG 

 
c. bidang-bidang yang sejajar dengan bidang ADHE 

Bidang yang sejajar sengan bidang ADHE 
adalah bidang BCGF, karena kedua bidang 
tersebut tidak mempunyai 1 titik persekutuan 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

5. Diketahui kubus ABCD.EFGH, sebutkan 3 buah bidang yang  terdiri atas  

2 bidang sisi kubus dan 1 bidang diagonal, sehingga : 

a. ketiga garis potongnya berimpit 

b. ketiga garis potongnya sejajar 

 

H 

E 
F 

G 

A B 

C 
D 

B 

C D 

E F 

G H H 

F 
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     jawab : 

a. ketiga garis potongnya berimpit :  

Bidang yang digunakan adalah 2 bidang 
sisi (bidang ADHE dan ABCD) dan 1 
bidang diagonal ADFG. 
• Rusuk AD merupakan perpotongan 

antara bidang ADHE dan bidang 
ABCD 

• Rusuk AD merupakan perpotongan 
antara bidang ADHE dan bidang 
ADFG 

• Rusuk AD merupakan perpotongan 
antara bidang ABCD dan bidang 
ADGF 

 
 

     b. ketiga garis potongnya sejajar :   
Bidang yang digunakan adalah 2 bidang 
sisi (ADHE dan ABCD) dan 1 bidang 
diagonal BCHE.  
� Rusuk AD merupakan perpotongan 

antara bidang ABCD dengan bidang 
ADHE 

� Rusuk EH merupakan perpotongan 
antara bidang BCHE dengan bidang 
ADHE 

� Rusuk BC merupakan perpotongan 
antara bidang ABCD dengan bidang 
BCHE 

� Kedudukan rusuk AD, rusuk EH, dan 
rusuk BC saling sejajar 

 
 
 

 
 
 

 

 

A 
B 

C D 

E F 

G H H 

F 

A 
B 

C D 

E F 

G 
H H 

F 
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JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 2 
 
1. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6cm. 

Tentukan jarak titik H ke DF ! 

 

Jawab : 

analisis gambar :  

1. tarik garis dari H yang tegak lurus 

terhadap DF 

2.  Panjang HD = 6cm       

     Panjang HF =        

     Panjang FD = 

 

 

 

Analisis gambar pada dimensi 2 : 

3) lihat segitiga HDF    

       DH’ = x cm 

      FH’ =              cm 

 

 

 

 

 

 

4) perhitungan : 

pada segitiga HH’D (siku-siku di H’) 

(HH’)2 = 36 – x2   

pada segitiga HH’F (siku-siku di H’) 

 (HH’)2 = (        )2   

HH’ (pada segitiga HH’D)= HH’ (pada segitiga HH’F)            

 36 – x2                =    (        )2   

A B 

C D 

E F 

G H 

H 

D 

F 

H’ 

cm26

cm36

x−36

x−36

x−36
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 36 – x2                 =     

          =   36 

 x         =  

  

HH’ =   

 =  

 =  

Jadi jarak titik H ke DF adalah   cm 

 

2. PQRS dan PSUT masing-masing berbentuk persegi panjang, PQRS 

terletak pada bidang horizontal dan PSUT terletak pada bidang 

vertical. Panjang PT = 3cm, QR = 4cm, dan RU = 7cm. 

a. Sketsa data di atas dan gambarlah lukisan ruang itu! 

b. Tentukan jarak titik R ke titik S 

 

Jawab :  

a. Sketsa gambar :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Jarak titik R ke titik S :  
     RS =  

      =   

     =  
      = 
 

231272 xx −−

x312

32

( )22 326 −

1236−
62

62

P Q 

R 
S 

U 

T 

3cm 4cm 

7cm 

( ) 22 326 −

3cm 

R 
S 

U 
7cm 

22 SURU −
22 37 −

949−
cm10240 =

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



 
  

196

3.  Diketahui limas segi-4 beraturan T.ABCD. Panjang AB = 8 cm dan TA = 

12 cm. Tentukan jarak A ke TC 

Jawab :  

 Jarak A ke TC 

3) analisis gambar :  

 

 

 

 

 

 

      

4) Perhitungan :  

A02 =     AO2 =    -- (12 – x)2 

         = 144 – x2               = 128 – (144 – 24x + x2) 

                    = -16 + 24x - x2 

-16 + 24x – x2 = 144 – x2 

 24x      = 128 

      x     =  =   

AO =  

       =  cm 

 

  

 

 

cmA26

A B 

C D 

T 

O 

A 

C 

T 

O 
x 

12 - x 12 

2212 x− ( )228

24
128

3

16

2
2

3

16
12 







−

56,99
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4.   Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 10cm. 

Tentukan jarak titik F ke garis AC ! 

 

Jawab :  

Jarak titik F ke garis AC 

 Analisis gambar :  

 

    Panjang FC =   =  

    Panjang AC =   = 

    Panjang AF =   = 

 

 

 

Analisis gambar pada dimensi 2 :  

     F’C =  

     FF’ =  

          =  

          =  

          = 

   

 

 

    

A C 

F 

F’ cm25

cm25

10 cm 

cm25

A B 

C D 

E F 

G H 

F’ 

22 1010 + cm210
22 1010 +
22 1010 +

cm210

cm210

cm25

( )22 2510 −

50100−

50

cm25
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5. Titik K merupakan pertengahan rusuk CG. Hitunglah jarak  

a. . Titik A ke titik C  b. Titik A ke titik G  

c.  Titik A ke titik K  d.  Titik B ke titik K 
 
Jawab :  
a. . Titik A ke titik C    

Analisis gambar :  perhitungan :    

       

          

 

     

                         AC2 =  

                      =  

                      =   

 

 

b. Titik A ke titik G 

analisis gambar :  perhitungan :  

  

 

 

 

              AG2 =   

                      =  

                      =  

 

 

 

A B 

C D 

E F 

G H 

A B 

C D 

E F 

G H 

8 cm 

A B 

C 

8 cm 
22 CBAB +

22 88 +

cm864=

A C 

G 

8 cm 

22 GCAG +

( ) 22
828 +

cm3619264128 ==+
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c.  Titik A ke titik K 

analisis gambar :  perhitungan :     

    

     

                             AK2 =  

                                     =  

                                     =  

                                     = 

 

 

 

d. Titik B ke titik K 

 

   analisis gambar :   perhitungan :     

    

 
         

           BK2 =  

                   =  

                   =  

                   =  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C D 

E F 

G H 

K 

A B 

C D 

E F 

G H 

K 

A C 

K 
4 cm 

22 KCAC +

( ) 22
428 +

22 16128 +

cm12144 =

B C 

K 
4 cm 

8 cm 22 KCBC +
22 48 +
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cm5480 =
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JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 3 
 

1.  Diketahui limas segi-4 beraturan T.ABCD. Panjang AB = 8 cm dan TA = 

12 cm. Tentukan  jarak titik T ke bidang ABCD 

Jawab : 

 Jarak titik T ke bidang ABCD 

 Gambar :       

       AC =  

       AO =    

 

 

 

 

     Perhitungan : 

      Jarak T ke bidang ABCD = tinggi limas = TO 

      TO =   

            =  

          =    

            =   

 

 Jadi jarak titik T ke bidang ABCD adalah  

 

 

 

cm2812888 22 ==+

cmcm 2428
2

1 =×

A B 

C D 

T 

O 

22 0ATA −

( )22 2412 −

32144 −

cm74112=

cm74
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2 Diketahui balok ABCD.EFGH dengan panjang rusuk AB = 12 cm, AD = 9 

cm, dan AE = 7 cm. Titik K adalah titik potong diagonal-diagonal EG dan 

FH, titik L adalah titik potong diagonal-diagonal ruang AG dan BH. 

Hitunglah jarak :  

a. titik K ke bidang ABCD  b.  titik L ke bidang ADHE 

  

 jawab :  

a. jarak titik K ke bidang ABCD :  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Proyeksi titik K ke bidang ABCD adalah titik O 
 Jarak titik K ke bidang ABCD adalah garis KO 
 Panjang KO =  panjang rusuk AE = 7 cm 
  Jadi, jarak titik K ke bidang ABCD adalah 7 cm 

         

b. Jarak titik L ke bidang ADHE :  

      

 

 

 

 

Proyeksi titik L ke bidang ADHE adalah titik O 
Jarak titik L ke bidang ADHE adalah garis LO 
 

 

A B 

C D 
F 

G H 

12 cm 

7 cm 

9 cm 

E 

L o 
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C D 
F 

G H 
K 
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O 
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Panjang LO =       panjang rusuk AB =       x 12 cm = 6 cm 

 

     Jadi, jarak titik L ke bidang ABHE adalah 6 cm 

 

3. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 10 cm 

   Tentukan jarak titik A kebidang BDHF ! 

  Jawab :  

 Jarak titik A ke bidang BDHF : ( gambarkan!) 

 

     Proyeksi  titik A ke bidang BDHF adalah titik O 

     Jadi jarak titik A ke bidang BDHF  

adalah garis AO 

     AO =  

     AC =  

           =   

  

 

      

     AO =  

  

                 =    

 

Jadi jarak titik A ke bidang BDHF adalah  

 

 

A B 

C D 

E F 

G H 

o 

AC
2

1

22 BCAB +
22 88 +

cm28128=

AC
2

1

cm2428
2

1 =×

cm24

2

1

2

1
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4. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, hitunglah 

jarak titik C ke bidang BDG ! 

     Jawab :  

     jarak titik C ke bidang BDG (gambarkan!) 

       Proyeksi  titik C ke bidang BDG 

adalah titik O 

       Jarak titik C ke bidang BDG 

adalah garis OC 

       Diketahui bahwa OC =  

       EC =  

           =  

           = 

          =  

 

OC =  

       =  

 

Jadi, jarak titik C ke bidang BDG adalah  

 

5. PQRS dan PSUT masing-masing berbentuk persegi panjang, PQRS 

terletak pada bidang horisontal dan PSUT terletak pada bidang 

vertikal. Panjang PT= 3cm, QR= 4cm, dan RU= 7cm. 

a. gambarlah sketsa lukisan ruang di atas! 

b. Tentukan jarak titik R ke budang PSUT 

c. Tentukan jarak titik T ke bidang PQRS 

 

 

 

A B 

C D 

E F 

G H 

o EC
3

1

22 EAAC +

( ) ( )22
3626 +

10872+
cm36108 =

EC
3

1

3236
3

1 =

cm32
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Jawab : 

a. gambaran sketsa lukisan ruang : 

 

 

 

 

 

 

 

   b. Jarak titik R ke bidang PSUT : 
Proyeksi titik R ke bidang PSUT 

adalah titik S 

Jarak titik R ke bidang PSUT 

adalah garis RS 

       RS =  

            =  

            =  

            =  

     Jadi, jarak titik R ke bidang PSUT adalah  
 

c. Jarak titik T ke bidang PQRS : 
Proyeksi titik T ke bidang PQRS 

adalah titik P 

Jarak titik P ke bidang PSQRS 

adalah garis PT 

       PT = 3 cm   

       Jadi, jarak titik T ke bidang PQRS adalah 3cm 

 
 

 

 

 

4 cm 

7 cm 

P Q 

R S 

U 

T 

4 cm 

7 cm 

P Q 

R S 

U 

T 

22 SURU +
22 37 −

949−

cm10240=
cm102

4 cm 

7 cm 

3 cm 

P Q 

R S 

U 

T 
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LAMPIRAN A.5 

 

JAWABAN SOAL TES KODE A 

 

1. Diketahui kubus ABCD.EFGH, tentukan dan jelaskan : 

    titik-titik sudut di luar perpotongan bidang EFGH dan BDHF 

 
Jawab :  

Titik-titik sudut    perpotongan bidang 

EFGH dan BDHF adalah titik H dan 

titik F. Jadi titik-titik sudut di luar 

perpotongan bidang EFGH dan BDHF 

adalah selain titik H dan titik F, yaitu 

titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, 

dan titik G. 

 

2. Diketahui kubus ABCD.EFGH, dengan panjang rusuk 5 cm.  

Hitunglah :  

a. jarak titik F ke titik C 

b. jarak titik C ke garis FH 
 

jawab :  

Jarak titik F ke tiik C  : 

= FC 

     =  

     =  

     =   

     =  

          Jadi, jarak titik F ke titik C adalah  

             cm 

 

H 

E 
F 

G 

A B 

C D 

22 BCFB +
22 55 +

50

25

25

H 

E 
G 

A B 

C 

o 

 

D 

F 
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Jarak titik C ke garis FH    = CO 

                =  

            =   

            = 

            =  

            = 6, 12 cm 

3. Diketahui balok ABCD.EFGH dengan panjang AD = 5 cm,  

  AE= 6 cm, EB = 10 cm 

 Gambarkan dan tentukan jarak titik C ke bidang ADHE ! 
   

Jawab :  

  

 

 

 

 

 

 

 Jarak titik C ke bidang ADHE = CD = AB 

 AB =     

       =     

       =  

       =  

       = 8 

 
 
 
 

 

 

22 FOFC −
( ) 22

25,225 −

5,1250−
5,37

A B 

C D 

H 

E 

G 
F 

5cm 

6cm 
10cm 

22 AEBE −
22 610 −
36100−

64
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JAWABAN SOAL TES KODE B 
 

 
1. Diketahui kubus ABCD.EFGH, tentukan dan jelaskan : 

   titik-titik sudut di luar perpotongan bidang ABCD dan BDHF 

   Jawab :  

       

Titik-titik sudut                perpotongan 

bidang ABCD dan BDHF adalah titik B 

dan titik D. Jadi titik-titik sudut di luar 

perpotongan bidang ABCD dan BDHF 

adalah selain titik B dan titik D, yaitu 

titik A, titik C, titik E, titik F, titik G, 

dan titik H 

 

 

 

2. Diketahui kubus ABCD.EFGH, dengan panjang rusuk 5 cm. 

    Hitunglah :  

a. jarak titik G ke titik B 

b. jarak titik G ke garis DB 
 

    jawab :  
Jarak titik G ke tiik B  : 

= GB 

      =  

      =  

      =   

      =  

           Jadi, jarak titik G ke titik B adalah  

             cm 

H 

E F 

G 

A B 

C 
D 

22 GCBC +

22 55 +
50

25

25

H 

E F 

G 

A B 

C 
D 

o 
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Jarak titik G ke garis DB    = GO 

                         =  

                        =   

                   = 

                    =  

                  = 6, 12 cm 

 

3. Diketahui balok ABCD.EFGH dengan panjang AD = 5 cm,  

    AE= 6 cm, EB = 10 cm 

   Gambarkan dan tentukan jarak titik C ke bidang ADHE ! 

   

 Jawab :  

  

 

 

 

 

 

 

 Jarak titik C ke bidang ADHE = CD = AB 

 AB =     

       =     

       =  

       =  

       = 8 

 Jadi, jarak titik C ke bidang ADHE adalah 8 cm  

 

 

22 BOGB −

( ) 22
25,225 −

5,1250−

5,37

A B 

C D 

H 

E 

G 
F 

5cm 

6cm 
10cm 

22 AEBE −
22 610 −
36100−

64
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LAMPIRAN A.6 

 

  Perangkat Pembelajaran (powerpoint) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panduan Lembar Kerja

JARAK TITIK 
KE TITIK

JARAK TITIK 
KE GARIS

JARAK TITIK 
KE BIDANG

JARAK SUATU TITIKJARAK SUATU TITIK

created by : Pty PMAT USD’05

Panduan Lembar Kerja

Jarak titik ke titik

adalah panjang ruas garis

yang menghubungkan

titik A ke B

A

B

Ja
ra

k
du

a
tit

ik

Peragaan ini,menunjukan jarak titik A ke B

Panduan Lembar Kerja

Contoh
Diketahui kubus
ABCD.EFGH
dengan panjang rusuk acm.
Tentukan jarak :
1. titik A ke C
2. titik A ke GA B

CD

H
E F

G

a cm

a cm

a cm

Panduan Lembar Kerja

Pembahasan
Perhatikan

segitiga ABC yang
siku-siku di B, maka

AC =
=
=
= 

Jadi diagonal sisi AC =        cm 

A B
CD

H
E F

G

a cm

a cm

a cm

22 BCAB +
22 aa +

2a2

2a

2a

Panduan Lembar Kerja

Jarak AG = ?
Perhatikan segitiga ACG
yang siku-siku di C,maka

AG                               

A B
CD

H
E F

G

a cm

a cm

a cm

22 CGAC +=

22)2( aa +=

23a= 3a=
3a

222 aa +=

Jadi diagonal ruang AG =       cm

Panduan Lembar Kerja

Jarak titik ke Garis

A

g

Ja
ra

k
tit

ik
da

n
ga

ris

Jarak titik A ke
garis g adalah : 
panjang ruas garis
yang ditarik dari
titik A dan tegak
lurus garis g

Peragaan ini,menunjukan jarak titik A ke garis g
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Panduan Lembar Kerja

Lihat segitiga ABC

PB =               

( )22 336 −=

Jadi jarak B ke AC = 3 cm

27-36=

6

A B

C

P 3v
3

6

?
3v3

39 ==

22 APAB −

Panduan Lembar Kerja

Jarak titik ke bidang
Peragaan ini
menunjukan jarak
antara titik A ke
bidang V adalah
panjang ruas garis
yang 
menghubungkan
tegak lurus titik
A 
ke bidang V

A

V
¬

Panduan Lembar Kerja

Contoh 2
Diketahui kubus
ABCD.EFGH dengan
panjang rusuk 6 cm.

Tentukan jarak titik
C ke bidang AFHA B

CD

H
E F

G

6 cmA B
CD

Panduan Lembar Kerja

C

C’

A

P

x

v5
4 

-x

AP = CP = v 62 +(3v2) 
= v 54

v 542 – x = (6 v2) – (v54 – x )
.
.
.
x = v6
CC’ = v54 – 6 = 4v3 cm 

2

2 2 2

Panduan Lembar Kerja

A B
CD

H
E F

G

6 cm

6 cm

Contoh

Diketahui kubus
ABCD.EFGH
dengan panjang
rusuk 6 cm.
Jarak titik B ke
diagonal AC
adalah….

Panduan Lembar Kerja

Pembahasan

Jarak B ke AC=
jarak B ke P (BP⊥AC)
Diagonal sisi AC = 6v2 cm
AP=PC =3v3cm
Lihat segitiga ABC

A B
CD

H
E F

G

6 cm

P

A B

P

3v
3

6

6?

C

3v3

6 cm
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LAMPIRAN B 

 

LAMPIRAN B.1 : Instrumen Pengamatan Siswa 

LAMPIRAN B.2 : Catatan Lapangan 
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LAMPIRAN B.1 

 

INSTRUMEN PENGAMATAN 
 
Nama sekolah  : SMA Pangudi Luhur Yogyakarta 
Kelas/semester : X.1 / 2 
Tanggal   : 7 April 2009 
Waktu   : 08.30 – 10.00 
Pengamat  : Jeane Vika Traditya 
 

No Aspek keaktifan yang terlihat keterangan 
1. Diskusi kelompok a.  Siswa berani bertanya kepada guru Ya, siswa rata-rata bertanya untuk menanyakan maksud dari 

soal dan kebenaran jawaban 
b.  Siswa berani bertanya kepada teman Ya, siswa bertanya pada teman untuk kebenaran jawaban dan 

meneliti jawaban 
c. Siswa mampu menjelaskan jawaban 

secara lisan 
Ya, jawaban secara lisan ditunjukkan siswa pada saat 
menjelaskan dengan bantuan alat peraga 

d.  Siswa memberi tanggapan terhadap 
usulan atau ide dari teman sekelompok 

Ya, siswa menanggapi, menyanggah, dan meralat jawaban yang 
salah  

e. Siswa menyampaikan suatu kesimpulan 
dari masalah yang diberikan 

Ya, kesimpulan diambil bersama dalam kelompok 

2. Kekompakkan 
kelompok 

a.     Siswa membuat keputusan 
berdasarkan pertimbangan anggota 
yang lain 

Ya, keputusan tersebut berupa keputusan siswa dalam 
menentukan jawaban, khususnya banyakkelompok yang dapat 
memberikan keputusan dalam memahami konsep berpotongan 
dan berimpit 

b.    Siswa  memberi kesempatan anggota 
kelompoknya untuk mengemukakan 
ide 

Ya, pada saat teaman dalam kelompok sedang menjelaskan yang 
lain mendengarkan 

c.    Saling membantu dalam 
menyelesaikan masalah 

Ya 

3. Presentasi hasil kerja a. Siswa mampu menjelaskan jawaban Ya, jawaban lisan ditunjukkan dengan alat peraga 
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kelompok 
 
 
 

secara lisan 
b. Siswa menggunakan alat peraga 

untuk menjelaskan jawaban 
Ya, alat peraga digunakan untuk menjawab soal nomor 2  

c. Siswa menggunakan papan tulis 
untuk menjelaskan jawaban 

Ya, untuk menjelaskan pengrtian dari titik, garis, dan bidang 
siswa menggambarkan ilustrasi bangun ruang kubus 

d. Siswa menyampaikan suatu 
kesimpulan dari masalah yang 
diberikan 

Ya, kesimpulan disampaikan siswa dengan pancingan 
pertanyyan dari guru 

4. Tanggapan dari 
teman/kelompok lain  

a. Siswa berani bertanya berkaitan 
dengan presentasi  

Ya, banyak pertanyaan dan perdebatan dari siswa  

b. Siswa menyampaikan gagasan lain 
yang berbeda dengan hasil presentasi 

Tidak, siswa hanya bertanya atau menyanggah jawaban, tetapi 
tidak menyampaikan gagasan lain 

5. Merangkum materi 
pembelajaran  
 

a. Siswa berani bertanya mengenai 
materi yang diberikan  

Tidak, sisa merasa sudah jelas, sehingga tidak ada pertanyaan 
yang dilontarkan 

b. Siswa menyampaikan suatu kesimpulan 
dari kegiatan pembelajaran 

Tidak  
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INSTRUMEN PENGAMATAN 
 
Nama sekolah  : SMA Pangudi Luhur Yogyakarta 
Kelas/semester : X.1 / 2 
Tanggal   : 14 April 2009 
Waktu   : 08.30 – 10.00 
Pengamat  : Jeane Vika Traditya 
 

No Aspek keaktifan yang terlihat keterangan 
1. Diskusi kelompok a.  Siswa berani bertanya kepada guru Ya, siswa rata-rata bertanya untuk menanyakan soal nomor 1, 2 

, dan 3 
b.  Siswa berani bertanya kepada teman Ya, siswa bertanya pada teman untuk menanyakan maksud dari 

jawaban 
c. Siswa mampu menjelaskan jawaban 

secara lisan 
Ya, jawaban secara lisan ditunjukkan siswa dalam memahami 
proyeksi titik ke garis 

d.  Siswa memberi tanggapan terhadap 
usulan atau ide dari teman sekelompok 

Ya, siswa menanggapi, menyanggah, dan meralat jawaban yang 
salah  

e. Siswa menyampaikan suatu 
kesimpulan dari masalah yang 
diberikan 

Tidak  

2. Kekompakkan 
kelompok 

a.     Siswa membuat keputusan 
berdasarkan pertimbangan anggota 
yang lain 

Ya 

b.    Siswa  memberi kesempatan anggota 
kelompoknya untuk mengemukakan 
ide 

Ya, pada saat teman dalam kelompok sedang menjelaskan yang 
lain mendengarkan 

c.    Saling membantu dalam 
menyelesaikan masalah 

Ya, siswa dalam kelompok membantu temannya yang kesulitan, 
khususnya untuk mengerjakan soal nomor 1 

3. 
 
 
 
 

Presentasi hasil kerja 
kelompok 
 
 
 

a. Siswa mampu menjelaskan jawaban 
secara lisan 

Ya,  

b. Siswa menggunakan alat peraga untuk 
menjelaskan jawaban 

Ya, alat peraga yang digunakan berupa kertas dan bentuk 
kerangka kubus 

c. Siswa menggunakan papan tulis untuk Ya, setelah siswa menjelaskan secara lisan, jawaban dipertegas 
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menjelaskan jawaban dengan menggambar ulang pada papan tulis 
d. Siswa menyampaikan suatu 

kesimpulan dari masalah yang 
diberikan 

Ya, berupa kesimpulan mengenai materi kedudukan bidang 
terhadap bidang lain 

4. Tanggapan dari 
teman/kelompok lain  

a. Siswa berani bertanya berkaitan 
dengan presentasi  

Ya,  

b. Siswa menyampaikan gagasan lain 
yang berbeda dengan hasil presentasi 

Tidak, kebanyakan siswa hanay bertanya atau menambahi  
jawaban yang kurang lengkap 

5. Merangkum materi 
pembelajaran  
 

a. Siswa berani bertanya mengenai 
materi yang diberikan  

Ya, banyak siswa yang bertanya mengenai soal nomor 5 

b. Siswa menyampaikan suatu 
kesimpulan dari kegiatan 
pembelajaran 

Tidak  
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INSTRUMEN PENGAMATAN 
 
Nama sekolah  : SMA Pangudi Luhur Yogyakarta 
Kelas/semester : X.1 / 2 
Tanggal   : 17 April 2009 
Waktu   : 10.15 – 11.45 
Pengamat  : Febrina Widya Hesti 
 

No Aspek keaktifan yang terlihat keterangan 
1. Diskusi kelompok a.  Siswa berani bertanya kepada guru Ya, siswa memanfaatkan kesempatan yaitu bertanya pada saat 

guru lewat di dekatnya 
b.  Siswa berani bertanya kepada teman Ya, siswa bertanya pada teman satu kelompok, ada beberapa 

kelompok yang juga bertanya pada kelompok lain 
c. Siswa mampu menjelaskan jawaban 

secara lisan 
Ya,  

d.  Siswa memberi tanggapan terhadap 
usulan atau ide dari teman sekelompok 

Ya,  

e. Siswa menyampaikan suatu 
kesimpulan dari masalah yang 
diberikan 

Tidak  

2. Kekompakkan 
kelompok 

a.     Siswa membuat keputusan 
berdasarkan pertimbangan anggota 
yang lain 

Ya,  

b.    Siswa  memberi kesempatan anggota 
kelompoknya untuk mengemukakan 
ide 

Ya, pada saat teman dalam kelompok sedang menjelaskan yang 
lain mendengarkan 

c.    Saling membantu dalam 
menyelesaikan masalah 

Ya, dengan memberikan usulan atau solusi 

3. 
 
 
 
 

Presentasi hasil kerja 
kelompok 
 
 
 

a. Siswa mampu menjelaskan jawaban 
secara lisan 

Ya, siswa dapat menjelaskan deangan baik 

b. Siswa menggunakan alat peraga untuk 
menjelaskan jawaban 

Tidak  

c. Siswa menggunakan papan tulis untuk Ya, siswa beanr-benar memanfatkan papan tulis secara 
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menjelaskan jawaban maksimal, yaitu untuk mengilustrasikan jawaban dan untuk 
menulis perhitungan 

d. Siswa menyampaikan suatu 
kesimpulan dari masalah yang 
diberikan 

Tidak  

4. Tanggapan dari 
teman/kelompok lain  

a. Siswa berani bertanya berkaitan 
dengan presentasi  

Ya, siswa langsung bertanya kepada siapaun yang sedang 
presentasi 

b. Siswa menyampaikan gagasan lain 
yang berbeda dengan hasil presentasi 

Tidak, karena jawaban dari kelompok lain sama 

5. Merangkum materi 
pembelajaran  
 

a. Siswa berani bertanya mengenai 
materi yang diberikan  

Tidak  

b. Siswa menyampaikan suatu 
kesimpulan dari kegiatan 
pembelajaran 

Tidak  
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INSTRUMEN PENGAMATAN 
 
Nama sekolah  : SMA Pangudi Luhur Yogyakarta 
Kelas/semester : X.1 / 2 
Tanggal   : 25 April 2009 
Waktu   : 12.00 – 13.30 
Pengamat  : Bernadetha Prima S. 
 

No Aspek keaktifan yang terlihat keterangan 
1. Diskusi kelompok a.  Siswa berani bertanya kepada guru Ya, kebanyakan siswa yang telah buntu/mengalami kesulitan 

kemudian bertanya pada guru 
b.  Siswa berani bertanya kepada teman Ya, siswa bertanya pada teman 1 kelompok dan juga di laur 

kelompok 
c. Siswa mampu menjelaskan jawaban 

secara lisan 
Ya, jawaban secara lisan khususnya jawaban dari hasil 
pekerjaan mmereka sendiri 

d.  Siswa memberi tanggapan terhadap 
usulan atau ide dari teman sekelompok 

Ya,  

e. Siswa menyampaikan suatu 
kesimpulan dari masalah yang 
diberikan 

Tidak  

2. Kekompakkan 
kelompok 

a.     Siswa membuat keputusan 
berdasarkan pertimbangan anggota 
yang lain 

Ya, ketika siswa selesai mengerjakan mereka meminta teman 
lain untuk meneliti jawabannya 

b.    Siswa  memberi kesempatan anggota 
kelompoknya untuk mengemukakan 
ide 

Ya,  

c.    Saling membantu dalam 
menyelesaikan masalah 

Ya, mayoritas kelompok saling membantu dalam menyelesaikan 
soal 

3. 
 
 
 
 

Presentasi hasil kerja 
kelompok 
 
 
 

a. Siswa mampu menjelaskan jawaban 
secara lisan 

Ya,  

b. Siswa menggunakan alat peraga untuk 
menjelaskan jawaban 

Ya, tetapi ada beberapa siswa yang tidak terlalu menguasai 
pengguanan alat peraga 

c. Siswa menggunakan papan tulis untuk Ya, siswa selalu menggunakan papan tulis 
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menjelaskan jawaban 
d. Siswa menyampaikan suatu 

kesimpulan dari masalah yang 
diberikan 

Tidak  

4. Tanggapan dari 
teman/kelompok lain  

a. Siswa berani bertanya berkaitan 
dengan presentasi  

Ya,  

b. Siswa menyampaikan gagasan lain 
yang berbeda dengan hasil presentasi 

Tidak, kebanyakan siswa hanya bertanya atau menambahi  
jawaban yang kurang lengkap,karena jawaban mereka sama 

5. Merangkum materi 
pembelajaran  
 

a. Siswa berani bertanya mengenai 
materi yang diberikan  

Tidak  

b. Siswa menyampaikan suatu 
kesimpulan dari kegiatan 
pembelajaran 

Tidak  
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INSTRUMEN PENGAMATAN 
 
Nama sekolah  : SMA Pangudi Luhur Yogyakarta 
Kelas/semester : X.1 / 2 
Tanggal   : 28 April 2009 
Waktu   : 08.30 – 10.00 
Pengamat  : Bernadetha Prima S. 
 

No Aspek keaktifan yang terlihat keterangan 
1. Diskusi kelompok a.  Siswa berani bertanya kepada guru  

b.  Siswa berani bertanya kepada teman  
c. Siswa mampu menjelaskan jawaban 

secara lisan 
 

d.  Siswa memberi tanggapan terhadap 
usulan atau ide dari teman sekelompok 

 

e. Siswa menyampaikan suatu 
kesimpulan dari masalah yang 
diberikan 

 

2. Kekompakkan 
kelompok 

a.     Siswa membuat keputusan 
berdasarkan pertimbangan anggota 
yang lain 

 

b.    Siswa  memberi kesempatan anggota 
kelompoknya untuk mengemukakan 
ide 

 

c.    Saling membantu dalam 
menyelesaikan masalah 

 

3. 
 
 
 
 

Presentasi hasil kerja 
kelompok 
 
 
 

a. Siswa mampu menjelaskan jawaban 
secara lisan 

Ya, ada 1 siswa yang kurang dapat menjelaskan jawaban dengan  
baik 

b. Siswa menggunakan alat peraga untuk 
menjelaskan jawaban 

Ya, kebanyakan siswa menggunakan alat peraga 

c. Siswa menggunakan papan tulis untuk 
menjelaskan jawaban 

Ya, semua siswa menggunakan papan tulis untuk 
mengilustrasikan gambaran keadaan soal dan  menuliskan 
jawaban mereka  
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d. Siswa menyampaikan suatu 
kesimpulan dari masalah yang 
diberikan 

Ya, pada pertemuan ini, kebanyakan siswa dapat menyampaikan 
kesimpulan dengan baik 

4. Tanggapan dari 
teman/kelompok lain  

a. Siswa berani bertanya berkaitan 
dengan presentasi  

Ya, kebanyakan siswa yang belum p[aham kemudian 
mengangkat tangan untuk bertanya 

b. Siswa menyampaikan gagasan lain 
yang berbeda dengan hasil presentasi 

Ya,  

5. Merangkum materi 
pembelajaran  
 

a. Siswa berani bertanya mengenai 
materi yang diberikan  

Tidak  

b. Siswa menyampaikan suatu 
kesimpulan dari kegiatan 
pembelajaran 

Tidak  

 
Keterangan : Pada pertemuan terakhir ini, pembelajaran berlangsung 1 jam pembelajaran, yaitu melaksanakan aktivitas 

pada nomor 3, 4, dan 5. 1 jam berikutnyadigunakan untuk tes siswa 
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LAMPIRAN B.2 

 

CATATAN LAPANGAN 
Kelas/semester : X.1 / 2 
Tanggal   : 7 April 2009 
Waktu   : 08.30 – 10.00 
 
 Sebelum memulai kegiatan belajar guru memberi sapaan dan perkenalan 

kepada anak-ana. Setelah itu, guru menjelaskan cara pembelajaran dengan metode 

Numbered Heads Together. Guru membagi siswa dalam 8 kelompok dan memberi 

nama setiap kelompok, yaitu kelompok A, B, C, D, E, F, G, dan H. Guru juga 

memberi kode untuk setiap anggota kelompok (dalam pembelajaran ini disebut 

sebagai “nomor kepala”), misalnya kelompok A terdiri dari 5 siswa, maka nomor 

kepala untuk setiap siswa yaitu A1, A2, dan seterusnya. Sehingga tidak ada siswa 

yang mempunyai nomor kepala yang sama. Guru juga menjelaskan bahwa setelah 

diskusi kelompok, guru akan memanggil nomor kepala siswa untuk maju ke depan 

mempresentasikan hasil kerja kelompok.  

 Terdapat beberapa siswa yang tidak masuk, sehingga kelompok G hanya 

terdiri dari 2 siswa, sehingga guru menyuruh 2 siswa tersebut untuk masuk dalam 

kelompok lain yang anggota masih kurang. Setelah pembagian kelompok selesai, 

guru membagikan soal dalam kelompok. Diskusi dalam kelompok dapat berjalan 

dengan lancar, berikut kutipan pembicaraan dalam diskusi kelompok :  

Jefri     : Kalo sejajar itu misalnya gimana? Bidang ABCD dengan EFGH   ya? 
Frans : Iya, bisa… 
Jefri : Trus kalo yang berpotongan gimana? 
Frans : Berpotongan itu yang menyentuh bukan ya? Yang memotong 

jadi kalo rusuk EF itu berpotongan sama  FG, nah itu kan FG memotong rusuk 
EF. 

 Karena Frans dan Jefri merasa kurang yakin dengan pendapatnya, akhirnya 

Frans dan Jefri bertanya pada guru : 

Guru : Yang apa? 
Jefri : Yang garis EF, kalo berpotongan berarti yang mana? 
Guru : Kalo berpotongan berarti? 
Frans : Dua garisnya bertemu dan memotong ya Bu? 
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Guru : Iya, berarti garis EF berpotongan dengan garis apa? 
Jefri    : Ini Bu, dengan garis FG, EH, EA, FB. Lalu, jelasinnya gimana   Bu? 
Guru  : Ya dari gambar itu, garis EF bisa diperpanjang, kemudian tarik garis EH, lalu garis-

garis yang memotong lainnya juga diperpanjang sehingga garisnya tampak saling 
memotong. 

 
Selain itu, ada beberapa pertanyaan dari siswa alinnya, seperti kutipan berikut  
  
Christy : Bu, kalo titik A terletak pada garis B itu maksudnya gimana? 
Guru : Berarti, titik A terletak dimana? 
Christy : di garis B itu Bu 
Guru : ya.. 
Christy : Berarti kalo kedudukan titik A di luar garis B, titik A itu ga pada garis B ya Bu? 
Guru : Iya, benar.. 
 
 
Andre : Duh, garis itu apa sich? 
Christy : Garis itu sesuatu yang dapat diperpanjang semau kita, bener ga sich?iya kan? 
Andre : Ya, bener juga.. 
 

 Pada pertemuan ini, juga terdapat  kelompok yang bertanya pada teman satu 

kelompok, seperti pembicaraan Tungky dan stella. Stella masih kesulitan untuk 

memahami LKS nomor 5, sehingga Stella meminta bantuan Tungky : 

Stella   : Ini, maksud gambarmu gimana sih? 
Tungky:Nah, ini kan 2 bidang sisi yang perpotongannya berimpit, jadi gambarnya kaya gini, 

trus dikasih 1 bidang diagonal yang juga motong garis ini... 
Stella : Oiya.. ya.. eh, tapi kalo gambanya gini, bukannya ini garis potongnya sejajar? 

Trus, kalo yang  berimpit gimana yah? 
Tungki : Ya coba kamu gambar.. 
Stella : Aku binggung.. 
Adhit : Coba kamu peragain dulu pake ini, pake alat peraga. 
 

 Dalam mengerjakan soal, siswa membaca buku pegangan untuk mencari 

informasi dalam menjawab soal, siswa  mengutarakan pendapat, memberi saran, dan 

menggunakan alat peraga.  

 Setelah diskusi selesai kemudian dilanjutkan dengan presentasi. Guru 

menyebut “nomor kepala” beberapa siswa untuk mempresentasikan jawabannya.  

 Untuk soal nomor 1a guru menunjuk siswa dengan nomor kepala B1, 

sedangkan soal nomor 1b guru menunjuk siswa dengan nomor kepala E1. B1 

menjelaskan mengenai pengertian titik, garis, dan bidang. Titik, garis, dan bidang 

diperlihatkan dengan menggambar bangun kubus. B1 menjelaskan bahwa titik 
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merupakan suatu noktah, garis merupakan kumpulan suatu garis yang saling berimpit. 

Berdasarkan jawaban itu, muncul banyak pertanyaan dari siswa, diantaranya 

pertanyaan dari C1 mengenai garis : 

 C1: Tadi kan kamu bilang kalo garis itu merupakan suatu garis yang saling berhimpit, itu 
maksudnya gimana? 

 B1: Ya berarti banyak garis yang juga pada garis itu? 
 E1: Kalo garis itu merupakan kumpulan suatu titik yang saling berimpit bisa ga? 
 B1: Ya, bisa saja. Jadi banyak titik-titik yang saling berimpitan membentuk suatu garis. 
 C1 : Iya kalo berhimpitnya membentuk suatu garis, kalo titik-titik itu berhimpit tidak 

membentuk suatu garis, tapi malah berkumpul membetuk suatu lingkaran gimana? 
 
 Akhirnya B1 sedikit kesulitan untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan 

dari C1. Guru akhirnya membantu untuk menjelaskan supaya siswa yang lain juga 

mengerti.  

Guru : Jadi begini anak-anak. Titik itu merupakan suatu definisi yang tidak perlu 
dibuktikan kebenarannya. Sedangkan jika dua titik, misalnya titik A dan titik B. Dari 
titik A dan B itu, bisa kita tarik suatu garis. Jadi garis bukan suatu kumpulan titik-
titik, lebih tepatnya, dari 2 titik dapat dibuat suatu garis. 

 
 Sedangkan presentasi untuk LKS nomor 2, diperagakan A2 dan H2. A2 

menggunakan alat peraga serotan untuk mengilustrasikan kedudukan 2 garis yang 

saling berpotongan dan kedudukan 2 garis yang saling berimpit. Peragaan yang 

ditunjukkan A2 sangat jelas, sehingga siswa yang lain, terlihat sangat puas dan dapat 

memahaminya. Setelah itu, dilanjutkan dengan presentasi dari H2 yang juga 

menggunakan alat peraga serotan untuk menjelaskan jawaban. Serotan yang 

digunakan, ditempelkan pada papan tulis untuk menujukkan kedudukan sejajarnya, 

H2 juga memberikan keterrngan terhadap jawabannya, seperti berikut ini :  

H2: Garis g dan h sejajar, jadi kalo garis g atau garis h ditarik kemanapun, kesana-kesana, 2 
garis itu tidak akan bertemu pada satu titik. Jadi tidak akan mempunyai 1 titik 
persekutuan. 

 
 Karena alokasi waktu telah selesai, guru tidak sempat memberikan rangkuman 

pembelajaran. Guru menyuruh siswa untuk mempelajari kembali di rumah dan 

mempersiapkan presentasi pada pertemuan selanjutnya.  
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CATATAN LAPANGAN 
Kelas/semester : X.1 / 2 
Tanggal   : 14 April 2009 
Waktu   : 08.30 – 10.00 
 

Pada pertemuan kedua ini kegiatan pembelajaran hanya berlangsung dengan 

alokasi waktu 2 x 35 menit, karena adanya acra sekolah, sehingga siswa pulang lebih 

awal. Pertemuan ini membahas presentasi LKS 1 yang belum selesai dan dilanjutkan 

dengan diskusi kelompok membahas LKS 2. 

Guru menunjuk nomor kepala H3 untuk mempresentasikan jawaban soal 

nomor 3. H3 memperagakan kedudukan 2 bidang yang saling berimpit dengan 

menggunakan dua lembar kertas folio. Sedangkan pada saat memperagakan 

kedudukan 2 bidang yang saling sejajar, H3 salah dalam mengilustrasikan kedudukan 

2 bidang tersebut sehingga guru menyuruh siswa yang lain untk memperhatikan 

jawaban H3. guru juga menyuruh H3 untuk mengulang ilustrasi jawabannya, namun 

H3 tetap salah dalam memberikan ilustasi peragaannya. Karena peragaan H3 dalam 

menentukan kedudukan 2 bidang yang berpotongan dengan bidang lain masih kurang 

jelas, siswa yang lain menyuruh H3 menggambarkan di papan tulis. Dari gambar H3 

tersebut, muncul pertanyaan dari B2, sebagai berikut : 

B2 : Kenapa peragaannya kayak gitu? Kalo berpotongan itu bidang V dan bidang W 
harus mempunyai garis persekutuan ya? 

H3 : Jadi kalo berpotongan itu, bid V sama bid W itu mempunyai sebuah garis 
persekutuan. 

H2 : Bu, boleh membantu? 
Guru : Boleh. 
H2 : Jadi ini berpotongan membentuk garis. Ini namanya garis persekutuan. Jadi 

bidang ini dipotong sama bidang yang ini. Nah kalo ada 2 garis yang berpotongan 
itu nanti membentuk 1 titik persekutuan, kalo 2 bidang berpotongan itu membentuk 
garis persekutuan 

Guru : gimana masih ada yang bingung? 
A3 : Bu, mau nanya 
Guru : oya silahkan 
A3 : itu kalo misal berbentuk bangun ruang gimana?itu kan ada 3 bidang, kalo dibentuk 

jadi bangun bisa ga? Misalnya kubus atau apa gitu. Tunjukkan berpotongannya 
seperti apa? 

H2 : oya bisa juga jadi bentuknya kayak segitiga, tapi garis segitiga nya bukan garis, 
tapi bidang. 

Guru : Okey, terima kasih. Sekarang Ibu minta tolong diperagakan lagi kedudukan bidang 
V dan bidang W yang saling sejajar. 
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Guru : Anak2 seperti ini bisa dikatakan sejajar tidak? 
H3 : Pokoknya kalo sejajar itu ada 2 bidang, bidang V dan bidang W tidak mempunyai 

1 titik persekutuan. 
 
Kemudian guru menjelaskan mengenai kedudukan 2 bidang yang sejajar pada 

dasarnya sama halnya kedudukan 2 garis yang saling sejajar. Dua bidang dikatakan 

sejajar yaitu ketika dua bidang diperpanjang tidak akan saling bertemu pada suatu 

garis.  

Untuk  presentasi LKS nomor 4 guru menunjuk nomor kepala D4. D4 

menggunakan kerangka kubus untuk menjelaskan jawabannya. D4 menjelaskan titik 

dalam kubus. Titik A, B, C, dan D terletak di bidang bawah dan titik lainnya terletak 

pada bidang atas. Karena beberapa siswa merasa kurang jelas. Akhirnya D4 

memberikan ilustrasi kubus dengan menggambar di papan tulis. 

D4 :Yang berpotongan dengan rusuk EF itu EH, lalu EA laau FG dan FB. Kalo AD 
yang ini, yang bersilangan dengan AD yang ini FB trus CG. Lalu yang bidang yang 
sejajar dengan ADHE yaitu BCGF. Sekian dan terima kasih 

Guru : ada pertanyan? 
B1 : saya bu, kenapa yang berpotongan dengan EF bukan CG?. 
D4 :  Kalo CG berarti itu bukan berpotongan tapi bersilangan. 
H2 : Trus berarti syaratnya bersilangan itu apa? 
D4 : Syaratnya bersilangan itu kalo ditarik garis lurus tidak berpotongan pada satu titik 
H2 : lah apa bedanya ma sejajar itu? 
D4 : yah…ada yang bisa membantu saya? 
 

Kemudian guru memberikan penjelasan mengenai garis yang saling 

bersilangan, kepada semua siswa dengan alat peraga. Kedudukan dua garis yang 

saling bersilangan jika kedua garis tersebut tidak memiliki titik persekutuan, tidak 

sejajar dan terletak pada dua bidang yang berbeda. Jadi, jika rusuk AD bersilangan 

dengan rusuk EF, ketika rusuk AD dan rusuk EF diperpanjang maka tidak akan 

beertemu pada satu titik persekutuan. Rusuk AD terletak pada bidang ADHE, 

sedangkan rusuk EF terletak pada bidang EFGH.   

Untuk soal LKS nomor 5, guru memanggil nomor kepala B5 untuk 

mempresentasikan jawabannya. B5 menggunakan alat peraga kerangka kubus untuk 

menjelaskan jawabannya. 
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B5 : Ini kubus ABCD EFGH kalo ketiga garis potong berimpit. Jadi  ada diagonal trus 
potongannya berimpit. Yang ditanya itu potongannya garis berimpitnya itu dimana. 
Jadi pot berimpitnya itu ada disini : 

 
Kemudian guru menjelaskan kepada siswa yang lain untuk memperjelas 

penyelesaian soal nomor 5.a tersebut. Guru memberi contoh bahwa dua bidang sisi 

kubus yang digunakan adalah bidang EFGH dan bidang BCGF, dari dua bidang 

tersebut dapat ditentukan bidang diagonal yang digunakan agar  garis potong dari tiga 

bidang tersebut berimpit, bidang diagonal yang digunakan adalah bidang ADGF, 

sehingga garis petong yang dimaksud adalah rusuk FG. Untuk soal b, B5 dibantu oleh 

A 4 dalam menjelaskannya. 

A5 menggunakan bidang sisi EFGH dan bidang sisi BCGF. Untuk 

mendapatkan bidang diagonal yang ketiga garis potongnya sejajar, A5 menggunakan 

bidang diagonal BCHE, sehingga ketiga garis potongnya yang dimaksud adalah rusuk 

BC, rusuk EH, dan rusuk FG. 

Pembelajaran kemudian dilanjutkan dengan materi menentukan kedudukan 

jarak titik ke garis yang diawali dengan penjelasan mengenai proyeksi titik ke garis 

oleh guru. Guru menggunakan media powerpoint dan alat peraga (dapat dilihat pada 

lampiran A.6) untuk menjelasakan kepada siswa. Setelah itu, guru membagikan LKS 

2 untuk dikerjakan siswa dalam kelompok seperti pada pertemuan sebelumnya. 

Kebanyakan kelompok tampak kesulitan untuk mengerjakan LKS 2, sehingga 

kelompok banyak bertanya kepada guru dan pengamat. 

Eka : Bu ini benar tidak ya? 
Guru : nah, AF itu panjangnya berapa? 

Eka : 310 ? 
Guru : hm.. AF itu diagonal apa?Nah AF itu di peroleh dari segitiga ap? 
Eka : itu dari segitiga AFE,...oh itu berarti diagonal sisi..berarti 10√2 ya? 
Adit : nah bu, kalo yang ini gimana? Nyari panjangnya AHH’ kan? 
Guru : nah itu kan bentuknya segitiga kan? 
Adit : iya bu, ini segitiga siku2... 
Guru : nah, berarti kamu bisa nyari pangnya HH’ kan? Kamu tahu panjangnya DH dan 

dan H’D kan? 
Adit : oya, trus pake Pythagoras ya bu? 
Guru : iya..coba lanjutkan... 
 : Bu kalo yang ini nyari panjang AK gimana? 
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Guru : nah, dari AK itu, supaya dapat segitga siku-siku. Berarti pake segitiganya yang 
mana? 

Eka : berarti segitiga ACK ya Bu? Berarti ini tak buat garis AC ya Bu? 
Guru : ya bener, trus nanti bisa dicari kan panjngnya AK? 
Eka : oiya Bu.. 
 

Selain itu, kesulitan mengerjakan juga terlihat pada diskusi kelompok A, 

sebagai berikut : 

Frans  : ini kuadrat ya harusnya? Akar 62 berapa ? ga bisa biarin aja akar 62 . 
Mona : Ini 128 – 36. 92 

Herry : 92  itu 

Mona :  dari 81.......81 itu..oh dari 2 x 46...46 itu ... 246 to? 

Herry : bukan 223 .. 

Mona : 223 ? 

Herry : 322  yang bener, hahaha.. 
Mona : oiya ya.. 
Frnas : kalo pake segitiga yang satunya gimana? 
Mona : ya sama aja, 122 dikurangi 62. 122 itu berapa? 144 – 36 
Frans : x2 nya 108, x nya akar 108 ya... 
Karena pembelajaran hanya berlangsung 70 menit, maka diskusi berjalan 

tidak terlalu lama. Waktu pelajaran telah habis, akhirnya diskusi akan diteruskan pada 

pertemuan selanjutnya. 
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CATATAN LAPANGAN 

Kelas/semester : X.1 / 2 

Tanggal   : 17 April 2009 

Waktu   : 10.15 – 11.45 

 

Pertemuan ketiga ini adalah meneruskan diskusi kelompok membahas LKS 2 

dengan materi yang masih sama seperti pertemuan kedua yaitu menentukan 

kedudukan dan jarak suatu titik ke garis . Dalam pembelajaran ini, banyak kelompok 

yang masih tampak kebingungan dalam memahami konsep perbandingan segitiga 

untuk mencari jarak suatu titik ke garis. Berikut kutipan diskusi salah satu kelompok : 

Aditya : berarti kan pake HF, la itu terus gimana? Siku-sikunya di H’ ya? 
Henri : oiya.. 
Guru : misalnya DH’F segitiga 1 dan DH’H segitiga 2. dari segitiga 1 kamu cari 

panjangnya HH’, dan dari segitiga 2 juga kamu cari panjangnya HH’. 
Aditya : Cari panjangnya ya? Berarti pake rumus Pythagoras ya? 
Guru : iya 

Henri : Berarti segitiga pertama itu panjang (HH’)2 nya 226 x− ? 
Guru : loh, kok pake akar? Yang ditanya itu (HH’)2 bukan HH’ 
Aditya : oiya, jadi 62 itu 36, 36 - x2. 
Guru : ya 

Aditya : trus yang segitiga 2, H’F kan 26 , gimana ya? 

Guru : jika DF itu 26  dan DH’ adalah x, berarti panjang H’F? 

Aditya : berarti x−36 . 
 

Henry  : ( 26 )2 itu berarti gimana? 
Eka : itu berarti 6 dikali 6 kan 36, terus 36 dikali 2 hasilnya 72 

Aditya : berarti kalo ( 36 )2 
Eka : kalo itu ya 6 x 6 = 36 trus 36 nya dikali 3, berarti 108. 

Henry : kalo yang ini ( x−36 )2 trus gimana ? aku lupa caranya 
Eka : itu lo, pake (a + b)2 yang dijabarin. a2 + ab + ab + b2. inget ga? 
Aditya : itu jadie a2 + 2ab + b2, kalo pengurangan? 
Eka : ya berarti kan tinggal a2 - ab - ab + b2= a2 - 2ab + b2. 

 

Setelah kegiatan diskusi kelompok selesai, kemudian dilanjutkan dengan 

presentasi kelas. Guru menunjuk nomor kepala C1 untuk mempresentasikan soal 

nomor 1. Dalam presentasi, C1 tampak kesulitan untuk mempresentasikan 
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jawabannya, kemudian C1 menggambarkan maksud jawabannya di papan tulis. 

Karena C1 kesulitan untuk menjelaskan, akhirnya guru membantu C1 untuk 

menganalisa gambar. Selanjutnya, D1 (sekalipun bukan teman satu kelompoknya) 

menawarkan diri untuk membantu C1. D1 menerangkan kepada siswa yang lain, 

bahwa untuk mencari jarak titik H ke garis DF dengan mencari proyeksi titik H ke 

garis DF. Guru juga membantu D1 dalam menyelesaikan soal dengan membentuk 

segitiga HH’D dan segitiga HH’F, dari kedua segitiga tersebut, dicari panjang 

HH’nya, kemudian D1 menyelesaikan perhitungannnya di papan tulis.  

Untuk presentasi soal nomor 2, guru menunjuk D2 untuk mempresentasikan 

jawabannya. D2 menuliskan jawabannya di papan tulis, beserta ilustrasi gambarnya. 

D2 menjelaskan bahwa untuk mencari jarak titik R ke titik S  dengan menggunakan 

segitiga siku-siku RUS (siku-siku terletak di S). dari perhitungan yang dikerjakan D2, 

diperoleh bahwa jarak titik R ke titik S adalah 102 cm. 

Pada presentasi soal LKS 3 nomor 3, E3 menjelaskan jawabannya dengan 

menggambar ilustrasi bangun ruang limas di papan tulis. Untuk mencari jarak titik A 

ke garis TC, E3 menggunakan segitiga AOC dan segitiga AOT. Dari dua segitiga 

tersebut, kemudian dicari panjang AO, yang merupakan jarak titik A ke garis TC. E3 

sudah cukup baik dalam menjelaskan jawabannya di depan kelas, sehingga tidak 

banyak siswa yang bertanya ulang. 

Waktu pembelajaran telah selesai. Guru menyuruh siswa untuk mempelajari 

materi ini di rumah dan menyuruh siswa untuk belajar jarak suatu ttitk ke bidang. 
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CATATAN LAPANGAN 

Kelas/semester : X.1 / 2 

Tanggal   : 25 April 2009 

Waktu   : 12.00 – 13.30 

 

Pada pertemuan keempat ini membahas LKS 3 dengan materi menentukan 

kedudukan dan jarak suatu titik ke bidang. Sebelum kegiatan belajar dimulai, guru 

memberitahukan bawha pada pertemuan berikutnya, akan diadakan tes selama 1 jam 

pembelajaran. Ada beberapa siswa yang tidak masuk sekolah, sehingga ada beberapa 

kelompok yang anggotanya tidak lengkap. Sebelum siswa membahas LKS, guru 

memberikan pengantar dan penjelasan mengenai konsep jarak suatu titik ke bidang 

dengan menggunakan powerpoint dan alat peraga (dapat dilihat pada lampiran A.6). 

Setelah itu, kelompok mengerjakan LKS 3. Pada pertemuan ini, kelompok sudah 

sangat akrab dan tidak canggung untuk berdiskusi, berikut kutipan pembicaraan 

diskusi kelompok A dalam membahas soal nomor 2 : 

Frans : Nah, yang ini sudah, sekarang kita bahas yang tempatnya Andre. 
Herry : Ini gambarnya gimana? 
Frans : Diulang aja gambarnya, ini ga jelas. 

Mona : Yang ini cari jarak L ke ADHE pake segitiga LOA. Berarti ED itu 27 cm. Eh, 
tapi ga bisa ya EH kan 9cm 

Frans : Ya ga bisa lah, sisi yang 1 panjangnya 9, yang satunya lagi 7, masak sisi 

miringnya 27 . 
Mona : Ya, makanya, lalu berapa 
Frans : ya, gimana? 
Herry : L itu pertengahan AG dan BH? 
Mona : Iya, nah berarti itu kan nyari segitiga siku-sikunya 
Frans : Atau gini, L2 = 92 - 72 
Mona : Dikurangi atau ditambah Frans? 
Frans : Oya, ditambah ya? Jadinya 81 + 49, berarti 130. Akara 130 itu berapa? 
Mona : kalo 121 itu akarnya 11 
Frans : Bukan gitu caranya, 130 itu berapa dikalikan berapa. Itu berarti 13 dikali 10. Tapi 

HL juga ga diketahui kok. Ini ga ketahuan ni. 
 
Setelah diskusi panjang, akhirnya Mona mencoba bertanya pada guru, karena 

mereka belum dapat menyelesaikannya. 
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Mona : Bu, ini gimana? 
Guru : Ibu ajarkan yang jarak titik K ke bidang ABCD ya, nanti yang b kalian coba lagi. 
Herry : iya Bu 
Guru : Nah, kita cari K itu tegak lurus dimana? 
Frans : Ya, tinggal ditarik garis aja bu. 
Guru : Berarti di perpotongan garis apa? 
Mona : Di perpotongan AC sama DB 
Guru : Lalu K kebawah ini, kita namakan KO ya, itu sama panjangnya dengan rusuk apa? 
Hery : EA ma FB ya. AB itu 12cm, EA itu 7cm. berarti K ke ABCD 7cm. 
Frans : Gimana KO itu sama dengan apa? 
Mona ; Itu sama dengan rusuk EA, itu kan 7. Kalo EA ditarik ke KO kan panjangnya sama. 
Frans : Oya. 
Frans  : Lah, kalo yang L ke bidang ADHE. Ini jadinya gimana? 
Andre : 122 + 72 bukan? 

Herry : Loh, ini kan diagonal ruang berarti 312  , masak gini. Oh, ini kan yang dicari 
yang tegak lurus. Misalanya l ke ABCD itu LO. Panjang LO itu kan sama aja 
setengahnya AB. Kaya yang nomor a tadi itu. Berarti jaraknya L ke bidang ADHE 
itu setengahnya AB, berarti 6cm. 

Frans : Oiya, iya, kok kita mikirnya susah ya. 
 

Selain itu, kelompok A juga mendiskusikan LKS nomor 4 dengan bantuan 

guru, berikut kutipan diskusi kelompok A : 

Guru : jaraknya ini kan TC. Kalo kamu tarik terus garisnya, jadinya garis EC ya? 
Mona : oya, keliatan segitiganya yang bisa dipake Bu. Pake segiotiga TOC berarti... 
Guru : siku-sikunya di mana?  Sisi miringnya? 
Radit : sisi miringnya OC 
Guru : berarti kita harus mencari apa? 
Mona : cari panjang TC Bu? 
Frans : TCnya itu gimana? Berarti pake sdua segitiga yang ada x nya itu ya? 
Guru : nah, kalian bisa menggunakan alat peraga ini untuk mencari panjang TC. 

Sekarang kalian unkur dengan serotan panjangnya TC. Ada tidak hubungan antara 
TC dengan EC? 

Mona : EC itu diagonal ruang ya, kalo TC itu… 
Frans : Oh, aku tahu dicari aja, TC itu berapa kalinya EC, dicocokin pake serotan. 

Setenganhya mungkinm, coba aja 
Radut : bukan yo, sini tak ukurin 
Mona : oh, 3x panjang EC 
Guru : panjang EC berapa? 

Mona :diagonal ruang, berarti 36  

Radit : berarti panjang Tc itu 36 :3, 32  
 

Dalam pertemuan ini, terdapat hal menarik dari siswa, yaitu mengenai 

pemikiran Tungky dari kelompok E untuk menyelesaikan soal nomor 3 dan nomor 4. 

Berikut kutipan pembicaraan Tungky dengan guru, pada saat Tungky menyampaikan 

idenya : 
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Tungky : Bu, ini yang jarak titik C ke bidang BDG. Kenapa C itu tegak lurusnya tidak pada 
bidang ABCD. Kayak yang jarak titik A ke bidang BDHF? 

Guru : Loh, kenapa kamu bisa begitu? 
Tungky : Ya iya kan Bu? Lah bangun BDG itu tegak lurus di bidang ABCD, sama kayak 

bidang BDHF juga tegak lurus sama bidang ABCD. 
Guru : ya bagus pemikiranmu, tapi itu kurang tepat. Untuk bidang BDG. Kedudukan 

bidang itu tidak sama dengan kedudukan bidang BDHF. Bidang BDHF itu tegak 
atau vertikal, sedangkan bidang BDG itu kedudukannya tidak vertikal, jadi kalo 
ditarik garis dari titik C yang tegak lurus dengan BDG, ya tidak akan sama dengan 
jarak A ke BDHDF. Itu bisa kamu coba dengan alat peraganya, biar kamu lebih 
mudeng lagi. 
 

Setelah kegiatan diskusi selesai, kemudian dilanjutkan dengan presentasi. 

Guru menunjuk F1 untuk mempresentasikan nomor 1, F1 memprentasikan 

kedudukan dan jarak titik T ke bidang ABCD dengan menggunakan alat peraga, 

kemudian F1 menuliskan jawabannya disertai dengan gambar di papan tulis. Untuk 

mencari jarak titik T ke bidang ABCD, F1 menggunakan segitiga siku-siku TPC 

(siku-siku di P). Dalam presentasi ini, banyak pertanyaan yang muncul dari siswa 

lain, diantaranya darimana panjang AP didapat. Kemudian F1 menjelaskan bahwa AP 

tersebut didapat dari setengah panjang AC. AC merupakan diagonal sisi yang 

panjangnya 28 cm, sehingga panjang AP adalah 24 cm. 

Presentasi LKS nomor 2, secara spontan siswa dengan nomor kepala D1 ingin 

maju mempresentasikan jawabannya. D1 mempresentasikan jawabannya 

menggunakan alat peraga, karena banyak teman yang belum jelas akhirnya  D1 

menggambarkan jawabannya di papan tulis. 

Dari jawabannya, D1 menjelaskan bahwa titik K merupakan titik potong 

diagonal diagonal bidang EFGH, sehingga jarak titik K ke bidang ABCD sama 

dengan panjang rusuk AE, yaitu 7 cm. Sedangkan titik L merupakan titik potong 

diagonal ruang rusuk AG dan rusuk BH, sehingga jarak titik L ke bidang ADHE 

merupakan setengah dari panjang rusuk AB yaitu 6 cm.  

Waktu belajar telah selesai, guru memberikan kesimpulan terhadap kegiatn 

pelajaran pada pertemuan ini. Selain itu, guru mengingatkan siswa untuk belajar 

menghadapi tes. 
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CATATAN LAPANGAN 

Kelas/semester : X.1 / 2 

Tanggal   : 28 April 2009 

Waktu   : 08.30 – 10.00 

 

Pada pertemuan kelima ini, pembelajaran diagendakan dengan meneruskan 

presentasi dari LKS 3, kemudian 45 menit terakhir akan digunakan untuk tes. 

Presentasi akan melanjutkan pertemuan sebelumnya yang belum selesai.  

Untuk presentasi nomor 3, guru menunjuk nomor kepala F3. F3 

mempresentasikan mengenai jarak titik A ke bidang BDHF. F3 menjelaskan dengan 

menggambar pada papan tulis sebuah kubus lengkap dengan keterangannya. 

F3 : Kan jarak titik A ke BDHF, berarti ini kita cari dari A yang tegak lurus ke bidang 
BDHF. 

   
Untuk LKS nomor 4, guru menunjuk nomor kepala C4 untuk 

mempresentasikan hasil pekerjaannya. C4 menggunakan kerangka kubus saat 

presentasi. Untuk menunjukkan bidang BDG, C4 menggunakan kertas karton yang 

telah dipotong membentuk bidang BDG.  

C4 : Ini bidang BDGnya. Lalu, yang dicari itu jarak titik C ke bidang BDG. Berarti 
jaraknya, kita cari yang tegak lurus. Berarti pas disini 

 
Kemudian muncul pertanyaan dari F1 : 

F1 : Kenapa tidak ditarik garis tegak lurus yang di bawah? Sama kayak yang nomor 3 tadi? 
C4 : Ya, karena memang tegak lurusnya tidak di bawah, gini lo, tegak lurusnya di sini, terus 

membentuk segitiga siku-siku. Ini, nentuin jaraknya, kita hitung pake sedotan, ternyata 

jaraknya ini, sepertiga dari EC, jadi jaraknya 32  
 

Selanjutnya, guru memberi penjelasan mengenai pemabahasan nomor 4. 

Guru : Nah, untuk mencari jarak titik C ke bidang BDG, pertama kita cari apa? 
Siswa : Cari yang tegak lurus Bu. 
Guru : Berarti tegak lurusnya apakah benar di bawah? 
Siswa : Bukan Bu, di atas itu. 
Guru : Ya, kita sebut saja ini garis TC ya. Lalu, untuk mengetahui panjangnya TC, kita 
bias menggunakan sedotan ini. Pertama, garis EC itu garis apa? 
Siswa : diagonal ruang. 
Guru : berarti panjang EC berapa? 
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Siswa : 3a  Bu. 

Siswa : 312  Bu. 
Guru : Lalu, panjang TC ini kita ukur dengan serotan juga panjang garis EC juga kita 

ukur dengan serotan. Ada tidak hubungan antara panjang garis TC dengan garis 
EC? 

Siswa : Itu Bu, kita bandingakan dengan panjang EC. 
Siswa : Panjang TC sepertiganya panjang EC Bu.  
Guru : Siapa yang masih bingung? Oke, kita lanjutkan nomor 5 ya. 
 
Untuk presentasi nomor 5, guru menunjuk E5 untuk mempresentasikan 

jawaban kelompok. E5 menggunakan papan tulis untuk menjelaskan, yaitu dengan 

menggambar bidang PSUT dan bidang PQRS. Kemudian E5 menjelaskan cara 

mencari jarak titik R ke bidang PSUT dengan mencari proyeksi dari titik R ke bidang 

PSUT, yaitu garis RS. Untuk mencari garis RS, E5 menjelaskan dengan 

menggunakan segitiga siku-siku RSU yang siku-sikunya terletak pada titik S. 

Sedangkan untuk mencari jarak titik T ke bidang PQRS yaitu dengan mencari 

proyeksi titik T ke bidang PQRS, yaitu garis PT. 

Setelah presentasi selesai, guru menyuruh siswa untuk kembali ke tempat 

duduk masing-masing dan menyiapkan diri untuk mengerjakan tes. Guru 

menyediakan 2 bentuk soal tes, soal tes A dikerjakan siswa yang duduk di sebelah 

selatan, sedangkan soal tes B dikerjakan siswa yang duduk di sebelah utara. 

Tes berlangsung dengan lancar. Ada beberapa siswa yang mencoba 

mencontek, namun karena teman sebelah mengerjakan soal yang berbeda, siswa 

kesulitan untuk berbuat curang. Setelah bel istirahat berbunyi, seluruh siswa 

mengumpulkan jawaban tes di meja guru dan dilanjutkan dengan istirahat. 
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LAMPIRAN C 

 

LAMPIRAN C.1 : Hasil pekerjaan siswa dalam Lembar Kerja Siswa 

(sampel) 

LAMPIRAN C.2 : Hasil pekerjaan siswa dalam Tes Siswa (sampel) 

LAMPIRAN C.3 : Surat Keterangan Penelitian 
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LAMPIRAN C.1 
 
 
Jawaban  LKS 1 kelompok A  (nomor 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



 
  

238

Jawaban LKS 1 kelompok  H (nomor 2) 
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Jawaban LKS 1 kelompok  E (nomor 3) 
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Jawaban LKS 1 kelompok  C (nomor 4) 
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Jawaban LKS 1 kelompok E  (nomor 5) 
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Jawaban LKS 2 kelompok A (nomor 1) 
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Jawaban LKS 2 kelompok  A (nomor 2) 
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Jawaban LKS 2 kelompok  F (nomor 3) 
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  Jawaban LKS 2 kelompok B (nomor 4) 
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   Jawaban LKS 2 kelompok D (nomor 5) 
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Jawaban LKS 3 kelompok B (nomor 1) 
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Jawaban LKS 3 kelompok  F (nomor 2) 
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Jawaban LKS 3 kelompok E (nomor 3) 
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Jawaban LKS 3 kelompok B (nomor 4) 
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Jawaban LKS 3 kelompok E (nomor 5) 
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Jawaban siswa absen 30 (tes kode A nomor 1 dan 2) 
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  LAMPIRAN C.2  
 
 
 Jawaban siswa absen 30 (tes siswa kode A nomor 3) 
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        Jawaban siswa absen 9 (tes siswa kode B nomor 1 dan 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



 
  

255

Jawaban siswa absen 9 (tes siswa kode B nomor 3) 
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LAMPIRAN C.3  

SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
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