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ABSTRAK

Julius Juliawan Wartakusumah, 061414056. 2013. Penerapan Pembelajaran
Matematika dengan Turnamen. Skripsi, Program Studi Pendidikan
Matematika, Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui pelaksanan kegiatan
pembelajaran matematika dengan turnamen, (2) Mengetahui hasil belajar siswa,
(3) Mengetahui tanggapan guru dan siswa terhadap pembelajaran matematika
dengan turnamen pada materi bangun ruang sisi datar dengan sub pokok bahasan
tentang unsur-unsur kubus dan balok.
Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif campuran, yaitu
menggunakan gabungan dari pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif.
Subyek dalam penelitian adalah seorang guru pengampu mata pelajaran
matematika dan 26 siswa kelas VIII-A SMP Pangudi Luhur Sedayu Yogyakarta
pada tahun ajaran 2011/2012. Penelitian di sekolah dilaksanakan pada tanggal 23
Mei sampai dengan 24 Mei 2012, yang dilaksanakan dalam 2 pertemuan (3 JP).
Instrumen yang digunakan berupa : kuis individu I (kuis turnamen), kuis individu
II, instrumen observasi guru, instrumen observasi siswa, serta wawancara
terhadap guru dan siswa. Data dianalisis dengan langkah-langkah berikut :
transkripsi, penentuan topik data, penentuan kategori data, deskripsi pelaksanaan
kegiatan pembelajaran, hasil belajar siswa, serta tanggapan guru dan siswa
terhadap pembelajaran matematika dengan turnamen.
Hasil penelitian adalah sebagai berikut (1) Pelaksanaan kegiatan
pembelajaran matematika dengan turnamen terdiri dari presentasi materi ajar oleh
guru, yang mencakup kegiatan pembukaan (salam pembuka dan absensi siswa),
kegiatan inti (penjelasan materi ajar, pembahasan contoh soal, dan latihan soal),
kegiatan penutup (tugas/pekerjaan rumah dan salam penutup), kemudian
pelaksanaan kuis individu I (kuis turnamen), dan pelaksanaan kuis individu II. (2)
Hasil belajar siswa adalah : 88,46 % siswa dapat mencapai KKM pada kuis
individu I (kuis turnamen) dan 80,77 % siswa dapat mencapai KKM pada kuis
individu II. (3) Tanggapan guru dan siswa terhadap pembelajaran yang
dilaksanakan menggunakan turnamen adalah : guru menyatakan bahwa
pembelajaran ini dapat menarik perhatian siswa, pembelajaran dengan turnamen
ini belum pernah diterapkan sebelumnya sehingga dapat disebut pembelajaran
yang baru, hambatan yang dialami yaitu proses koreksi soal membutuhkan waktu
yang lama, kelemahan pembelajaran ini yaitu pada saat guru mengkoreksi
jawaban cenderung guru tidak dapat memperhatikan aktivitas siswa yang lain,
sedangkan siswa menyatakan bahwa pembelajaran ini menarik dan
menyenangkan, terdapat perbedaan dengan kegiatan belajar yang biasa diterapkan
oleh guru dan siswa menyatakan lebih berminat pada pembelajaran dengan
vii
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turnamen ini, hambatan yang dialami siswa yaitu suasana kelas gaduh dan lupa
rumus, siswa merasa terbantu dalam memahami materi dan berminat mengikuti
pembelajaran dengan turnamen pada kegiatan belajar-mengajar selanjutnya.
Kata kunci : pembelajaran matematika, turnamen, pembelajaran matematika
dengan turnamen.
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ABSTRACT

Julius Juliawan Wartakusumah, 061414056. 2013. The Implementation of
Learning Mathematics with Tournament. Undergraduate Thesis, Mathematics
Education Study Program, Department of Mathematics and Science
Education, Faculty of Teacher Training and Education, Sanata Dharma
University Yogyakarta.
The aims of this study were (1) to know the implementation of
mathematics learning with tournament, (2) to know the students learning
outcomes, (3) to know the teacher's and student’s responses towards the learning
of mathematics with tournament on the polyhedron material on the topic of cube
and euboid.
This study used a combination of quantitative and qualitative approaches.
The subjects in this study were the mathematics teacher and 26 students of class
VIII-A from Pangudi Luhur Junior High School Sedayu Yogyakarta in the
academic year of 2011/2012. The research at the school was held on May 23
through May 24 2012, which was conducted in two meetings (3JP). The
instruments used were : individual quiz I (tournament quiz), individual quiz II,
teacher observation instrument, students observation instrument, as well as
interviews with teachers and students. Data were analyzed with the following
steps : transcription, the determination of the topics of the data, the determination
of the data categories, a description of the implementation of learning activities,
students learning outcomes, along with the responses of teachers and students
towards learning mathematics with tournament.
The results were as follows (1) The activity of learning mathematics with
tournament consisted of teaching material presentation by teacher which included
opening activities (greeting and student attendance), core activities (teaching
material explanation, discussion, and exercises), closing (task/homework and
closing greeting), then the implementation of the individual quiz I (tournament
quiz), and the implementation of individual quiz II. (2) Student learning outcomes
were : 88.46% of students could achieve the minimum criterion (KKM) on
individual quiz I ( tournament quiz) and 80.77% of students could achieve KKM
on individual quiz II. (3) Teacher’s and students’ responses towards learning that
were conducted using tournament were : the teacher stated that learning could
attract the attention of students, this learning had never been implemented before
so that it could be labeled as a new learning, the correction process of this learning
took a long time and that was a problem, the weakness of this learning was the
teacher tended not to pay attention to the students’ activities while correcting the
answers (even though students said that this learning was exciting and fun), there
was a difference with the learning which was usually used by the teacher, and the
students were more interested in this learning model using this tournament, the
problems that were experienced by students were the rowdy classroom
ix
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atmosphere and they forgot the formulas, students found it helpful in
understanding the material and students were interested in learning using this
tournament on the subsequent learning activities.
Keywords : learning math, tournament, learning mathematics with tournament.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, dunia
pendidikan dituntut peranannya untuk menciptakan manusia yang berkualitas.
Berdasarkan pengalaman pribadi penulis dan kenyataan di lapangan,
seringkali terjadi dalam suatu proses pembelajaran terlihat siswa kurang
antusias dalam mengerjakan soal latihan, kuis atau ulangan. Beberapa siswa
cenderung terlihat bermalas-malasan, tiduran di meja atau berbicara dengan
teman sebangku saat mengerjakan soal.
Dengan melihat kondisi seperti itu sudah menjadi tugas seorang guru
(pengajar) agar mau dan mampu mengadakan perubahan metode mengajar
atau menerapkan model pembelajaran yang menarik di dalam kelas agar
siswa secara menyeluruh aktif dan mampu untuk memahami materi pelajaran
serta tidak cepat bosan dalam mengikuti pelajaran. Dalam proses belajar
mengajar sebaiknya siswa juga harus diberi kesempatan untuk bertukar
pikiran dengan guru dan temannya karena interaksi dengan guru dan teman
sebaya dalam pembelajaran dapat membantu siswa dalam memahami materi
pelajaran (Suradi, 2003).
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Dalam penelitian ini akan dilaksanakan pembelajaran matematika
dengan turnamen, yaitu variasi pada kuis yang dilaksanakan melalui dua
tahap. Tahap pertama adalah kuis dengan soal-soal berbentuk pilihan ganda,
kemudian tahap kedua adalah kuis dengan soal-soal berbentuk uraian (essay).
Kuis tahap pertama ini dilaksanakan dengan sistem pertandingan (turnamen),
yaitu siswa saling ber-adu cepat dan tepat dalam mengumpulkan dan
menjawab soal-soal kuis. Kemudian untuk kuis tahap kedua dilaksanakan
secara klasikal tanpa menggunakan sistem turnamen.
Alasan penulis memilih judul dan topik dalam skripsi ini adalah
ketertarikan penulis terhadap pembelajaran yang disajikan oleh guru
matematika SMA BOPKRI 2 Yogyakarta pada waktu penulis melaksanakan
kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah tersebut. Oleh
karena saran dan dukungan dari guru tersebut kepada penulis untuk
menerapkan model pembelajaran tersebut, maka penulis mencoba melakukan
penelitian tentang pembelajaran matematika dengan turnamen.
Sebelum melakukan penelitian di sekolah yang sudah ditentukan
sebelumnya oleh penulis yaitu SMP Pangudi Luhur Sedayu, terlebih dahulu
penulis melakukan wawancara terhadap guru pengampu mata pelajaran
matematika di sekolah tersebut dan dari wawancara diketahui bahwa model
pembelajaran matematika dengan turnamen belum pernah diperkenalkan
kepada

siswa.

Berdasarkan

fakta

tersebut,

maka

dipandang

perlu

diperkenalkan model pembelajaran matematika dengan turnamen ini sebagai
salah satu alternatif untuk memberikan warna baru dalam kegiatan belajar
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mengajar di kelas. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Pangudi Luhur
Sedayu, khususnya kelas VIII-A pada materi unsur-unsur kubus dan balok.
B. Perumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran matematika dengan turnamen di
kelas VIII-A SMP Pangudi Luhur Sedayu Yogyakarta pada materi unsurunsur kubus dan balok?
2. Bagaimanakah hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika yang
menggunakan turnamen di kelas VIII-A SMP Pangudi Luhur Sedayu
Yogyakarta pada materi unsur-unsur kubus dan balok?
3. Bagaimanakah tanggapan guru dan siswa kelas VIII-A SMP Pangudi
Luhur Sedayu Yogyakarta terhadap pembelajaran matematika dengan
turnamen pada materi unsur-unsur kubus dan balok, yang menggunakan
sampel seorang guru bidang studi matematika dan lima orang siswa?
C. Pembatasan Masalah
Penelitian ini dibatasi pada penerapan model pembelajaran matematika
dengan turnamen pada materi unsur-unsur kubus dan balok untuk siswa kelas
VIII-A SMP Pangudi Luhur Sedayu pada tahun ajaran 2011/2012, dengan
materi yang disesuaikan dengan Kurikulum 2006, yang meliputi Kompetensi
Dasar sebagai berikut, mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas
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serta bagian-bagiannya. Kesimpulan dalam penelitian ini tidak dapat
diterapkan pada kelas maupun sekolah lain.
D. Tujuan Penelitian
1. Mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran matematika dengan
turnamen di kelas VIII-A SMP Pangudi Luhur Sedayu pada materi unsurunsur kubus dan balok.
2. Mendeskripsikan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika yang
menggunakan turnamen di kelas VIII-A SMP Pangudi Luhur Sedayu pada
materi unsur-unsur kubus dan balok.
3. Mendeskripsikan tanggapan guru dan siswa kelas VIII-A SMP Pangudi
Luhur Sedayu Yogyakarta terhadap pembelajaran matematika dengan
turnamen pada materi unsur-unsur kubus dan balok yang menggunakan
sampel seorang guru bidang studi matematika dan lima orang siswa.

E. Penjelasan Istilah
1. Turnamen adalah kompetisi atau pertandingan (KBBI, 2000).
2. Pembelajaran matematika dengan turnamen adalah pembelajaran yang
dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu presentasi materi ajar oleh guru
kemudian dilanjutkan kuis individu I yang dilaksanakan menggunakan
sistem turnamen dengan soal berbentuk pilihan ganda, serta kuis individu
II yang dilaksanakan menggunakan soal berbentuk uraian (essay) dengan
sistem klasikal tanpa menggunakan sistem turnamen.
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3. Hasil belajar dalam penelitian ini berupa nilai/skor turnamen pada kuis
individu I dan nilai/skor kuis individu II yang diperoleh masing-masing
siswa.
F. Manfaat Penelitian
1. Bagi Penulis
Sebagai calon guru, penelitian ini dapat digunakan sebagai latihan
awal dalam menerapkan suatu model pembelajaran matematika sebelum
masuk ke dunia sekolah yang sesungguhnya.
2. Bagi Pihak Sekolah, Khususnya Guru Bidang Studi Matematika
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang
proses pelaksanaan pembelajaran matematika dengan turnamen, yang
mungkin dapat digunakan untuk memberikan warna baru dalam kegiatan
belajar mengajar di sekolah.
3. Bagi Lembaga Pendidikan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah strategi
pembelajaran dalam bidang studi matematika.
4. Bagi Penulis Lain
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memacu pikiran dan kreativitas
penulis lain untuk mengembangkan penelitian yang sejenis dan
memberikan gambaran kepada penulis lain untuk meneliti lebih jauh
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mengenai kemampuan siswa dalam memahami materi, khususnya materi
unsur-unsur kubus dan balok, serta dapat mengembangkan model
pembelajaran lainnya untuk meningkatkan prestasi siswa.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Proses Belajar, Mengajar dan Pembelajaran
Kata “belajar” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berusaha
memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, atau berubahnya tingkah laku
atau

tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Muhibbin Syah

(1995:111) mengemukakan bahwa proses belajar dapat diartikan sebagai
tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terjadi
dalam diri siswa. Perubahan tersebut bersifat positif dalam arti berorientasi ke
arah yang lebih maju daripada keadaan sebelumnya.
Menurut Muhibbin Syah (1995:184) mengajar adalah upaya membantu
siswa memudahkan kegiatan belajar siswa. Dalam hal ini guru berinteraksi
sedemikian rupa dengan siswa agar siswa belajar membentuk makna dan
pemahamannya sendiri dan juga siswa terlibat dalam aktivitas belajar.
Pengertian belajar yang lain (Fontana, dalam Purwanti, 2005) adalah
proses perubahan tingkah laku individu yang relatif tetap sebagai hasil dari
pengalaman. Sedangkan pembelajaran merupakan upaya penataan lingkungan
yang memberi nuansa agar program belajar tumbuh dan berkembang secara
optimal. Dengan demikian proses belajar bersifat internal dan unik dalam
individu siswa, sedang proses pembelajaran bersifat eksternal yang sengaja
direncanakan dan bersifat rekayasa perilaku. Peristiwa belajar yang disertai
dengan proses pembelajaran akan lebih terarah dan sistematik daripada
7
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belajar hanya semata-mata dari pengalaman dalam kehidupan sosial di
masyarakat. Belajar dengan proses pembelajaran ada peran guru, bahan
belajar, dan lingkungan kondusif yang sengaja diciptakan.
Dalam arti sempit, proses pembelajaran adalah proses pendidikan dalam
lingkup persekolahan, sehingga arti dari proses pembelajaran adalah proses
sosialisasi individu siswa dengan lingkungan sekolah, seperti guru,
sumber/fasilitas, dan teman-teman siswa (Suherman, 2001:8).

B. Keaktifan Siswa
Menurut Gagne dan Briggs (1979, dalam Martinis Yamin, 2007:84)
faktor-faktor yang dapat menumbuhkan keaktifan siswa dalam proses
pembelajaran yaitu :
1. Memberikan motivasi atau menarik perhatian siswa, sehingga mereka
berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran.
2. Menjelaskan tujuan intruksional (kemampuan dasar kepada siswa).
3. Mengingatkan kompetensi belajar kepada siswa.
4. Memberikan stimulus (masalah, topik, dan konsep yang akan dipelajari).
5. Memberi petunjuk kepada siswa cara mempelajarinya.
6. Memunculkan aktivitas, partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran.
7. Memberi umpan balik (feed back).
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8. Melakukan

tagihan-tagihan

terhadap

siswa

berupa

tes,

sehingga

kemampuan siswa selalu terpantau dan terukur.
9. Menyimpulkan setiap materi yang disampaikan diakhir pembelajaran.
Hal yang paling mendasar yang dituntut dalam proses pembelajaran
adalah keaktifan siswa. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan
menyebabkan interaksi yang tinggi antara guru dengan siswa ataupun antar
siswa itu sendiri. Hal ini akan mengakibatkan suasana kelas menjadi segar
dan kondusif, dimana masing-masing siswa dapat melibatkan kemampuannya
semaksimal mungkin. Setelah siswa mampu melibatkan kemampuannya
dengan maksimal, diharapkan pengetahuan yang diperoleh siswa lebih
melimpah dan bermakna bagi siswa.

C. Motivasi Belajar
1. Pengertian Motivasi Belajar
Kata motif berasal dari bahasa latin “movers” yang berarti
menggerakkan. Kata motivasi lalu diartikan sebagai usaha menggerakkan
(Fudyartanto, 2002:257). Dalam bahasa Inggris, motivasi berasal dari kata
motivation yang berarti dorongan. Kata kerjanya adalah to motivate yang
berarti mendorong, menyebabkan, dan merangsang. Motive sendiri berarti
alasan, sebab, dan daya penggerak (Echols, 1984, dalam Imron, 1996:87).
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Dalam kegiatan belajar mengajar, dikenal adanya motivasi belajar,
yaitu motivasi yang diterapkan dalam kegiatan belajar. Motivasi belajar
adalah keseluruhan daya penggerak psikis dalam diri siswa yang
menimbulkan kegiatan belajar, dan menjamin kelangsungan belajar untuk
mencapai tujuan (Winkel, 1987, dalam Imron, 1996:87-88).
Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal
pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan
tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang
mendukung. Indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai
berikut : (1) adanya hasrat dan keinginan berhasil; (2) adanya dorongan
dan kebutuhan dalam belajar; (3) adanya harapan dan cita-cita masa depan;
(4) adanya penghargaan dalam belajar; (5) adanya kegiatan yang menarik
dalam belajar; (6) adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga
memungkinkan seorang siswa dapat belajar dengan baik (Uno, 2007:23).
2. Cara Membangkitkan Motivasi Belajar Siswa
Beberapa

teknik

motivasi

yang

dapat

dilakukan

dalam

pembelajaran yang dikemukakan oleh Uno (2007:34-37) adalah sebagai
berikut :
a. Pernyataan penghargaan secara verbal (pujian)
Teknik ini merupakan cara yang paling mudah dilakukan dan
efektif. Pernyataan “Bagus”, “Pintar”, “Tepat Sekali” dapat membuat
siswa senang dan bermotivasi dalam belajar.
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b. Menggunakan nilai ulangan sebagai pemacu keberhasilan serta
memberitahukan hasil kerja yang telah dicapai
Hasil ujian yang kurang memuaskan akan dipakai sebagai cambuk
untuk mempergiat belajar siswa agar pada ujian berikutnya dapat
memperoleh prestasi yang lebih baik. Demikian pula hasil yang baik
akan memacu siswa untuk belajar lebih lanjut agar dapat mencapai hasil
yang lebih tinggi lagi.
c. Menimbulkan rasa ingin tahu
Motivasi belajar akan meningkat bila siswa ingin memecahkan
atau menjawab rasa ingin tahu. Guru dapat menimbulkan rasa ingin
tahu siswa dengan menggunakan metode demonstrasi atau praktikum.
Dengan demikian siswa akan berusaha memecahkan masalah dan
membangun konsep dengan mudah karena siswa dapat mengamati apa
yang terjadi dan membuktikan suatu konsep, khususnya konsep
Matematika.
d. Menggunakan simulasi dan permainan
Simulasi dan permainan merupakan proses yang sangat menarik
bagi siswa. Suasana yang menarik akan menyebabkan proses belajar
menjadi bermakna secara afektif atau emosional bagi siswa. Sesuatu
yang bermakna akan lestari diingat, dipahami atau dihargai.
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e. Memberi

kesempatan

kepada

siswa

untuk

memperlihatkan

kemahirannya di depan umum
Hal itu akan menimbulkan rasa bangga dan dihargai oleh temanteman yang lain. Suasana seperti ini akan meningkatkan motivasi
belajar siswa.
f. Memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai dan merumuskan
tujuan sementara
Seseorang akan berbuat lebih baik dan berhasil bila memahami apa
yang harus dikerjakan dan yang akan dicapai dengan perbuatannya.
Semakin jelas tujuan yang akan dicapai, semakin terarah upaya untuk
mencapainya.
g. Membuat suasana sendiri persaingan sehat di antara para siswa dan
mengembangkan persaingan dengan diri sendiri
Suasana seperti ini akan memberikan kesempatan pada siswa untuk
mengukur kemampuan dirinya melalui kemampuan orang lain. Selain
itu, belajar dengan bersaing akan menimbulkan upaya belajar yang
sungguh-sungguh. Karena seseorang akan berprinsip untuk selalu lebih
baik dari orang lain.
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D. Pembelajaran Matematika
Pembelajaran matematika dapat diartikan sebagai kegiatan yang
menekankan pada eksplorasi matematika, model berpikir yang matematika,
dan pemberian tantangan atau masalah yang berkaitan dengan matematika.
Sebagai akibatnya peserta didik melalui pengalamannya dapat membedakan
pola-pola dan struktur matematika, peserta didik dapat berpikir secara
rasional dan sistematik (Herman Hudojo, 1988). Dalam setiap pelaksanan
pembelajaran, harus ada unsur-unsur pokok yaitu guru (fasilitator), siswa
(subjek didik), bahan ajar (objek yang dipelajari), dan lingkungan.

E. Pembelajaran Matematika dengan Turnamen
Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini setelah melihat seorang
guru matematika melaksanakan pembelajaran matematika dengan turnamen,
yaitu bapak Agustinus Wuryanto, S.Pd. Beliau adalah guru matematika di
SMA BOPKRI 2 Yogyakarta.
Langkah-langkah pembelajaran matematika dengan turnamen yang
dilaksanakan oleh bapak Agustinus Wuryanto, S.Pd di SMA BOPKRI 2
Yogyakarta adalah sebagai berikut :
1.

Guru menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa sesuai
kompetensi dasar yang akan dicapai. Guru tersebut menggunakan
metode ceramah dan dilaksanakan dalam satu jam pelajaran (1 JP).
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2.

Setelah menyampaikan materi ajar, guru memberikan satu soal essay
dan meminta siswa untuk mengerjakan soal tersebut dengan sistem
turnamen sebagai berikut :
Guru memberikan satu soal essay kemudian masing-masing siswa
menjawab soal tersebut secara individu, kemudian masing-masing
siswa ber-adu cepat untuk mengumpulkan jawaban di meja guru, yang
nantinya akan dilakukan penilaian secara langsung oleh guru sebagai
berikut, 10 siswa pengumpul pertama dan menjawab secara benar
akan memperoleh nilai 100, kemudian 10 siswa pengumpul
berikutnya akan memperoleh nilai 90, kemudian 10 siswa pengumpul
berikutnya akan memperoleh nilai 80 dan 8 siswa pengumpul terakhir
akan memperoleh nilai 70. Keterangan : penentuan jumlah siswa di
setiap rentang nilai disesuaikan dengan jumlah siswa di kelas.
(Sumber : pembelajaran matematika di kelas X-E, SMA BOPKRI 2
Yogyakarta, tahun ajaran 2009/2010, oleh Agustinus Wuryanto S.Pd,
dengan jumlah siswa 38 orang).

Selanjutnya penulis akan melaksanakan pembelajaran matematika dengan
turnamen dengan langkah-langkah dan ketentuan yang terdapat pada bab III,
subbab I.
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F. Prestasi Belajar
Prestasi adalah hasil yang dicapai (KBBI, 2000). Prestasi belajar
merupakan suatu gambaran dari penguasaan kemampuan peserta didik
sebagaimana ditetapkan untuk suatu pelajaran tertentu. Umumnya prestasi
belajar dinyatakan dengan skor atau angka yang diberikan guru berdasar hasil
tes, ulangan harian, ulangan semester ataupun kuis.
Sukmana (2004) mengatakan bahwa hasil ulangan atau ujian
merupakan prestasi belajar selama mengikuti kegiatan pembelajaran selama
satu semester. Satu hal yang harus dihindari oleh pelajar selama ujian yaitu
kegiatan menyontek, karena hasil menyontek tidak menggambarkan
kemampuan belajar yang sebenarnya.
Prestasi belajar siswa harus meliputi tiga bidang, yaitu bidang kognitif
(penguasaan intelektual), bidang afektif (berhubungan dengan sikap dan
nilai),

serta

bidang

psikomotorik

(kemampuan

keterampilan

bertindak/berperilaku yang melibatkan fisik dalam koordinasi dengan otak).
Ketiganya tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan yang tak
terpisahkan. Sebagai tujuan yang hendak dicapai, ketiganya harus nampak
sebagai prestasi belajar siswa di sekolah. Oleh karena itu, ketiga aspek
tersebut harus dipandang sebagai prestasi/hasil belajar siswa dari proses
pengajaran (Nana Sudjana, 1989:49).
Prestasi/hasil belajar matematika berarti penguasaan terhadap materi
pelajaran matematika, meningkatnya sikap positif terhadap matematika, serta
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terampil menggunakan matematika untuk memecahkan persoalan-persoalan
dalam kehidupan sehari-hari.

G. Materi Pembelajaran
I. Unsur-unsur Kubus dan Balok
Perhatikan gambar di bawah ini!

Gambar 2.1 Kerangka Kubus dan Balok (1)

Berikut ini adalah unsur-unsur pada Kubus dan Balok, antara lain :
a. Bidang Sisi
Pengertian bidang sisi kubus adalah bidang yang membatasi suatu
kubus.
Bidang sisi pada kubus berjumlah 6 buah. Bidang-bidang sisi
suatu kubus berbentuk enam persegi yang sama dan sebangun
(kongruen).
Pengertian bidang sisi balok adalah bidang yang membatasi suatu
balok.
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Bidang sisi pada balok berjumlah 6 buah. Bidang sisi suatu
balok berbentuk persegi panjang. Bidang sisi yang berhadapan pada
suatu kubus maupun balok, sama dan sebangun (kongruen) dan
sejajar.
Contoh :
Pada kubus ABCD.EFGH pada Gambar 2.1 di atas, bidang
ABFE dan bidang DCGH berbentuk persegi yang sama dan sebangun
(kongruen).
Pada balok PQRS.KLMN pada Gambar 2.1 di atas, bidang
PQRS dan bidang KLMN berbentuk persegi panjang yang sama dan
sebangun (kongruen).
b. Rusuk
Pengertian rusuk pada kubus adalah garis potong antara dua bidang
sisi kubus. Rusuk-rusuk kubus terlihat seperti kerangka yang
menyusun kubus.
Pengertian rusuk pada balok adalah garis potong antara dua bidang
sisi balok. Rusuk-rusuk balok terlihat seperti kerangka yang
menyusun balok.
Rusuk pada kubus berjumlah 12 buah, demikian pula pada
balok rusuknya berjumlah 12 buah.
Jika panjang rusuk kubus adalah s, maka jumlah panjang rusuk kubus
adalah 12s.
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Jika panjang balok = p, lebar = l, dan tinggi = t, maka :
Jumlah panjang rusuk balok

= 4p + 4l + 4t, atau
= 4(p + l + t)

Contoh :
Pada kubus ABCD.EFGH pada Gambar 2.1 di atas, rusukrusuknya adalah AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan
DH. Pada kubus ABCD.EFGH pada Gambar 2.1 di atas, terdapat
rusuk-rusuk yang saling sejajar, misalnya: AB, DC, EF, dan HG.
Pada balok PQRS.KLMN pada Gambar 2.1 di atas, rusukrusuknya adalah PQ, QR, RS, SP, KL, LM, MN, NK, KP, LQ, MR dan
NS. Demikian pula, pada balok PQRS.KLMN pada Gambar 2.1 di atas,
terdapat rusuk-rusuk yang saling sejajar, misalnya PQ, SR, NM, dan
KL.
c. Titik Sudut
Titik sudut kubus adalah titik potong antara dua rusuk kubus, dan titik
sudut balok adalah titik potong antara dua rusuk balok.
Titik-titik sudut pada kubus berjumlah 8 buah, demikian pula
pada balok titik-titik sudutnya berjumlah 8 buah. Titik sudut harus
ditulis menggunakan huruf capital.
Contoh :
Pada kubus ABCD.EFGH pada Gambar 2.1 di atas, yang
merupakan titik sudut adalah titik A, B, C, D, E, F, G, dan H.
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Pada balok PQRS.KLMN pada Gambar 2.1 di atas, yang
merupakan titik sudut adalah titik P, Q, R, S, K, L, M, dan N.
d. Diagonal Bidang
Diagonal bidang suatu kubus adalah ruas garis yang menghubungkan
dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu bidang sisi dari
kubus tersebut.
Perhatikan kubus ABCD.EFGH di bawah ini!
AC disebut diagonal bidang, yaitu
diagonal yang terletak pada bidang sisi
kubus.
Diagonal bidang pada kubus berjumlah
12 buah.
Gambar 2.2 Kubus ABCD.EFGH

Panjang diagonal bidang kubus =
=
dengan, s adalah panjang rusuk kubus.
Contoh :
Pada kubus ABCD.EFGH pada Gambar 2.2 di atas, diagonaldiagonal bidangnya adalah AC, BD, EG, FH, AF, BE, BG, CF, AH,
DE, CH, dan DG.
Diagonal bidang suatu balok adalah ruas garis yang menghubungkan
dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang atau sisi balok.
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Perhatikan balok ABCD.EFGH di bawah ini!
BD disebut diagonal bidang,
yaitu diagonal yang terletak
pada bidang sisi balok.
Diagonal bidang pada balok
berjumlah 12 buah.

Gambar 2.3 Balok ABCD.EFGH

Contoh :
Pada balok ABCD.EFGH pada Gambar 2.3 di atas, diagonaldiagonal bidangnya adalah AC, BD, EG, FH, AF, BE, BG, CF, AH,
DE, CH, dan DG.
e. Diagonal Ruang
Diagonal ruang suatu kubus adalah ruas garis yang menghubungkan
dua titik sudut yang berhadapan dalam ruang.
Diagonal ruang pada kubus berjumlah 4 buah. Pada kubus
ABCD.EFGH pada Gambar 2.2 di atas, AG disebut diagonal ruang,
yaitu diagonal yang terletak pada ruang kubus.
Panjang diagonal ruang kubus =
=
Contoh :
Pada kubus ABCD.EFGH pada Gambar 2.2 di atas, diagonaldiagonal ruangnya adalah AG, CE, BH, dan DF.
Pengertian

diagonal

ruang

balok

adalah

ruas

garis

menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam ruang.

yang
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Diagonal ruang pada balok berjumlah 4 buah. Pada balok
ABCD.EFGH pada Gambar 2.3 di atas, HB disebut diagonal ruang,
yaitu diagonal yang terletak dalam ruang balok.
Panjang diagonal ruang balok =
dengan,
p : panjang balok, l : lebar balok, dan t : tinggi balok.
Contoh :
Pada balok ABCD.EFGH pada Gambar 2.3 di atas, diagonaldiagonal ruangnya adalah AG, CE, BH, dan DF.
f. Bidang Diagonal
Bidang diagonal kubus adalah bidang dalam ruang yang dibentuk
dari dua diagonal bidang yang sejajar dan dua rusuk yang tegak
lurus dengan kedua diagonal bidang yang sejajar tersebut.
Perhatikan gambar di bawah ini!

Gambar 2.4 Gambar Bidang Diagonal Kubus ABCD.EFGH

Bidang-bidang yang diarsir pada Gambar 2.4 di atas menunjukkan
bidang-bidang diagonal suatu kubus. Kubus memiliki 6 buah bidang
diagonal yang masing-masing berbentuk persegi panjang yang sama
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dan sebangun (kongruen). Gambar di atas menunjukkan beberapa
contoh dari bidang diagonal kubus.
Contoh :
Pada kubus ABCD.EFGH pada Gambar 2.4 di atas, bidangbidang diagonalnya adalah ACGE, BDHF, BCHE, ADGF, ABGH, dan
CDEF.
Bidang diagonal balok adalah bidang dalam ruang yang dibentuk
dari dua diagonal bidang yang sejajar dan dua rusuk yang tegak
lurus dengan kedua diagonal bidang yang sejajar tersebut.

Gambar 2.5 Bidang Diagonal Balok ABCD.EFGH

Bidang-bidang yang diarsir pada Gambar 2.5 di atas
menunjukkan bidang-bidang diagonal suatu balok. Balok memiliki 6
buah bidang diagonal yang masing-masing berbentuk persegi
panjang tetapi keenam bidang diagonal tersebut tidak sama dan
sebangun. Gambar di atas menunjukkan beberapa contoh dari bidang
diagonal balok.
Contoh :
Pada balok ABCD.EFGH pada Gambar 2.5 di atas, bidangbidang diagonalnya adalah ACGE, BDHF, BCHE, ADGF, ABGH, dan
CDEF.
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II. Sifat-Sifat Kubus dan Balok

Gambar 2.6 Kerangka Kubus dan Balok (2)

1. Sifat-Sifat Kubus
Gambar 2.6 di atas menunjukkan kubus ABCD.EFGH yang
memiliki sifat-sifat sebagai berikut :
a.

Semua bidang sisi kubus berbentuk persegi.
Jika diperhatikan, bidang ABCD, EFGH, ABFE, dan
seterusnya memiliki bentuk persegi dan memiliki luas yang sama.

b.

Semua rusuk kubus berukuran sama panjang.
Rusuk-rusuk kubus AB, BC, CD, dan seterusnya memiliki
ukuran yang sama panjang.

c.

Setiap diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran yang sama
panjang.
Perhatikan ruas garis BG dan CF pada kubus ABCD.EFGH
dari Gambar 2.6 di atas. Kedua garis tersebut merupakan diagonal
bidang kubus ABCD.EFGH yang memiliki ukuran sama panjang.
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d.

Setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran sama panjang.
Dari kubus ABCD.EFGH pada Gambar 2.6 di atas, terdapat
empat diagonal ruang, yaitu EC, AG, HB, dan DF yang semuanya
berukuran sama panjang.

e.

Setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi panjang.
Perhatikan kubus ABCD.EFGH pada Gambar 2.6 di atas.
Terlihat bahwa bidang diagonal ACGE, BCHE, ABGH, dan seterusnya
memiliki bentuk persegi panjang, begitu pula dengan bidang diagonal
lainnya.

2. Sifat-Sifat Balok
Gambar 2.6 di atas menunjukkan balok PQRS.KLMN yang
memiliki sifat-sifat sebagai berikut.
a.

Bidang sisi balok berbentuk persegi panjang.
Perhatikan bidang PQRS, PQLK, QRML, dan seterusnya.
Bidang sisi tersebut memiliki bentuk persegi panjang. Suatu bangun
ruang sisi datar disebut balok jika terdapat minimal satu pasang
bidang sisi yang berbentuk persegi panjang.

b. Rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang.
Rusuk-rusuk yang sejajar seperti PQ dan SR, KL dan NM
memiliki ukuran yang sama panjang begitu pula dengan rusuk KP dan
LQ, MR dan NS memiliki ukuran yang sama panjang.
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c. Setiap diagonal pada bidang sisi yang berhadapan memiliki ukuran
yang sama panjang.
Panjang diagonal pada bidang sisi yang berhadapan, seperti PR
dan KM, PL dan SM, KS dan LR, dan seterusnya memiliki ukuran
yang sama panjang.
d. Setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran yang sama
panjang.
Diagonal ruang pada balok PQRS.KLMN dari Gambar 2.6 di
atas, yaitu KR, PM, NQ, dan SL memiliki panjang yang sama.
e. Setiap bidang diagonal pada balok berbentuk persegi panjang.
Perhatikan balok PQRS.KLMN pada Gambar 2.6 di atas.
Terlihat bahwa bidang diagonal PRMK, PQMN, KQRN dan seterusnya
memiliki bentuk persegi panjang begitu pula dengan bidang diagonal
lainnya.

H. Kerangka Berpikir
Berdasarkan pengalaman pribadi penulis, seringkali dalam suatu proses
pembelajaran terlihat siswa kurang antusias dalam mengerjakan soal latihan,
kuis atau ulangan. Beberapa siswa cenderung terlihat bermalas-malasan,
tiduran di meja atau berbicara dengan teman sebangku saat mengerjakan soal.
Hal ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :
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1.

Siswa mempunyai sifat malas

2.

Soal-soal kuis/ulangan sulit dipahami

3.

Siswa sudah lelah/letih karena kegiatan-kegiatan sebelumnya,
misalnya kuis/ulangan yang dilaksanakan setelah jam olah raga

4.

Situasi dan kondisi kelas yang tidak kondusif, ramai atau gaduh

5.

Ulangan/kuis yang dilaksanakan pada jam pelajaran terakhir atau
sebelum jam pulang sekolah. Pada jam terakhir, konsentrasi siswa
cenderung berkurang karena siswa ingin segera pulang.

Hal-hal tersebut dapat memicu siwa menjadi kurang antusias dalam
mengerjakan soal dan akan berpengaruh terhadap hasil pengerjaan soal yaitu
menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya suatu strategi belajar
supaya siswa tetap antusias dalam mengerjakan soal meskipun siswa sedang
dalam keadaan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Salah satu upaya
yang dapat ditempuh yaitu dengan mengembangkan pembelajaran yang
menekankan pada kegiatan yang menarik perhatian siswa saat mengerjakan
soal.
Pembelajaran matematika dengan turnamen merupakan suatu model
pembelajaran yang diharapkan mampu menumbuhkan antusiasme siswa
dalam mengerjakan soal kuis maupun ulangan. Dalam pembelajaran ini,
siswa dituntut untuk mengerjakan soal kuis dengan cepat dan tepat dengan
soal-soal yang berbentuk pilihan ganda. Proses penilaian kuis juga menuntut
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siswa untuk aktif bergerak, tidak hanya berdiam diri di tempat karena siswa
harus maju ke meja guru untuk mengumpulkan lembar jawab dan jika
jawaban belum tepat siswa diminta memperbaiki jawaban, kemudian
mengumpulkannya kembali sampai jawaban benar semua. Kegiatan ini
diharapkan mampu melatih siswa untuk berpikir dan mencari jawaban yang
paling tepat untuk menjawab soal. Tahap akhir dalam kegiatan turnamen ini
adalah nilai/skor untuk setiap siswa, dimana nilai/skor tersebut disesuaikan
dengan ketentuan dalam turnamen dan nilai KKM yang berlaku.
Setelah kegiatan kuis pertama dengan turnamen selesai kemudian
dilanjutkan dengan kuis ke-2, yaitu kuis dengan model soal berbentuk essay.
Kuis ke-2 ini, siswa dituntut untuk teliti dan diharapkan siswa mampu
mengerjakan secara maksimal karena kuis ini tidak menuntut siswa untuk
mengerjakan secara cepat seperti pada turnamen. Jadi, siswa dikondisikan
dalam keadaan tenang dan santai tetapi serius. Kuis ke-2 ini digunakan untuk
mengetahui pemahaman siswa secara keseluruhan karena model soal essay
cenderung menuntut pemahaman yang lebih banyak dibandingkan model soal
pilihan ganda. Jadi, hasil belajar siswa dilihat dari nilai/skor kuis individu I
(kuis turnamen) dan kuis individu II. Pembelajaran matematika dengan
turnamen ini diharapkan mampu membuat semua siswa, khususnya siswasiswa yang kurang antusias dalam mengerjakan soal dapat menjadi antusias
dan mau terlibat dalam proses pembelajaran.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Subyek dan Obyek Penelitian
Subyek dalam penelitian ini adalah seorang guru bidang studi
matematika dan 26 siswa kelas VIII-A SMP Pangudi Luhur Sedayu
Yogyakarta, tahun ajaran 2011/2012. Sedangkan obyek dalam penelitian ini
adalah model pembelajaran matematika dengan turnamen yang dilaksanakan
oleh guru bagi para siswa.
B. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif campuran,
yang menggunakan gabungan dari pendekatan kuantitatif dan pendekatan
kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis ingin mendeskripsikan pelaksanaan
pembelajaran matematika dengan turnamen, mengetahui hasil belajar kognitif
siswa, serta mengetahui tanggapan guru dan siswa kelas VIII-A SMP Pangudi
Luhur Sedayu Yogyakarta terhadap pembelajaran dengan turnamen pada
materi unsur-unsur kubus dan balok.
C. Bentuk Data
Bentuk data yang digunakan adalah data proses pelaksanaan
pembelajaran matematika dengan turnamen, data wawancara guru dan siswa,
serta data hasil belajar kognitif siswa yaitu nilai kuis individu I (kuis
turnamen) dan kuis individu II.
28
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D. Metode Pegumpulan Data
1. Pengamatan (Observasi)
Pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan
dan dihayati oleh subyek, sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi
sumber data, pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang
diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subyek
(Moleong, 2007:175).
Dalam penelitian ini pengamatan yang dilakukan terkait dengan
proses pelaksanaan pembelajaran matematika dengan turnamen, yaitu
aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung. Untuk
mengurangi kesan subyektivitas, penulis meminta bantuan mahasiswa lain
untuk menjadi observer dalam menjawab setiap item pada instrumen
penelitian. Observer dalam penelitian ini berjumlah 3 orang termasuk
penulis.
2. Wawancara Guru dan Siswa
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan
dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang
mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang
memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam hal ini penulis bertindak
sebagai interviewer kemudian guru dan siswa bertindak sebagai
interviewee.
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Pada penelitian ini, wawancara guru dan siswa dilakukan di luar jam
pelajaran yaitu sewaktu istirahat dan sepulang sekolah. Penulis melakukan
wawancara pada seorang guru dan 5 orang siswa, yaitu 2 orang siswa
berkemampuan tinggi, 1 orang siswa berkemampuan sedang, dan 2 orang
siswa berkemampuan rendah. Pemilihan 5 orang siswa ini dilakukan oleh
guru bidang studi yang sudah mengetahui kemampuan masing-masing
siswa.
3. Hasil Belajar Siswa
Data ini diambil dari nilai/skor turnamen pada kuis individu I dan
nilai/skor pada kuis individu II.
4. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan sumber data yang dapat digunakan untuk
menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan suatu kejadian. Dalam
penelitian ini, dokumentasi berupa rekaman video tentang pembelajaran
matematika dengan turnamen yang dilakukan di kelas VIII-A

SMP

Pangudi Luhur Sedayu Yogyakarta, yang selanjutnya ditranskripsi
(transkripsi selengkapnya pada lampiran F).
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E. Instrumen
Instrumen dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu
instrumen pembelajaran dan instrumen penelitian.
1. Instrumen Pembelajaran
a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Rencana pembelajaran ini berisi tentang urutan pelaksanaan
pembelajaran matematika dengan turnamen yang meliputi : presentasi
materi ajar oleh guru yang terdiri dari pembukaan, kegiatan inti,
penutup serta pelaksanaan kuis individu I dengan sistem turnamen dan
kuis individu II dengan sistem klasikal biasa tanpa turnamen, untuk
materi unsur-unsur kubus dan balok (RPP pada lampiran B).
2. Instrumen Penelitian
a. Instrumen Observasi Guru
Instrumen ini digunakan untuk mencatat aktivitas guru di dalam
kelas selama proses pembelajaran dengan turnamen. Poin-poin yang
diamati

disesuaikan dengan rencana

pelaksanaan

pembelajaran

(instrumen selengkapnya pada lampiran B).
b. Instrumen Observasi Siswa
Instrumen ini digunakan untuk mencatat aktivitas siswa di dalam
kelas selama mengikuti proses pembelajaran dengan turnamen. Poin-
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poin

yang

diamati

disesuaikan

dengan

rencana

pelaksanaan

pembelajaran (instrumen selengkapnya pada lampiran B).
c. Kuis
Data yang diperoleh dapat memperlihatkan prestasi dari segi
kognitif siswa, yaitu ketuntasan dalam mengerjakan soal kuis. Sesuai
dengan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam penelitian ini, kuis
dibagi menjadi dua tahap sebagai berikut :
1) Kuis Individu I (Kuis Turnamen)
Kuis Individu I dilakukan dengan sistem turnamen. Penjelasan
sistem

turnamen

dapat

dilihat

pada

rencana

pelaksanaan

pembelajaran (RPP). Soal berbentuk pilihan ganda yang berjumlah
20 butir soal dan untuk menghidari kerjasama antar siswa yaitu
mencontek, maka soal disusun menjadi 4 tipe yaitu tipe A, B, C
dan D. Tipe-tipe tersebut, jumlah dan jenis soalnya sama tetapi
nomor soalnya diacak (soal beserta tipe-tipenya pada lampiran C).
2) Kuis Individu II
Kuis Individu II berbentuk soal essay (uraian) yang berjumlah
3 butir soal dengan bobot nilai yang sama (soal pada lampiran C).
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d. Instrumen Wawancara terhadap Guru dan Siswa
Instrumen ini berupa daftar pertanyaan wawancara mengenai
pembelajaran matematika dengan turnamen (pertanyaan wawancara
selengkapnya pada lampiran F). Data yang diperoleh tersebut dapat
menunjukkan segi afektif guru dan siswa, yaitu perasaan dan minat
terhadap pembelajaran dengan variasi turnamen.

F. Validitas dan Reliabilitas
Agar dapat diperoleh data yang valid (sahih sesuai kenyataan), maka
diperlukan instrumen yang valid. Reliabilitas juga diperlukan untuk
mendukung terbentuknya validitas (Suharsimi, 2002). Untuk mengukur
validitas dan reliabilitas, maka dilakukan uji coba instrumen. Instrumeninstrumen yang telah dipersiapkan diujicobakan pada siswa-siswa di kelas
yang berbeda. Selain untuk mengukur validitas dan reliabilitas instrumen, hal
ini bertujuan untuk membenahi jika ada instrumen yang tidak sesuai dengan
penelitian. Uji coba dilaksanakan di kelas VIII-B SMP Pangudi Luhur
Sedayu. Jumlah anggota sampel dalam uji coba ini adalah 26 siswa. Uji coba
dilaksanakan di kelas tersebut karena kelas tersebut sudah mendapatkan
materi yang sama terlebih dahulu dengan kelas yang akan diteliti yaitu kelas
VIII-A.
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Dalam menentukan validitas instrumen kuis ini, penulis menggunakan
dua perlakuan yang berbeda yaitu instrumen kuis individu II diukur
menggunakan validitas isi, penilaian pakar/ahli, dan perhitungan statistik.
Sedangkan instrumen kuis individu I atau kuis turnamen diukur
menggunakan validitas isi dan penilaian pakar/ahli, tanpa menggunakan
perhitungan statistik. Hal ini dikarenakan cara penilaian kuis individu I dan
kuis individu II berbeda yaitu nilai/skor kuis individu I didasarkan pada
sistem turnamen yang tidak sekedar melihat benar/salah suatu soal tetapi
dilihat juga urutan siswa dalam menyerahkan jawaban kepada guru, yang
menyebabkan kuis turnamen ini tidak dapat menghasilkan nilai per item soal
tetapi nilai secara keseluruhan, sehingga tidak dimungkinkan melakukan
perhitungan statistik. Sedangkan nilai/skor kuis individu II ditentukan
berdasarkan benar/salah suatu soal dan dapat diperoleh nilai per item soal,
sehingga dapat dilakukan perhitungan statistik. Secara lebih rinci dijelaskan
sebagai berikut :
1. Validitas Kuis Individu I (Kuis Turnamen)
Validitas dilakukan dengan 2 cara, yaitu validitas isi dan penilaian pakar.
a. Validitas Isi
Dalam validitas isi, penulis membuat instrumen kuis sesuai dengan
kompetensi dasar materi yang akan dipelajari dan dicapai. Soal-soal
kuis yang telah disusun oleh penulis sekaligus tabel kesesuaian isi soal
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kuis dengan kompetensi dasar yang diajarkan dapat dilihat pada BAB
IV (Tabel 4.1).
b. Penilaian Pakar
Instrumen kuis yang telah disusun kemudian dikonsultasikan pada
pakar, yaitu dosen pembimbing skripsi dan guru pengampu pelajaran
matematika

SMP

Pangudi

Luhur

Sedayu

Yogyakarta,

untuk

mendapatkan kritik dan saran agar instrumen tersebut baik dan dapat
digunakan dalam penelitian.
2. Validitas Kuis Individu II
Validitas dilakukan dengan 3 cara, yaitu validitas isi, penilaian pakar, dan
perhitungan statistik.
a. Validitas Isi
Dalam validitas isi, penulis membuat instrumen kuis sesuai dengan
kompetensi dasar materi yang akan dipelajari dan dicapai. Soal-soal
kuis yang telah disusun oleh penulis sekaligus tabel kesesuaian isi soal
kuis dengan kompetensi dasar yang diajarkan dapat dilihat pada BAB
IV (Tabel 4.2).
b. Penilaian Pakar
Instrumen kuis yang telah disusun kemudian dikonsultasikan pada
pakar, yaitu dosen pembimbing skripsi dan guru pengampu pelajaran
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matematika

SMP

Pangudi

Luhur

Sedayu

Yogyakarta,

untuk

mendapatkan kritik dan saran agar instrumen tersebut baik dan dapat
digunakan dalam penelitian.
c. Perhitungan Statistik
Teknik validitas butir soal kuis yang digunakan adalah teknik
korelasi product moment yang dikemukakan oleh Pearson (Suharsimi
Arikunto, 2002).

rxy 

n

n

n

i 1

i 1

i 1

n X iYi   X i  Yi
2
2
 n 2  n
  n 2  n  
n X i    X i  n Yi    Yi  
 i 1
 i 1   i 1
 i 1  

Keterangan :

rXY = Koefisien korelasi skor item dengan skor total
n = Jumlah subyek
∑X = Jumlah skor item
∑Y = Jumlah skor total
Jika rxy ≥ r tabel maka korelasi antara item soal dengan skor total
soal tersebut valid, tetapi jika rxy < r tabel maka korelasi antara item
soal dengan skor total tersebut tidak valid.
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Apabila pengujian validitas dengan cara-cara tersebut (validitas
isi, penilaian pakar/ahli, dan perhitungan statistik) menunjukkan bahwa
instrumen kuis valid maka sudah membuktikan instrumen tersebut valid
dan reliable (Jeanne, 2010).
Reliabilitas untuk kuis individu I (kuis turnamen) tidak dilakukan
karena nilai/skor diperoleh secara keseluruhan, bukan nilai/skor per
item soal. Sedangkan reliabilitas untuk kuis individu II juga tidak
dilakukan karena jumlah soal terlalu sedikit yaitu 3 butir soal.
Tabel 3.1 Interpretasi dari besarnya koefisien korelasi ( rXY )
Koefisien Korelasi

Interpretasi

0,800 <

rXY  1,000

Sangat Tinggi

0,600 <

rXY  0,800

Tinggi

0,400 <

rXY  0,600

Cukup

0,200 <

rXY  0,400

Rendah

0,000

 rXY  0,200

Sangat Rendah
(Suharsimi Arikunto, 1991:72)
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G. Teknik Analisis Data
Data dalam penelitian ini dianalisis melalui tahap-tahap sebagai
berikut : reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan.
1. Reduksi Data
Reduksi data merupakan proses membandingkan bagian-bagian data
untuk menghasilkan topik-topik data. Reduksi data dapat dirinci menjadi 3
kegiatan, yaitu:
a. Transkripsi rekaman video pembelajaran
Proses transkripsi merupakan penyajian kembali segala sesuatu
yang tampak dalam hasil rekaman video. Dalam penelitian ini, transkrip
video terdiri dari 2 macam, yaitu transkrip video pembelajaran yang
berupa aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran yang dilakukan
dengan turnamen, serta transkrip video wawancara yang berupa
tanggapan guru dan siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan
dengan turnamen. Transkripsi ini berbentuk narasi tertulis.
b. Penentuan topik-topik data
Topik-topik data merupakan rangkuman bagian data yang
mengandung makna tertentu yang diteliti. Sebelum menentukan topiktopik data, penulis menentukan makna-makna apa saja yang terkandung
dalam penelitian, dalam hal ini yaitu tentang penerapan pembelajaran
matematika yang meliputi : pembukaan, kegiatan inti, penutup,
pelaksanaan kuis I dengan turnamen dan kuis II. Berdasarkan maknamakna tersebut, penulis membandingkan bagian-bagian data tertentu
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pada hasil transkripsi video sesuai makna yang terkandung di dalamnya
dan membuat suatu rangkuman bagian data, yang selanjutnya disebut
topik-topik data.
c. Kategorisasi data
Kategorisasi data merupakan proses membandingkan topik-topik
data satu sama lain sehingga menghasilkan suatu kategori-kategori data.
Topik-topik data yang mempunyai kesamaan kandungan makna
kemudian dikumpulkan dan ditentukan suatu gagasan abstrak yang
mewakili. Gagasan abstrak tersebut selanjutnya disebut sebagai
kategori data. Pengelompokan topik-topik data akan menghasilkan
kategori-kategori data yang bersesuaian. Dalam penelitian ini kategori
data berdasarkan pada tahap-tahap pembelajaran matematika dengan
turnamen, yaitu : pembukaan, kegiatan inti, penutup, pelaksanaan kuis I
dengan turnamen serta pelaksanan kuis II.
2. Pemaparan Data
Data yang dipaparkan adalah data aktivitas guru dan siswa dalam
pembelajaran dengan turnamen, data nilai/skor siswa pada kuis individu I
(kuis turnamen), serta data nilai/skor kuis individu II.
3. Penarikan Kesimpulan
Berdasarkan proses analisis data, penulis dapat membuat suatu
kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian, yaitu tentang
pelaksanaan pembelajaran, hasil belajar siswa, tanggapan guru dan siswa
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terhadap pembelajaran matematika dengan turnamen pada topik unsurunsur kubus dan balok di SMP Pangudi Luhur Sedayu Yogyakarta.
Penilaian disesuaikan dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
yang ditetapkan oleh Sekolah/Pemerintah, yaitu nilai 72. Jika nilai/skor
yang dicapai oleh lebih dari 75% siswa mencapai KKM maka
pembelajaran dengan turnamen tersebut dapat dikatakan berhasil.
Hasil wawancara guru dan siswa akan dianalisis secara deskriptif.
Wawancara berfungsi untuk menggali informasi dari subyek dalam
mengevaluasi dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah
dilaksanakan.

H. Prosedur Pelaksanaan Penelitian
1. Pengajuan Judul Skripsi
2. Penyusunan Proposal
3. Persiapan Penelitian
Setelah proposal diterima dan disetujui oleh dosen pembimbing, halhal yang dipersiapkan sebelum penelitian yaitu:
a.

Perijinan penelitian ke SMP Pangudi Luhur Sedayu Yogyakarta

b.

Penyusunan instrumen penelitian

c.

Observasi kelas dan lingkungan sekolah
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d.

Ujicoba instrumen penelitian

4. Melakukan Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Kuis Individu I (Kuis
Turnamen) dan Kuis Individu II
5. Pelaksanaan Penelitian
a. Presentasi materi ajar, yang terdiri dari tahap pembukaan, kegiatan inti,
penutup
b. Pelaksanaan kuis individu I dengan sistem turnamen
c. Pelaksanaan kuis individu II
d. Wawancara guru dan siswa tentang pembelajaran yang telah
dilaksanakan.
(Penjelasan lebih lanjut untuk butir 5 ini, lihat subbab I pada bab ini).
6. Analisis Data dan Pembahasan
7. Kesimpulan
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I.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Matematika dengan Turnamen
1. Guru menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa sesuai kompetensi
dasar yang akan dicapai. Guru dapat menggunakan berbagai pilihan dalam
menyampaikan materi pembelajaran ini kepada siswa, misalnya dengan
metode penemuan terbimbing atau metode ceramah. Langkah ini tidak
harus dilakukan dalam satu kali pertemuan, tetapi dapat lebih dari satu kali
pertemuan. Dalam hal ini, menurut rencana penulis akan digunakan
metode ceramah dan tanya jawab yang dilaksanakan selama 1 pertemuan
(1 JP) yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan kuis individu I (kuis
turnamen) dan kuis individu II selama 1 pertemuan (2 JP).
2. Setelah menyampaikan materi ajar, guru memberikan soal kemudian
masing-masing siswa menjawab soal tersebut secara individu, kemudian
masing-masing siswa ber-adu cepat dan tepat untuk mengumpulkan
jawaban di meja guru, yang nantinya akan dilakukan penilaian secara
langsung oleh guru sebagai berikut, 9 orang siswa pengumpul pertama dan
menjawab secara tepat/benar akan memperoleh nilai 100, kemudian 9
orang siswa pengumpul berikutnya akan memperoleh nilai 86 dan 8 orang
siswa pengumpul terakhir akan memperoleh nilai 72 (nilai KKM).
Keterangan : Penentuan jumlah siswa pada masing-masing rentang nilai
tersebut disesuaikan dengan jumlah siswa di kelas. Dalam penelitian ini,
jumlah siswa di kelas sebanyak 26 siswa yang kemudian dibagi menjadi 3
kelompok urutan dengan rentang nilai 100, 86, dan 72.
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3. Selanjutnya untuk kasus khusus, misalnya waktu mengerjakan sudah
selesai tetapi masih terdapat siswa yg belum menyerahkan lembar jawab
kepada guru maka berlaku ketentuan sebagai berikut, siswa yang
menjawab semua soal dengan tepat/benar tetapi waktu mengerjakan sudah
selesai maka diberikan nilai/skor 61. Untuk siswa yang belum selesai atau
mengerjakan dengan tidak tepat/benar saat waktu mengerjakan sudah
selesai maka diberikan nilai/skor 50.
4. Aturan main dalam kuis turnamen ini adalah sebagai berikut, siswa yang
mengumpulkan lembar jawab pada kelompok urutan tertentu dan
menjawab secara tidak benar atau salah maka siswa tersebut diberikan
kesempatan untuk memperbaiki jawabannya dan pemberian nilai
disesuaikan

dengan

kelompok

urutan

pada

saat

siswa

tersebut

mengumpulkan jawaban kembali. Sebagai contoh, siswa A dapat
mengerjakan secara cepat kemudian mengumpulkan pada kelompok
urutan I. Setelah diperiksa oleh guru ternyata ada beberapa jawaban yang
salah kemudian dilakukan pembetulan dan dikumpulkan kembali pada
kelompok urutan II. Dalam kasus ini apabila jumlah siswa pada kelompok
urutan I sudah terpenuhi 9 orang maka siswa A tersebut memperoleh
nilai/skor 86, bukan 100. Akan tetapi jika jumlah siswa pada kelompok
urutan I belum terpenuhi 9 orang maka siswa A tersebut masih bisa
memperoleh nilai/skor 100. Jadi nilai/skor menyesuaikan pada kelompok
urutan di mana siswa dapat mengerjakan semua soal secara benar asalkan
jumlah siswa pada kelompok urutan tersebut belum terpenuhi. Jika jumlah
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siswa pada kelompok urutan tertentu sudah terpenuhi maka siswa
memperoleh nilai/skor pada kelompok urutan selanjutnya.
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BAB IV
PELAKSANAAN PENELITIAN, DESKRIPSI DATA, DAN ANALISIS
DATA

A. Pelaksanaan Penelitian
Pelaksanaan penelitian dibagi menjadi 2 bagian yaitu validitas
instrumen kuis dan pelaksanaan model pembelajaran matematika dengan
turnamen.
1. Validitas Instrumen
a. Validitas Instrumen Kuis Individu I (Kuis Turnamen)
Dalam uji coba instrumen kuis turnamen, kepada siswa diberikan 20
butir soal berbentuk pilihan ganda. Validitas dilakukan dengan 2 cara,
yaitu validitas isi dan penilaian pakar.
1) Validitas isi
Dalam validitas isi, penulis membuat instrumen sesuai dengan kisikisi dalam silabus untuk materi unsur-unsur kubus dan balok sebagai
berikut :
Tabel 4.1. Kisi-Kisi Kuis Individu I (Kuis Turnamen)
Kompetensi
Dasar
Mengidentif
ikasi sifatsifat kubus,
balok,
prisma dan
limas serta
bagian-

Materi
- Rusuk,
sisi, titik
sudut,
diagonal
bidang,
diagonal
ruang,

Indikator
- Menyebutkan 1.
unsur-unsur
kubus (soal
nomor 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10).

45

Soal
Jumlah sisi sebuah kubus
adalah . . .
a. 4

c. 8

b. 6

d. 12
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bagiannya.

bidang
diagonal
kubus
dan
balok.
- Sketsa
bangun
ruang
kubus
dan
balok.

- Menyebutkan 2.
unsur-unsur
balok (soal
nomor 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
3.
17, 18, 19,
20).

4.

5.

6.

Jumlah rusuk sebuah kubus
adalah . . .
a. 4

c. 8

b. 6

d. 12

Jumlah titik sudut sebuah
kubus adalah . . .
a. 4

c. 8

b. 6

d. 12

Pada kubus berikut, salah
satu diagonal bidangnya
adalah . . .

a.

AG

c. CE

b.

BH

d. AF

Pada kubus berikut, salah
satu diagonal ruangnya
adalah . . .

a.

MS

c. PM

b.

LR

d. PR

Bidang diagonal suatu kubus
berbentuk . . .
a. persegi
b. jajar genjang
c. persegi panjang
d. belah ketupat

7.

Perhatikan gambar berikut !

Pada kubus di samping,
misal panjang AB 8 cm
maka luas bidang diagonal
ADGF adalah . . .
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8.

a. 32 cm

c. 64√2 cm

b. 64 cm

d. 100 cm

Untuk
sebuah
kubus,
pernyataan-pernyataan
berikut ini benar, kecuali . . .
a. memiliki 6 sisi yang
sama dan sebangun
b. memiliki 12 rusuk yang
sama panjang
c. memiliki 8 titik sudut
d. memiliki
diagonal

9.

4

bidang

Diketahui
kubus
PQRSTUVW. PQ = 3 cm
maka panjang diagonal
bidang PR adalah . . .
a. 2√2

c. 4√2

b. 3√2

d. 5√2

10. Panjang rusuk sebuah kubus
adalah 8 cm. Panjang
diagonal
ruang
kubus
tersebut adalah
a. √32 cm c. √128 cm
b. √48 cm d. √192 cm
11. Jumlah sisi sebuah balok
adalah . . .
a. 4

c. 8

b. 6

d. 12

12. Jumlah rusuk sebuah balok
adalah . . .
a. 4

c. 8

b. 6

d. 12

13. Jumlah titik sudut sebuah
balok adalah . . .
a. 4

c. 8

b. 6

d. 12
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14. Diketahui
balok
ABCDEFGH, salah satu
diagonal bidangnya adalah
a. AB

c. BC

b. BF

d. CH

15. Diketahui
balok
PQRSTUVW, salah satu
diagonal ruangnya adalah . .
a. PU

c. QV

b. SU

d. RW

16. Bidang diagonal suatu balok
berbentuk . . .
a.

Persegi

b.

Persegi panjang

c.

Jajar genjang

d.

Belah

ketupat

17. Pada balok di bawah ini,
panjang 8 cm, lebar 6 cm,
tinggi 4 cm maka luas
bidang diagonal BDHF
adalah . .

18.

a.

40 cm

c. 100 cm

b.

78 cm

d. 192 cm

Untuk
sebuah
balok,
pernyataan-pernyataan yang
berikut ini benar, kecuali . . .
a. memiliki
bidang

12

diagonal

b. memiliki 4 diagonal
ruang yang sama panjang
c. memiliki 24 titik sudut
d. memiliki bidang diagonal
berbentuk
persegi
panjang
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19. Sebuah balok PQRSTUVW
berukuran panjang PQ 8 cm,
QR 6 cm, dan RV 5 cm,
panjang diagonal bidang PR
adalah . . .
a. 8 cm

c. 10 cm

b. 9 cm

d. 11 cm

20. Sebuah balok PQRSTUVW
berukuran panjang PQ 8 cm,
QR 6 cm, dan RV 5 cm,
panjang diagonal ruang TR
adalah . . .
a. 2√5

c. 4√5

b. 3√5

d. 5√5

Dari tabel 4.1 tersebut dapat diketahui bahwa :
a) Soal-soal kuis sudah mencakup materi ajar
b) Soal-soal kuis mengarah pada indikator yang akan dicapai
Karena soal-soal kuis sudah sesuai dengan kisi-kisi atau
silabus pada kurikulum, maka soal tersebut dinyatakan valid dari
segi isi (Saifuddin Azwar, 2003:45).

2) Penilaian pakar
Soal kuis individu I (kuis turnamen) telah diteliti oleh guru
pengampu mata pelajaran matematika SMP Pangudi Luhur Sedayu
dan dosen pembimbing skripsi. Dari penilaian pakar, dapat diketahui
bahwa :
a) Soal meliputi ide-ide pokok dari materi yang diajarkan
b) Soal telah dilengkapi kunci jawaban di bagian yang berbeda
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c) Kalimat pertanyaan bervariasi supaya dapat diketahui penguasaan
siswa terhadap materi
d) Satu soal hanya mempunyai satu jawaban pilihan
e) Soal mudah dipahami dan cukup spesifik sehingga mengarah
pada suatu model jawaban
Karena soal kuis turnamen tersebut sudah memenuhi syarat dari
penilaian pakar, maka soal kuis turnamen dinyatakan valid.

b. Validitas Instrumen Kuis Individu II
Dalam uji coba instrumen kuis individu II, kepada siswa
diberikan 3 butir soal. Validitas dilakukan dengan 3 cara, yaitu validitas
isi, penilaian pakar, dan perhitungan secara statistik.
1) Validitas isi
Dalam validitas isi, penulis membuat instrumen sesuai dengan kisikisi dalam silabus untuk materi unsur-unsur kubus dan balok sebagai
berikut :
Tabel 4.2. Kisi-Kisi Kuis Individu II
Kompetensi
Dasar
Mengidentif
ikasi sifatsifat kubus,
balok,
prisma dan
limas serta
bagianbagiannya.

Materi
- Rusuk,
sisi, titik
sudut,
diagonal
bidang,
diagonal
ruang,
bidang
diagonal
kubus

Indikator


Menyebutkan
unsur-unsur
kubus (soal
nomor 1).



Menyebutkan
unsur-unsur
balok (soal
nomor 2).

Soal

1. Perhatikan kubus!
a. Berbentuk
bangun
apakah bidang BCGF!
b. Tulislah rusuk yang
sejajar dengan AE!
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dan
balok.
- Sketsa
bangun
ruang
kubus
dan
balok.



Menggambar
sketsa bangun
ruang kubus
dan balok
(soal nomor
3).

c. Tentukan
panjang
diagonal bidang AC!
d. Tentukan
panjang
diagonal ruang CE!
e. Tentukan luas bidang
diagonal BDHF!
2. Sebuah
balok
PQRS.TUVW berukuran
panjang 15 cm, lebar 8
cm, dan tinggi 5 cm.
Gambarlah balok tersebut
kemudian
jawablah
pertanyaan berikut :
a. Berbentuk
apakah
bangun PQRS?
b. Tulislah rusuk yang
sejajar dengan UV!
c. Tentukan
panjang
diagonal bidang PU!
d. Tentukan
panjang
diagonal ruang TR!
e. Tentukan luas bidang
diagonal PSVU!
3. Gambarlah sebuah kubus
KLMN.PQRS dan sebuah
balok
ABCD.EFGH
dengan ukuran bebas!

Dari tabel 4.2 tersebut dapat diketahui bahwa :
a) Soal-soal kuis sudah mencakup materi ajar
b) Soal-soal kuis mengarah pada indikator yang akan dicapai
Karena soal-soal kuis sudah sesuai dengan kisi-kisi atau
silabus pada kurikulum, maka soal tersebut dinyatakan valid dari
segi isi (Saifuddin Azwar, 2003:45).
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2) Penilaian pakar
Soal kuis telah diteliti oleh guru pengampu mata pelajaran
matematika SMP Pangudi Luhur Sedayu dan dosen pembimbing
skripsi. Dari penilaian pakar ini, dapat diketahui bahwa :
a) Soal meliputi ide-ide pokok dari materi yang diajarkan
b) Soal telah dilengkapi kunci jawaban di bagian yang berbeda
c) Kalimat pertanyaan bervariasi supaya dapat diketahui penguasaan
siswa terhadap materi
d) Soal mudah dipahami dan cukup spesifik sehingga mengarah
pada suatu model jawaban
Karena soal kuis individu II tersebut sudah memenuhi syarat
dari penilaian pakar, maka soal kuis individu II dinyatakan valid.

3) Perhitungan statistik
Dalam uji coba instrumen kuis individu II, kepada siswa
diberikan 3 butir soal dengan skor maksimal 30. Setelah uji coba,
dilakukan perhitungan validitas. Berikut ini adalah tabel hasil uji
coba kuis individu II yang dilakukan di kelas VIII-B SMP Pangudi
Luhur Sedayu Yogyakarta.
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Tabel 4.3. Hasil Uji Coba Kuis Individu II untuk Menentukan Validitas
Butir Soal Nomor 1
No.
Siswa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Nomor Soal
1
2
8
8
4
6
6
4
2
6
10
8
4
2
6
10
2
0
8
6
6
8
10
6
4
4
6
10
2
0
10
10
6
4
8
8
2
2
8
10
0
4
10
8
4
6
10
10
6
2
8
10
4
2
Jumlah

3
8
4
8
2
6
8
6
4
10
2
8
6
8
6
10
2
8
4
8
10
10
4
10
0
8
4

x

y

x²

y²

xy

8
4
6
2
10
4
6
2
8
6
10
4
6
2
10
6
8
2
8
0
10
4
10
6
8
4
154

24
14
18
10
24
14
22
6
24
16
24
14
24
8
30
12
24
8
26
14
28
14
30
8
26
10
472

64
16
36
4
100
16
36
4
64
36
100
16
36
4
100
36
64
4
64
0
100
16
100
36
64
16
1132

576
196
324
100
576
196
484
36
576
256
576
196
576
64
900
144
576
64
676
196
784
196
900
64
676
100
10008

192
56
108
20
240
56
132
12
192
96
240
56
144
16
300
72
192
16
208
0
280
56
300
48
208
40
3280

Dari data tabel 4.3, dapat dihitung validitasnya menggunakan Korelasi
Spearman Brown. Dalam tabel tersebut, variabel x adalah skor soal kuis
nomor 1 dan variabel y adalah jumlah skor kuis.
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Validitas
Dicari korelasi masing-masing item, untuk soal nomor 1 diperoleh :
=

=

=

{ ∑

∑

− (∑ )(∑ )

− (∑ ) }{ ∑

− (∑ ) }

26.3280 − (154)(472)

{26.1132 − (154)2 }{26.10008 − (472)2 }

12592
= 0,86094
√213915584

Koefisien validitas soal nomor 1 adalah 0,86094. Dari tabel r dengan
signifikansi 5% dan N = 26, diperoleh r = 0,388. Jika nilai

≥

maka korelasi antara item soal dengan skor total soal tersebut valid.
Perhitungan statistik untuk butir soal nomor 2 dan 3 dapat dilihat pada
lampiran G. Berikut ini adhhalah hasil pengujian

masing-masing item

dan kesimpulannya :
Tabel 4.4. Hasil Pengujian Validitas Kuis Individu II
Nomor
Soal
1

Nilai

Kesimpulan

0,86094

2

0,87018

3

0,74814

Valid
0,388

Valid
Valid

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen
kuis individu II dinyatakan valid dengan interpretasi koefisien korelasi
berturut-turut adalah sangat tinggi, sangat tinggi, dan tinggi.
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2. Pelaksanaan Pembelajaran
Penelitian di sekolah dilaksanakan di kelas VIII-A SMP Pangudi
Luhur Sedayu, yang beralamat di Jalan Wates, Km 10, Sedayu, Bantul,
Yogyakarta, pada semester genap tahun ajaran 2011/2012. Penelitian
dilaksanakan selama 2 pertemuan, dengan alokasi waktu untuk pertemuan
pertama berlangsung selama 1 jam pelajaran (40 menit) dan pertemuan
kedua berlangsung selama 2 jam pelajaran (2 x 40 menit), sehingga jumlah
waktu penelitian di sekolah adalah 3 JP. Penelitian dilaksanakan pada hari
Rabu dan Kamis, tanggal 23 dan 24 Mei 2012.
a. Pertemuan Pertama (40 menit)
Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Rabu, 23 Mei 2012.
Pada pertemuan ini, guru mempresentasikan materi ajar yaitu tentang
unsur-unsur kubus dan balok. Guru mempresentasikan materi dengan
menggunakan alat peraga berupa kerangka kubus dan balok kemudian
guru bertanya jawab dengan siswa tentang unsur-unsur apa saja yang
terdapat pada kerangka kubus dan balok tersebut.
Setelah guru bertanya jawab dengan siswa, guru kemudian
menggambar sketsa kubus dan balok di papan tulis dan kemudian
bertanya jawab dengan siswa tentang sisi dan rusuk yang sejajar.
Setelah itu guru menggunakan sketsa gambar tersebut untuk membahas
panjang diagonal bidang dan diagonal ruang dengan menuliskan rumus
umumnya.
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Setelah itu guru memberikan contoh soal dan meminta beberapa
siswa untuk menjawab secara lisan dan beberapa siswa lainnya
mengerjakan di papan tulis, kemudian guru dan siswa membahas
contoh soal tersebut bersama-sama. Setelah itu guru mengajak siswa
membahas bidang diagonal menggunakan sketsa yg telah digambar
sebelumnya, kemudian meminta salah satu siswa untuk menghitung
luas bidang diagonal tersebut. Setelah itu guru memberikan kesempatan
kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang telah dipelajari dan
salah satu siswa kurang jelas tentang menggambar sketsa kubus dan
balok, kemudian guru mengulang kembali cara-cara membuat sketsa
kubus dan balok.
Oleh karena sudah tidak ada siswa yang bertanya, guru meminta
siswa untuk membuka buku paket/modul dari sekolah dan mengerjakan
beberapa soal dari buku paket/modul tersebut sebagai latihan. Oleh
karena jam pelajaran telah selesai, guru meminta siswa untuk
melanjutkan mengerjakan latihan di rumah yaitu sebagai pekerjaan
rumah (PR) dan juga guru menginformasikan bahwa pada pertemuan
berikutnya akan diadakan kuis sehingga guru meminta siswa untuk
mempelajari kembali materi yang telah dipelajari.
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b. Pertemuan Kedua (2 x 40 menit)
Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Kamis, 24 Mei 2012.
Seperti yang telah disampaikan oleh guru pada pertemuan sebelumnya
bahwa pada pertemuan ini akan diadakan kuis. Sebelum memulai kuis,
terlebih

dahulu

guru

menjelaskan

peraturan

dan

sistematika

pelaksanaan kuis. Dalam kesempatan ini penulis juga ikut memberikan
informasi tentang pelaksanaan kuis supaya siswa mengerti apa yang
harus dilakukan. Setelah itu guru dibantu oleh penulis membagikan
lembar jawab dan juga lembar soal yang terdiri dari tipe soal A, B, C
dan D yang dibagikan secara acak. Setelah itu guru meminta siswa
untuk mulai mengerjakan soal kuis individu I dengan sistem turnamen.
Waktu yang disediakan untuk mengerjakan kuis dengan sistem
turnamen ini adalah 40 menit. Setelah itu jika ada siswa yang
mengumpulkan lembar jawab, guru langsung mengkoreksi dan
memberikan skor, sementara siswa kembali ke tempat duduk. Apabila
masih ada jawaban yang salah, guru memanggil kembali siswa tersebut
dan memberi tanda di nomor soal yang salah untuk segera diperbaiki
oleh siswa dan jika jawaban siswa sudah benar maka jawaban tersebut
langsung dikumpulkan tersendiri dan dipilah-pilah sesuai kelompok
urutan yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah waktu yang
disediakan telah selesai, guru dibantu penulis mengumpulkan jawaban
dari siswa yang belum mengumpulkan ataupun yang belum selesai
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mengerjakan untuk diberikan nilai/skor khusus sesuai peraturan dalam
turnamen.
Setelah kuis individu I dengan sistem turnamen selesai,
dilanjutkan dengan kuis individu II. Kuis yang kedua ini bentuknya
uraian (essay) dan dikerjakan tanpa menggunakan sistem turnamen.
Terlebih dahulu guru mengulas sedikit tentang nilai/skor hasil turnamen
yaitu kelompok urutan I dengan nilai 100 dan kelompok urutan II
dengan nilai 90 terpenuhi masing-masing 9 orang siswa. Kelompok
urutan III terpenuhi 5 orang siswa. Kelompok urutan IV terpenuhi 2
orang siswa dan kelompok urutan V terpenuhi seorang siswa.
Kemudian guru dibantu oleh penulis membagikan lembar soal dan
lembar jawab. Waktu yang disediakan untuk kuis individu II ini adalah
20 menit, berbeda dengan alokasi yang direncanakan sebelumnya yaitu
30 menit dikarenakan kegiatan pada kuis individu I (turnamen)
mengalami kemunduran waktu sehingga memotong alokasi waktu pada
kuis individu II ini. Setelah waktu mengerjakan selesai, guru meminta
siswa untuk mengumpulkan jawaban yang diestafetkan dari belakang ke
depan, kemudian dikumpulkan menjadi satu. Setelah lembar jawab
terkumpul semua, guru menginformasikan bahwa hasil kuis individu II
belum bisa diketahui langsung karena masih harus menunggu proses
pengkoreksian oleh penulis.
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c. Rincian Kegiatan Pembelajaran
Berdasarkan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan,
kegiatan pembelajaran pada materi unsur-unsur kubus dan balok dapat
dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu presentasi materi ajar oleh guru,
pelaksanaan kuis individu I (kuis turnamen), dan pelaksanaan kuis
individu II.
1) Aktivitas Guru dan Siswa saat Presentasi Materi Ajar
Aktivitas guru dan siswa saat presentasi materi ajar dibagi
menjadi 3 tahap yaitu pembukaan, kegiatan inti, dan penutup yang
meliputi beberapa hal sebagai berikut :
a) Pembukaan
1. Guru Memberikan Salam Pembuka dan Absensi kemudian

Siswa Mengucapkan Salam Kepada Guru.
Guru memberikan salam pembuka dan absensi kemudian
siswa mengucapkan salam kepada guru merupakan kegiatan
yang termasuk dalam tahap pembukaan. Guru memberikan
salam pembuka berupa ucapan selamat pagi dan salam
sejahtera kemudian mengabsen siswa dengan cara bertanya
kepada siswa secara klasikal, siapa saja yang tidak hadir pada
hari itu.
Aktivitas guru dan siswa tersebut terdapat pada Topik
Data I.1 dan Topik Data I.2 yang tampak dalam pembicaraan
guru pada transkrip video I.1 sebagai berikut :
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G

Selamat pagi berkat Tuhan!

SS

Selamat pagi berkat Tuhan!

G

Hari ini dinda gak masuk ya?

SS

Ya …

G

Adakah yang sudah menjenguknya?

S

Belum gak tau rumahnya

2. Guru Menyampaikan Materi yang Akan Dipelajari
Hal ini penting dilakukan oleh guru supaya siswa
mengetahui tentang materi yang akan dipelajari serta manfaat
dari mempelajari materi tersebut.
Aktivitas guru dan siswa pada tahap ini adalah guru
menjelaskan bahwa materi yang akan dipelajari tentang unsurunsur kubus dan balok (Topik Data I.3) kemudian guru
menjelaskan tujuan mempelajari materi kubus dan balok
(Topik Data I.4). Pembicaraan guru tampak dalam transkrip
video I.2 sebagai berikut :
G

Oke, baik untuk hari ini kita khusus akan mempelajari kubus
dan balok. Kalau gitu kita mulai dari unsur-unsur kubus dan
balok (sambil menulis di papan tulis). Ya adapun tujuannya
paling enggak kalian dapat menyebutkan unsur-unsur kubus
balok itu apa, ya! Terus yang kedua tentunya kalian bisa
menggambar atau membuat sketsanya untuk bangun kubus
dan balok itu seperti apa, ya! Untuk pertemuan hari ini
paling tidak tiga itu, yaitu yang pertama unsur-unsur kubus,
kedua unsur-unsur balok kemudian kita diharapkan bisa
membuat sketsanya.
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b) Kegiatan Inti
1. Guru Menggunakan Alat Peraga Matematika kemudian Siswa
Menanggapinya
Kegiatan ini termasuk ke dalam tahap kegiatan inti
dalam pembelajaran dengan turnamen. Penggunaan alat peraga
diharapkan mampu menarik perhatian siswa untuk belajar serta
dapat membantu pemahaman siswa tentang bangun ruang,
yaitu siswa tidak hanya membayangkan tetapi bisa melihat
bentuk dan letak unsur-unsur kubus dan balok pada alat peraga
tersebut.
Aktivitas guru dan siswa pada tahap ini adalah guru
menunjukkan alat peraga yang berbentuk kubus dan balok
kemudian bertanya jawab dengan siswa tentang alat peraga
tersebut (Topik Data I.5). Pembicaraan guru mengenai hal ini
tampak dalam transkrip video I.2 sebagai berikut :
G

Disini saya membawakan dua model kerangka apa ini?
(sambil menunjukkan kerangka kubus)

SS

Kubus!

G

Yang ini? (sambil memegang kerangka balok)

SS

Balok!

2. Guru Mempresentasikan Materi Sesuai dengan Materi Ajar
Kegiatan ini adalah tindak lanjut dari tujuan
pembelajaran yaitu memahami unsur-unsur kubus dan balok
serta membuat sketsa kubus dan balok. Jadi guru dalam
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mempresentasikan materi harus sesuai dengan materi ajar
dan mengarah ke tujuan yang akan dicapai, tidak melebar ke
materi lainnya.
Aktivitas guru dan siswa yang terlaksana pada tahap
ini sebagai berikut :
 Guru memulai pembelajaran dengan bertanya jawab
tentang pengertian kubus dan siswa menanggapinya
dengan menyampaikan jawaban masing-masing (Topik
Data I.7). Hal ini tampak dalam pembicaraan guru pada
transkrip video I.3 sebagai berikut :

G

G
S
G
S
G

G

SS
G

Baik kita akan memulai dari unsur-unsur kubus terlebih
dahulu (sambil memegang kerangka kubus). Pengertian
kubus dulu, ada yang tahu waktu di SD kubus itu apa?
(siswa masih diam)
Kubus itu merupakan apa? ya Leo (menunjuk salah satu
siswa)
Suatu bangun ruang yang … (menjawab dengan agak
bingung)
Yang lain, ya Anggi (menunjuk salah satu siswa lain)
Suatu bangun ruang yang dibatasi enam persegi panjang
yang sepasang-sepasang memiliki ukuran yang sama
Ya, lancar karna membaca (guru tersenyum dan siswa
tertawa)
Oke disini kubus sendiri pengertiannya adalah suatu
bangun ruang, tepatnya adalah bangun ruang segi datar
yang dibatasi oleh enam sisi yang berupa apa ini? persegi
ya, ya, enam persegi yang kongruen. Kongruen masih
ingat?
Masih (menjawab bersama sama)
Kongruen itu adalah bentuk dan ukuran sama, jadi enam
persegi ini bentuk dan ukurannya sama. Oke itu
pengertiannya.

 Guru meminta siswa menghitung banyaknya titik sudut
pada kubus dan siswa menanggapinya dengan cara
menjawab bersama-sama (Topik Data I.9).
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Hal ini tampak pada transkrip video I.4 sebagai berikut :
G

Kita mulai dari apa itu? Titik?

SS

Titik sudut

G

Ya titik sudut. Oke kalau kalian lihat dari model ini
(sambil memegang kerangka kubus), ada berapa titik
sudut ?

SS

Delapan!

 Guru meminta siswa mendefinisikan pengertian titik
sudut kemudian siswa mendefinisikannya (Topik Data
I.10). Hal ini tampak pada transkrip video I.5 sebagai
berikut :
G

Ya delapan, sekarang kalian tahu titik sudut ada delapan,
nah titik sudut itu sendiri apa?

SS

Pertemuan antara rusuk dan rusuk (beberapa siswa
bersama sama)

G

Ya titik sudut adalah pertemuan atau perpotongan dari
tiga rusuk.

 Guru meminta siswa menghitung banyaknya rusuk pada
kubus dan siswa menanggapinya dengan cara menjawab
bersama-sama (Topik Data I.11). Hal ini tampak dalam
pembicaraan guru pada transkrip video I.5 :
G

Selanjutnya rusuk, disini ada berapa rusuk?

SS

Dua belas (bersama sama)

G

Ada 12 rusuk.
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 Guru meminta siswa mendefinisikan pengertian rusuk
kemudian siswa mencoba mendefinisikannya (Topik
Data I.12). Hal ini tampak dalam pembicaraan guru pada
transkrip video I.5 sebagai berikut :
G

Rusuk

sendiri

merupakan

apa?

Rusuk

merupakan

perpotongan sisi bangun ruang, jadi sisi sebelah sini
dengan sisi sebelah sini (menunjukkan pada kerangka)
menghasilkan rusuk ini yaitu ruas garis. Ruas garis itu
artinya panjangnya terbatas, ya itulah rusuk.

 Guru meminta siswa mendefinisikan pengertian sisi
(Topik Data I.13). Hal ini tampak dalam pembicaraan
guru pada transkrip video I.6 sebagai berikut :
G

Kemudian kita lanjutkan, tadi ada kata sisi, sisi yang
dimaksud disini adalah apa, salah satu yuk yang jawab,
biar tidak kroyokan!

G

Salah satu siswa tunjuk jari, ya Eva …

G

Ya, jadi sisi disini adalah bidang. Maka kadang kita
mengistilahkan sengai bidang sisi. Lebih tepatnya bidang
datar yang menyelimuti bangun ruang ini. Ya itu yang
dimaksud dengan sisi di sini. Hati-hati pengertian sisi
pada persegi. Kita bicaranya sekarang adalah bangun
ruang.

 Guru meminta siswa menghitung banyaknya sisi pada
kubus dan siswa menanggapinya dengan cara menjawab
bersama-sama (Topik Data I.14). Hal ini tampak dalam
pembicaraan guru pada transkrip video I.6 :
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G

Nah ada berapa sisi kalau kamu amati?

SS

Enam (bersama-sama)

G

Ya ada enam sisi dan bentuknya persegi.

 Guru meminta siswa mendefinisikan pengertian diagonal
sisi kemudian siswa mencoba mendefinisikannya (Topik
Data I.15). Hal ini tampak dalam pembicaraan guru pada
transkrip video I.7 sebagai berikut :
G

Oke kita lanjutkan dengan garis hitam ini (sambil
menunjuk kerangka), siapa yang tahu ini istilahnya?
(Salah satu siswa tunjuk jari dan menjawab)

S

Diagonal sisi

G

Ya benar diagonal sisi. Nah diagonal sisi itu apa? Ya
secara singkatnya adalah ruas garis yang menghubungkan
dua titik sudut pada bidang sisi. Nah itu adalah diagonal
sisi atau diagonal bidang.

 Guru meminta siswa mendefinisikan pengertian diagonal
ruang kemudian siswa mencoba mendefinisikannya
secara bersama-sama maupun individu (Topik Data
I.16). Hal ini tampak dalam pembicaraan guru pada
transkrip video I.8 sebagai berikut :
G
SS
G
S
G

Kemudian di sini juga ada diagonal tapi di dalam
(menunjuk kerangka), ya apa ini?
Diagonal ruang (bersama-sama)
Ya ini adalah diagonal ruang. Diagonal ruang siapa yang
tahu? Ya prisca (menunjuk siswa)
Garis yang menghubungan dua titik sudut yang
berhadapan dalam bangun ruang.
Ya secara singkatnya garis yang menghubungan dua titik
sudut yang berhadapan dalam bangun ruang
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 Guru meminta siswa menghitung banyaknya diagonal
sisi pada kubus dengan cara bertanya jawab (Topik Data
I.17). Hal ini tampak pada transkrip video I.8 sebagai
berikut :
G

Nah sekarang kalau kamu perhatikan disini (menunjuk
kerangka), pada satu sisi disini ada berapa diagonal sisi
atau diagonal bidang?

SS

Dua (bersama-sama)

G

Berarti total diagonal sisinya ada berapa?

SS

12 bersama-sama)

 Guru meminta siswa menghitung banyaknya diagonal
ruang pada kubus dengan cara bertanya jawab (Topik
Data I.18). Hal ini tampak dalam pembicaraan guru pada
transkrip video I.8 sebagai berikut :
G

Sedangkan untuk diagonal ruangnya ada berapa?

SS

4 (bersama-sama)

G

Ya, ada satu, dua, tiga, empat (sambil menunjuk
kerangka).

 Guru meminta siswa mendefinisikan pengertian bidang
diagonal kemudian siswa menjawab bersama-sama
(Topik Data I.19). Hal ini tampak dalam pembicaraan
guru pada transkrip video I.9 sebagai berikut :
G

Nah

sekarang

satu

lagi

adalah

apa?

yang

menghubungkan antara rusuk sebelah atas dengan rusuk
sebelah bawah (sambil menunjuk kerangka) disebut apa?
SS

Bidang diagonal (bersama-sama)
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 Guru meminta siswa menghitung banyaknya bidang
diagonal pada kubus (Topik Data I.20). Hal ini tampak
dalam pembicaraan guru pada transkrip video I.9 sebagai
berikut :
G

Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 (sambil menunjuk pada
kerangka), ada 6 bidang diagonal. Oke sampai ini dulu,
sampai pada bidang diagonal.

 Guru meminta siswa untuk mengamati kubus dan balok
apakah hampir sama atau berbeda dengan cara bertanya
jawab (Topik Data I.21). Hal ini tampak dalam
pembicaraan guru pada transkrip video I.10 sebagai
berikut :
G

Oke

sekarang

unsur-unsur

dari

balok

(sambil

menunjukkan kerangka balok). Kalau kamu cermati
antara kubus dan balok ini sebenernya hampir sama gak?
(sambil menunjukkan kerangka kubus dan balok).
SS

Hampir (bersama-sama)

G

Ya hampir sama. Maka untuk unsur-unsurnya hampir
sama ga?

SS

Hampir sama (bersama-sama)

 Guru mengajak siswa mencari perbedaan kubus dan
balok (Topik Data I.22). Hal ini tampak dalam
pembicaraan guru pada transkrip video I.10 sebagai
berikut :
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G

Ya, hampir sama. Jadi yang dimaksud di sini, ya sisi pada
balok itu merupakan apa?

S

Persegi panjang (satu siswa menjawab)

G

Kalau sisi pada kubus ini?

SS

Persegi

G

Itu salah satu yang membedakan. Terus apalagi yang
membedakan ?

SS

Lebih panjang (beberapa siswa)

G

Apanya?

SS

Bentuknya (beberapa siswa)

 Guru meminta siswa mendefinisikan pengertian balok
kemudian siswa mendefinisikan secara bersama-sama
maupun individu (Topik Data I.23). Hal ini tampak
dalam transkrip video I.11 sebagai berikut :
G

Nah supaya lebih jelas, balok itu apa?

SS

Siswa menjawab bersama-sama
Salah satu dong, salah satu yuk! ya Seto (menunjuk salah
satu siswa)

G
S

G
SS
G
SS
G
S
G
S
G

Balok adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh
enam persegi panjang yang … (tidak selesai menjawab)
Nah cara mudahnya, ini kalau kamu perhatikan
(menunjuk kerangka) ada sepasang persegi panjang yang
ber apa ini?
Berhadapan
Ya berhadapan dan persegi panjang yang berhadapan ini
besarnya apa?
Sama
Ya sama, maka istilahnya di sini bentuk dan ukurannya
sama atau kongruen. Jadi ini sepasang, ini sepasang dan
ini sepasang (menunjuk pada kerangka). Jadi ada berapa
pasang?
Dua
Ada berapa pasang?
Tiga
Ya ada 3 pasang. Nah ada 3 pasang persegi panjang yang
kongruen. Ya mungkin ada pertanyaan untuk bangun
ruang ini? (mengangkat kerangka kubus dan balok).
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 Guru meminta siswa menyimpulkan hubungan kubus
dan balok kemudian siswa menanggapinya secara
individu (Topik Data I.24). Hal ini tampak dalam
pembicaraan guru pada transkrip video I.12 sebagai
berikut :
G

Yuk ambil kesimpulan nya. Siapa yang merupakan bagian
dari siapa? yak Seto!

S

Kubus bagian dari balok

G

Ya, kubus merupakan himpunan bagian dari balok.
Kenapa? ya kubus sendiri bisa dikatakan sebagai balok
istimewa. Istimewanya di mana? Panjang, lebar dan
tinggi nya sama. Jadi unsur-unsur nya tadi juga berlaku.
Jadi unsur-unsur kubus juga berlaku pada balok. Atau
lebih tepatnya, unsur-unsur balok juga berlaku pada
kubus.

 Guru menggambar sketsa kubus di papan tulis secara
bertahap

dengan

menyebutkan

langkah-langkahnya

(Topik Data I.25). Hal ini tampak dalam pembicaraan
guru pada transkrip video I.14 sebagai berikut :
G

Dah ga ada pertanyaan? Baik jadi sekarang kita aka
membuat sketsa dari kubus maupun balok (mengambil
penggaris dan menuju papan tulis). Silakan disiapkan
penggarisnya. Untuk memberi nama kubus maupun balok
berdasarkan sisi alas dan sisi atas. Misalkan saya akan
menggambar kubus ABCD.EFGH (sambil menulis di
papan tulis). Yang merupakan sisi alas yang mana ini?

SS

ABCD

G

Terus EFGH nya merupakan apa?

SS

Sisi atas atau tutup
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G

Satu, untuk membuat sketsa nya biasanya kita membuat
sisi depan (sambil menggambar sisi depan) dan sisi
belakang nya dulu. Kemudian sisi alas terus tutup (lanjut
menggambar). Jadi kita membuat sketsanya berdasarkan
sisi depan dan sisi belakang. Baru nanti rusuk yang
menghubungkan dua titik sudut depan dan belakangnya
(sambil

menggambar).

Lalu

nanti

diberi

nama

(menuliskan ABCD). Nah kalau ABCD di situ, EFGH nya
dimana?
SS

Atas (bersama-sama)

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
membuat

sketsa

sesuai

yang

telah

dicontohkan

sebelumnya kemudian siswa menanggapinya dengan
menggambar sketsa seperti contoh dari guru (Topik Data
I.26). Hal ini tampak dalam pembicaraan guru pada
transkrip video I.16 sebagai berikut :
G

Ya ini langkah untuk membuat sketsa kubus. Silakan
kalian membuat sketsanya dulu (siswa membuat sketsa)

G

Menggambarnya berdasarkan sisi depan dan belakang
(guru mengingatkan kembali). Sedangkan siswa mulai
membuat sketsa.

 Guru mengajak siswa untuk memperhatikan sketsa yang
sudah dibuat dan menyebutkan rusuk sejajar dan tegak
lurus (Topik Data I.27). Hal ini tampak dalam
pembicaraan guru pada transkrip video I.19 sebagai
berikut :
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G

(Guru meminta untuk melanjutkan bagi yang belum selesai
sembari guru berkeliling kelas). Bagi yang sudah selesai
silakan diamati, tadi kan kalian udah tau unsur-unsur, nah
manakah yang merupakan rusuk yang sejajar, misalkan
rusuk AB itu sejajar dengan yang mana?

SS

BC (bersama-sama)

G

Kalian

mengamati

dari

gambarmu

masing-masing.

Kemudian rusuk yang saling tegak lurus itu rusuk yang
mana
G

Baik, sudah semua?

G

Oke, kita ambil salah satu contoh ya (sambil menunjuk
sketsa gambar kubus di papan tulis) sebutkan rusuk yang
sejajar dengan garis BC?

SS

AD

G

Ya, DA atau AD , terus?

SS

EH

G

Ya, EH. Habis?

SS

FG

G

Ya, FG. Nah itu yang sejajar. Nah sekarang yang tegak
lurus dengan garis EH? siapa yang tahu?

SS

AE

G

Ya, AE. Terus?

SS

GH

G

Ya, terus?

SS

DH

G

Ya, DH. Terus?

G

Jadi ada berapa titik sudut?

SS

EF

G

Ya, itu adalah rusuk-rusuk yang tegak lurus. Kemudian
guru mengambil kerangka kubus dan menunjukkan rusukrusuk yang tegak lurus tadi supaya siswa lebih paham.
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 Guru mengajak siswa untuk menemukan rumus mencari
panjang diagonal bidang pada kubus menggunakan
Teorema Pythagoras (Topik Data I.28). Hal ini tampak
dalam pembicaraan guru pada transkrip video I.22
sebagai berikut :
G

Oke yang alas aja, berarti panjang AC yang merupakan
diagonal sisi, disini akan berlaku apa?

=

+

(sambil menulis di papan tulis). Ya karena siku-siku di B,
maka berlaku

=

+

, yang berlaku pada

segitiga ABC. Disini tadi misalkan rusuk AB kita
lambangkan dengan s, panjang AB dan panjang BC tadi
gimana?
SS

Sama

G

Ya, sama. Jadi ini BC lambangnya s juga (menuliskan di
sketsa). Maka bisa kita tuliskan sebagai

+

sama

dengan berapa?
SS
G

2

, sebagian lagi menjawab √2

Ya, 2

. Berarti kalau AC saja maka √2. Ya ini

. Ini

berlaku pada diagonal sisi atau diagonal bidang.

 Guru mengajak siswa untuk menemukan rumus mencari
panjang diagonal ruang kubus (Topik Data I.29). Hal ini
tampak dalam pembicaraan guru pada transkrip video
I.24 sebagai berikut :
G

Ya, kalau gitu sekarang kembali ke diagonal ruang. Saya
gambar CE (sambil menggambar pada sketsa). Tolong
perhatikan segitiga ACE. Maka untuk panjang CE akan
berlaku apa? Coba salah satu yang menjawab tunjuk jari!
ya Dea!

S

=

+
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G

siapa? 2

Ya, jadi di sini

. Terus untuk AE nya? Oya

AB dengan AE sama ga?
SS

Sama

G

Kalau sama berarti lambangnya s juga. Jadi di sini

.

Jadi ada berapa s?
SS

Tiga (bersama-sama)

G

Ya, jadinya 3

SS

. Atau CE = √3. Nah ini adalah apa?

Diagonal ruang

 Guru mengajak siswa untuk menemukan rumus mencari
panjang diagonal bidang balok (Topik Data I.30). Hal ini
tampak dalam pembicaraan guru pada transkrip video
I.25 sebagai berikut :
G

Kalau pada balok, langsung aja ya (sambil menulis di
papan tulis), diagonal sisinya kita tuliskan sebagai apa?

SS

PL (panjang dikalikan lebar)
Ya kalau di sini DS (diagonal sisi) dikuadratkan maka
berlaku

G

. Jadi DS = √

+

+

. Itu untuk diagonal

sisi. Sedangkan untuk diagonal ruang, DR (diagonal
ruang) = √

+

+

 Guru mengajak siswa untuk menemukan rumus mencari
panjang diagonal ruang balok (Topik Data I.31). Hal ini
tampak dalam pembicaraan guru pada transkrip video
I.26 sebagai berikut :
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Ya kalau di sini DS (diagonal sisi) dikuadratkan maka
berlaku
G

+

. Itu untuk diagonal

sisi. Sedangkan untuk diagonal ruang, DR (diagonal
ruang) = √

3. Guru

. Jadi DS = √

+

Memberikan

+

+

Contoh

Soal

kemudian

Siswa

Menanggapinya Secara Individu Maupun Bersama-Sama
Kegiatan ini juga termasuk ke dalam tahap kegiatan
inti pembelajaran. Tujuan dari pemberian contoh soal
adalah untuk memberikan gambaran kepada siswa tentang
model soal-soal yang berhubungan dengan materi ajar yang
telah dipelajari. Aktivitas guru dan siswa yang terlaksana
pada tahap ini adalah guru memberikan contoh soal secara
lisan kepada siswa (Topik Data I.32) dan guru memberikan
contoh soal secara tertulis kepada siswa (Topik Data I.33).
Hal ini tampak dalam pembicaraan guru pada transkrip
video I.27 dan I.29 sebagai berikut :
 Transkrip Video I.27
G

Coba sekarang contoh soal. Seandainya saya punya sebuah
kubus, dengan panjang rusuk 6. Pertanyaan nya panjang
diagonal sisinya? tunjuk jari!

SS
G
S

6√2

Ayo angkat tangan! ya Eva!
6√2
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G

Ya, benar 6√2. Darimana? Ya kita tadi tahu rusuknya 6 maka
kalau pakai rumus tadi diperoleh 6√2. Oke pertanyaan

selanjutnya, jika saya punya sebuah kubus, panjang rusuk 12,
panjang diagonal ruangnya berapa?
SS

12√3

 Transkrip Video I.29
G

Ya, benar. Jadi dengan rumus ini kita bisa langsung
mengetahui panjang diagonal sisi dan ruang sebuah
kubus. Oke sampai itu ada pertanyaan? Ga ada? Kalau ga
ada lanjut soal lagi. Balok panjangnya 12, lebarnya kirakira berapa (sambil memegang kerangka balok).

SS

8

G

Ya, 8. Tingginya?

SS

Ada yang menjawab 12, ada yang menjawab 5

G

Ya, 5. Nah pertanyaan nya sekarang hitunglah panjang
diagonal ruangnya! yuk silakan!

G

Tiba-tiba ada siswa yang angkat tangan dan guru
langsung meminta untuk mengerjakan di papan tulis.
Kemudian siswa maju mengerjakan dan setelah selesai
langsung duduk kembali.

4. Guru Memberikan Latihan Soal
Aktivitas guru dan siswa yang terlaksana pada tahap
ini adalah guru meminta siswa mengerjakan soal latihan
pada buku paket BKS kemudian siswa mengerjakan soal
latihan tersebut (Topik Data I.37). Hal ini tampak dalam
pembicaraan guru pada transkrip video I.41 sebagai berikut:
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G

Baik kalau ga ada sekarang silakan buka modulnya, halaman
138. Dah ketemu?

SS

Sudah

G

Di situ ada latihan satu, ada lima nomor silakan dikerjakan.
Langsung isikan di buku saja!

5. Guru Memberikan Komentar Atas Jawaban Siswa
Kegiatan pembelajaran yang terlaksana pada tahap ini
adalah guru mengkoreksi pekerjaan siswa di papan tulis
(Topik Data I.34). Hal ini tampak dalam pembicaraan guru
pada transkrip video I.30 sebagai berikut :
G

Oke, baik, ya di sini Eva ya, menemukan panjang diagonal
ruangnya adalah √233. Yang lain ketemu ga? Coba kita
sedikit mengkoreksi pekerjaan Eva ini ! apa yang kurang?

SS

Sama dengan! akar! (saling menyahut)

G

Ya, di sini ada akar tiba-tiba hilang (sambil menunjuk
pekerjaan Eva). Ya jadi harus teliti!

c) Penutup
1. Guru Melakukan Refleksi
Aktivitas guru dan siswa yang terlaksana pada tahap
ini adalah guru menginformasikan bahwa pertemuan
berikutnya akan diadakan penilaian berupa kuis (Topik Data
I.35) dan guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertanya tentang materi yang belum jelas sebelum
dilaksanakan kuis kemudian ada siswa yang belum jelas dan
guru menjelaskan kembali (Topik Data I.36).
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Hal ini tampak dalam pembicaraan guru pada
transkrip video I.38 dan I.39 sebagai berikut :
 Transkrip Video I.38
G

Oke, kalau ga ada berarti kalian sudah siap dengan
penilaian besok ya, besok kita akan mengandakan
penilaian dengan model kuis, tapi bukan kuis seperti yang
biasa kita lakukan tapi ini berbeda. Untuk itu tolong nanti
disiapkan. Kuis nya tentang unsur-unsur kubus dan balok,
hanya itu saja.

 Transkrip Video I.39
G

Oke, Tesa ada yang ditanyakan? kalau ga ada tolong nanti
malam dipersiapkan untuk penilaian materi unsur-unsur
kubus dan balok, sampai dengan menghitung luas bidang
diagonal. Untuk membuat sketsa ada yang kesulitan?

S

Masih (salah satu siswa menjawab)

G

Masih kesulitan? Kesulitan nya di mana? Oke saya ulang
sekilas tentang sketsa, untuk membuat sketsa tadi, kita
menggambarnya apa? sisi depan (sambil menunjuk sketsa
gambar di papan tulis), buatlah persegi kemudian buatlah
persegi lagi di belakangnya, artinya di belakangnya
adalah kalau ini bidang datar ya berarti di sebelah kanan
atas, nah baru setelah itu titik-titik sudut ini di hubungkan,
depan dan belakang di garis, seperti itu biar lebih mudah.

2. Guru Memberikan Pekerjaan Rumah (PR)
Aktivitas guru dan siswa yang terlaksana pada
tahap ini adalah guru meminta siswa untuk melanjutkan
mengerjakan latihan sebagai pekerjaan rumah (Topik
Data I.38).
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Hal ini tampak dalam pembicaraan guru pada
transkrip video I.42 sebagai berikut :
G

Kring kring kring (bel berbunyi), Ya, latihan satu itu
sebagai PR kalian, silakan nanti di rumah disiapkan
supaya besok penilaian kalian bisa lancar! sekarang
silakan kalian beristirahat!

3. Guru Mengucapkan Salam Penutup
Aktivitas guru dan siswa yang terlaksana pada
tahap ini adalah siswa mengucapkan salam dan guru
menanggapinya dengan membalas salam dari siswa
(Topik Data I.39). Hal ini tampak dalam pembicaraan
guru pada transkrip video I.42 sebagai berikut :
SS

Semua siswa berdiri mengucapkan salam

G

Ya, selamat siang berkat Tuhan!

2) Aktivitas Guru dan Siswa saat Pelaksanaan Kuis Individu I
dengan Sistem Turnamen
a) Guru Memberikan Salam Pembuka dan Absensi Siswa
Aktivitas guru dan siswa yang terlaksana pada tahap ini
adalah guru memberikan salam, meminta siswa membersihkan
sampah

dan

merapikan

seragam,

kemudian

siswa

menanggapinya dengan melakukan perintah guru (Topik Data
II.1) dan guru mengabsen siswa yang tidak masuk (Topik Data
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II.3). Hal ini tampak dalam pembicaraan guru dan siswa pada
transkrip video II.1 dan II.2 sebagai berikut :
1. Transkrip Video II.1
(Guru memasuki ruangan kelas tetapi siswa masih ramai
atau gaduh kemudian guru menyapa siswa), Ya bersihkan
G

dulu sampah yang tersisa, Pandu bajunya dirapikan dulu,
kancingnya dimasukkan. Oke, sesuai rencana kemarin hari
ini kita akan mengadakan apa?

2. Transkrip Video II.2
G

Tapi sebelumnya hari ini masuk semua ya?

SS

Kris, ijin karena sakit (tiba-tiba ada siswa yang menyeletuk)

S

Aku mewakili kris aja pak, mewakili pulang pak

b) Guru Menyampaikan Rencana Kegiatan
Aktivitas guru dan siswa yang terlaksana pada tahap ini
adalah guru menyampaikan rencana kegiatan hari itu dengan
cara bertanya jawab (Topik Data II.2). Hal ini tampak dalam
pembicaraan guru dan siswa pada transkrip video II.2 sebagai
berikut :
G

Oke, sesuai rencana kemarin hari ini kita akan mengadakan apa?

SS

Kuis ( menjawab bersama-sama )
Ya, kuis. Kuis kali ini berbeda dengan kuis yang biasa kita

G

lakukan. Kali ini kuisnya kita menggunakan kuis yang sifatnya
Turnamen
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c) Guru

Menjelaskan

Peraturan

dan

Teknis

Pelaksanaan

Turnamen
Kegiatan ini bertujuan supaya siswa mengetahui apa
yang harus dilakukan dan dikerjakan dalam kuis turnamen
tersebut dengan harapan siswa mampu mengerjakan semua
soal dan mendapatkan nilai/skor yang baik. Aktivitas guru dan
siswa yang terlaksana pada tahap ini ada 3 kegiatan yaitu :
1. Guru menjelaskan teknis pelaksanaan kuis kemudian ada
siswa yang menanggapi dengan menyeletuk nada bercanda
dan protes (Topik Data II.4). Hal ini tampak dalam
pembicaraan guru pada transkrip video II.2 – II.5 sebagai
berikut :
G

Oke, berarti disini ada dua puluh enam siswa. Sebelumnya
akan saya jelaskan teknis pelaksanaan kuis pada hari ini,
karena ini agak berbeda dengan biasanya. Ada aturan khusus
disini. Tolong dipahami agar kalian mendapatkan nilai yang
semaksimal

mungkin,

usahakan

dapat

100.

Untuk

mendapatkan nilai 100 hanya dibatasi sembilan anak.
S

(Tiba-tiba ada siswa yang menyeletuk) lha kok iso pak,wah
urik ki

G

Jadi untuk kali ini kuisnya menggunakan sistem turnamen.
Nanti akan dibagi, yang intinya yang diharapkan disini hanya
terjadi tiga kelompok urutan, yaitu kelompok urutan I, II dan
III. Kelompok urutan I akan saya bacakan nilainya ya, jika
kalian masuk kelompok urutan I akan mendapat nilai 100, itu
jika betul mengumpulkan sembilan anak mengumpulkan dan
saya nilai betul itu akan mendapatkan nilai 100. Tapi kalau
mengumpulkan di kelompok urutan I tetapi salah maka
pekerjaanmu akan saya kembalikan, kamu berhak untuk
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memperbaikinya. Namun jika kamu nanti mengumpulkannya
itu masuk di kelompok urutan II dan jawabanmu sudah betul
semua, nilainya gak 100 tapi 86.
S

(Siswa berkomentar) wah, kok gak sembilan to pak

G

Ya, karena tadi sudah diambil sembilan anak yang pertama
menjawab betul itu nilainya 100. Kemudian kelompok urutan
III itu nanti nilainya 72, batas KKM. Nah kelompok urutan
yang lainnya, nilai 61 untuk kelompok urutan IV itu jika
seandainya

nanti

kamu

belum

mengumpulkan

tetapi

jawabanmu benar sampai batas waktu yang diberikan,
kurang lebih 30 atau 35 menit, saya beri batas waktu itu
kamu mengumpulkan, saya tarik kembali jawabannya saya
periksa kok jawabannya betul semua tapi belum dikumpulkan
maka kamu mendapat nilai 61. Sedangkan jika pekerjaan
belum dikumpulkan sampai batas waktu dan ternyata
pekerjaanmu itu salah maka kamu berhak mendapat nilai 50.
Jadi tidak ada nilai dibawah 50.

2. Guru meminta siswa memasukkan buku serta menyiapkan
alat tulis kemudian siswa melakukannya (Topik Data II.5).
Hal ini tampak dalam pembicaraan guru pada transkrip
video II.6 sebagai berikut :
G

Untuk itu seperti biasa kalau kita ulangan apa yang
dilakukan?

SS

Open book, singkirkan semua bukunya!

G

Simpan semua buku dan siapkan alat tulis

3. Ada siswa yang menanyakan banyaknya soal kuis kemudian
guru menjelaskan jumlah soal kuis (Topik Data II.6). Hal
ini tampak dalam pembicaraan guru siswa pada transkrip
video II.6 sebagai berikut :
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S

Pak soalnya berapa e pak?
Soalnya ada, untuk yang 35 menit pertama ini nanti kita

G

mengerjakan turnamen ini 20 soal.
Nanti untuk yang jam kedua nanti akan ada soal lagi. (siswa
berkomentar)

SS

Wah, kok banyak sekali pak! (suasana gaduh)

4. Guru Membagikan Lembar Soal dan Lembar Jawab Kuis
Aktivitas guru dan siswa yang terlaksana pada tahap
ini adalah guru membagikan lembar soal dan lembar jawab
kepada siswa (Topik Data II.7). Hal ini tampak dalam
transkrip video II.7 sebagai berikut :
S

UAS po pak, po UNAS pak! (sementara guru dibantu penulis
membagikan soal kepada siswa).

5. Guru Meminta Siswa untuk Mengisi Identitas Pada Lembar
Jawab
Aktivitas guru dan siswa yang terlaksana pada tahap
ini adalah guru meminta siswa untuk mengisi identitas diri
dan kode soal pada lembar jawab (Topik Data II.8). Hal ini
tampak dalam pembicaraan guru pada transkrip video II.7
sebagai berikut :
G

Seperti biasa dinamai ya, untuk kode soal kalian akan
memperoleh soal apa.
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6. Guru Meminta Siswa untuk Memulai Mengerjakan Soal
Kuis
Aktivitas guru dan siswa yang terlaksana pada tahap
ini adalah guru meminta siswa untuk memulai mengerjakan
kuis (Topik Data II.9). Hal ini tampak dalam pembicaraan
guru dan siswa pada transkrip video II.12 sebagai berikut :
G

Yak, silakan dimulai seperti biasa kalian kerja sendiri! jadi
yang diharapkan cepat dan benar. Jadi tidak hanya cepat saja
tapi harus benar. Kalau benar semua tapi tidak cepat juga
tidak akan dapat nilai. Jadi nanti kalau sudah selesai
langsung ke depan! (suasana hening, siswa mengerjakan)

7. Selama Siswa Mengerjakan, Guru Bersiap di Meja Guru
untuk Menilai Pekerjaan Siswa
Aktivitas guru dan siswa yang terlaksana pada tahap
ini adalah selama siswa mengerjakan soal, guru bersiap di
meja guru untuk menilai pekerjaan siswa (Topik Data
II.10). Hal ini tampak dalam pembicaraan guru dan siswa
pada transkrip video II.16 sebagai berikut :
Ya ada tambahan sedikit, bagi yang nanti sudah selesai dan
G

mengumpulkan diharapkan tidak membantu yang belum
selesai! (guru bersiap di tempat).
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8. Guru Memberi Skor/Nilai Hasil Pekerjaan Siswa di Kelas
Secara Langsung
Aktivitas guru dan siswa yang terlaksana pada tahap
ini adalah siswa yang sudah selesai mengerjakan langsung
maju ke meja guru dan menyerahkan lembar jawab
kemudian guru langsung mengkoreksi dan menilainya
(Topik Data II.11). Hal ini tampak dalam transkrip video
II.20 :
S

(Setelah 15 menit, ada siswa yang sudah selesai dan langsung
maju ke meja guru untuk menilaikan pekerjaannya kemudian
guru langsung mengoreksi dan menilai).

9. Guru Memberi Tanda pada Nomor Soal yang Salah supaya
Siswa Segera Mengetahui Jawaban Soal yang Harus
Diperbaiki
Aktivitas guru dan siswa yang terlaksana pada tahap
ini adalah jika jawaban siswa masih belum benar semua,
guru memberi tanda pada nomor yang salah (Topik Data
II.12). Hal ini tampak dalam transkrip video II.21 sebagai
berikut :
G

(guru memberi tanda pada nomor soal yang salah)

10.Guru Memberikan Kesempatan Kepada Siswa untuk
Memperbaiki Kesalahan dalam Mengerjakan Soal Kuis
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Aktivitas guru dan siswa yang terlaksana pada tahap
ini adalah jika jawaban siswa masih belum benar semua,
guru langsung memanggil nama siswa ybs kemudian siswa
langsung mengambil lembar jawab dan membenarkan
jawaban yang salah (Topik Data II.13). Hal ini tampak
dalam transkrip video II.22 sebagai berikut :
G

(setelah dikoreksi, guru mengembalikan pekerjaan siswa
karena masih ada yang salah)

SS

(Kemudian setelah beberapa saat, siswa mulai silih berganti
menilaikan pekerjaan kepada guru dan jika memang masih
belum benar semua guru mengembalikan pekerjaan masingmasing kemudian siswa membenahi pekerjaannya dan
menilaikan kembali sampai jawaban benar semua)

11.Guru Meminta Siswa Mengumpulkan Lembar Jawab Kuis
Aktivitas guru dan siswa yang terlaksana pada tahap
ini adalah setelah waktu mengerjakan kuis selesai, guru
meminta siswa untuk mengumpulkan lembar jawab kuis
(Topik Data II.15). Hal ini tampak dalam pembicaraan guru
dan siswa pada transkrip video II.58 sebagai berikut :
G

Setelah 45 menit berlalu, ada sebagian siswa yang sudah
selesai dan malah membuat kegaduhan, tetapi ada beberapa
siswa lain yang belum selesai. Sesuai kesepakatan awal
maka guru dibantu penulis meminta pekerjaan siswa untuk
dikumpulkan

G

Masih ada yang belum mengumpulkan?

S

Masih (kemudian siswa terakhir maju mengumpulkan)

G

Sudah semua ya?

SS

Sudah (bersama-sama)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
86

3) Aktivitas Guru dan Siswa saat Pelaksanaan Kuis Individu II
a) Guru Menjelaskan Teknis Pelaksanaan Kuis
Aktivitas guru dan siswa yang terlaksana pada tahap ini
adalah guru memberikan penjelasan tentang pelaksanaan kuis
II (Topik Data II.16). Hal ini tampak dalam transkrip video
II.59 sebagai berikut :
G

Kemudian guru dibantu oleh penulis memberikan penjelasan
mengenai kuis II

b) Guru Membagikan Lembar Soal Beserta Lembar Jawab
Aktivitas guru dan siswa yang terlaksana pada tahap ini
adalah guru dibantu penulis membagikan soal dan lembar
(Topik Data II.17). Hal ini tampak dalam transkrip video II.59
sebagai berikut :
Kemudian guru dibantu oleh penulis memberikan Penjelasan
G

mengenai kuis II lalu membagikan lembar soal dan lembar jawab
kuis II

c) Guru Meminta Siswa untuk Memulai Mengerjakan Soal Kuis
Aktivitas guru dan siswa yang terlaksana pada tahap ini
adalah guru meminta siswa untuk memulai mengerjakan kuis
II dan siswa menanggapinya dengan mengerjakan soal (Topik
Data II.19). Hal ini tampak dalam transkrip video II.60 sebagai
berikut :
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P

Setelah soal dibagikan, penulis meminta siswa untuk mulai
mengerjakan soal. (suasana hening, siswa mengerjakan)

d) Guru Meminta Siswa untuk Mengumpulkan Pekerjaan Soal
Kuis
Aktivitas guru dan siswa yang terlaksana pada tahap ini
adalah guru meminta siswa untuk mengumpulkan lembar
jawab secara estafet ke depan kemudian siswa melakukannya
(Topik Data II.20). Hal ini tampak dalam transkrip video II.73
sebagai berikut :
G

Setelah waktu mengerjakan selesai, guru meminta siswa
mengumpulkan lembar jawab kuis II dengan cara estafet dari
belakang ke depan. Untuk kuis I, lembar soal bisa dibawa pulang
untuk belajar di rumah. (suasana gaduh, siswa mengumpulkan
lembar jawaban)

e) Guru Mengumumkan Hasil Perolehan Nilai/Skor Kuis
Turnamen
Aktivitas guru dan siswa yang terlaksana pada tahap ini
adalah guru menginformasikan hasil sementara kuis turnamen
yang telah dilaksanakan (Topik Data II.18). Hal ini tampak
dalam transkrip video II.59 sebagai berikut :
G

Guru menyampaikan hasil kuis I yaitu bahwa kelompok urutan I
dan kelompok urutan II terpenuhi dengan jumlah masing-masing
sembilan siswa. Untuk kelompok urutan III terpenuhi lima siswa.
Untuk kelompok urutan IV terpenuhi dua siswa dan kelompok
urutan V terpenuhi seorang siswa.
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f) Guru Melakukan Refleksi
Aktivitas guru dan siswa yang terlaksana pada tahap ini
adalah guru mengajak siswa untuk merefleksikan apa yang
sudah dipelajari hari itu dan meminta siswa untuk bertanya
apabila masih ada yang belum jelas (Topik Data II.21).
Hal ini tampak dalam pembicaraan guru pada transkrip
video II.75 sebagai berikut :
G

Perhatikan! kita hari ini sudah mengerjakan dua kuis ya, kuis I
dan kuis II, tadi kuis I sudah terlaksana dan kuis II ini belum
dinilai dan untuk kuis yang I tadi kalau masih ada yang kesulitan
silakan bertanya. (bel berbunyi), silakan bertanya kepada teman
atau kepada saya yang mungkin belum dapat nilai 100. Pesen
saya secara khusus untuk kalian, tolong pelajari materi volume
untuk pertemuan berikutnya

g) Guru Mengucapkan Salam Penutup
Aktivitas guru dan siswa yang terlaksana pada tahap ini
adalah setelah jam pelajaran selesai, siswa memberikan salam
kepada guru dan guru memberikan salam juga kepada siswa
(Topik Data II.22). Hal ini tampak dalam pembicaraan guru
pada transkrip video II.75 sebagai berikut :
SS

(Sebelum istirahat, siswa memberikan salam kepada guru dan
penulis), Terimakasih pak … mas … Berkat Tuhan …

G

Berkat Tuhan …
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B. Deskripsi dan Analisis Data
1.

Pelaksanaan Pembelajaran
a. Transkripsi
Data penelitian berupa transkrip rekaman video kegiatan
pembelajaran untuk melihat pelaksanaan pembelajaran dengan
turnamen pada kuis. Dalam penelitian ini, pembelajaran tersebut
terdiri dari 2 kali pertemuan sebagai berikut :
1) Pertemuan Pertama

: Presentasi Materi Ajar oleh Guru

2) Pertemuan Kedua

: Pelaksanaan Kuis I (Turnamen) dan Kuis II

Transkripsi video selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran F.

b. Penentuan Topik-Topik Data
Topik-topik data berkaitan dengan pembelajaran matematika
dengan turnamen.
Tabel 4.5. Topik-topik Penerapan Pembelajaran Matematika
dengan Turnamen
Pertemuan

Kode
I.1
I.2
I.3
I.4

I
I.5
I.6
I.7

Topik Data
Guru memberikan salam pembuka dan siswa
menanggapinya.
Guru mengabsen siswa yang tidak masuk dan siswa
menanggapinya.
Guru menjelaskan bahwa materi yang akan dipelajari
adalah tentang unsur-unsur kubus dan balok.
Guru menjelaskan tujuan mempelajari materi kubus
dan balok.
Guru menunjukkan alat peraga yang berbentuk kubus
dan balok kemudian bertanya jawab dengan siswa
tentang alat peraga tersebut.
Guru meminta siswa agar mengingat kembali materi
di sekolah dasar (SD) tentang bangun datar.
Guru memulai pembelajaran dengan bertanya jawab
tentang pengertian kubus dan siswa menanggapinya
dengan menyampaikan jawaban masing-masing.

Transkrip
I.1
I.1
I.1
I.2
I.2
I.3
I.3
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I.8

I.9
I.10
I.11
I.12
I.13
I.14
I.15
I.16
I.17
I.18
I.19
I.20
I.21
I.22
I.23
I.24

I.25

I.26

I.27

I.28

Guru meminta siswa membuka buku paket BKS dan
siswa menanggapinya dengan membuka buku
tersebut.
Guru meminta siswa menghitung banyaknya titik
sudut pada kubus dan siswa menanggapinya dengan
menjawab bersama-sama.
Guru meminta siswa mendefinisikan pengertian titik
sudut dan siswa menanggapinya.
Guru meminta siswa menghitung banyaknya rusuk
pada kubus dan siswa menanggapinya dengan
menjawab bersama-sama.
Guru meminta siswa mendefinisikan pengertian
rusuk dan siswa menanggapinya.
Guru meminta siswa mendefinisikan pengertian sisi
dan siswa menanggapinya.
Guru meminta siswa menghitung banyaknya sisi
pada kubus dan siswa menanggapinya dengan
menjawab bersama-sama.
Guru meminta siswa mendefinisikan pengertian
diagonal sisi dan siswa menanggapinya.
Guru meminta siswa mendefinisikan pengertian
diagonal ruang dan siswa menanggapinya.
Guru meminta siswa menghitung banyaknya diagonal
sisi yang terdapat pada kubus dengan bertanya jawab.
Guru meminta siswa menghitung banyaknya diagonal
ruang yang terdapat pada kubus dengan bertanya
jawab.
Guru meminta siswa mendefinisikan pengertian
bidang diagonal dan siswa menanggapinya.
Guru meminta siswa menghitung banyaknya bidang
diagonal pada kubus.
Guru meminta siswa untuk mengamati kubus dan
balok apakah hampir sama atau berbeda dengan cara
bertanya jawab .
Guru mengajak siswa untuk mencari perbedaan
antara kubus dan balok dengan cara bertanya jawab.
Guru meminta siswa mendefinisikan pengertian
balok dan siswa menanggapinya.
Guru meminta siswa menyimpulkan hubungan kubus
dan balok dengan cara bertanya jawab.
Guru menggambar sketsa bangun kubus di papan
tulis secara bertahap, yaitu menyebutkan langkahlangkah membuat sketsa sembari bertanya jawab
dengan siswa.
Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
membuat sketsa sesuai yang telah dicontohkan
sebelumnya dan siswapun menanggapinya.
Guru mengajak siswa untuk memperhatikan sketsa
yang sudah dibuat dan menyebutkan rusuk yang
sejajar dan tegak lurus kemudian bertanya jawab.
Guru mengajak siswa untuk menemukan rumus
mencari panjang diagonal bidang pada kubus
menggunakan teorema Pythagoras dengan bertanya
jawab.

I.4

I.4
I.5
I.5
I.5
I.6
I.6
I.7
I.8
I.8
I.8
I.9
I.9
I.10
I.10
I.11
I.12

I.14

I.16

I.19, 20. 21

I.22
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I.29

I.30

I.31

I.32
I.33
I.34

I.35

I.36

I.37

I.38
I.39

II.1

II.2
II.3
II.4
II
II.5
II.6
II.7

II.8

Guru mengajak siswa untuk menemukan rumus
mencari panjang diagonal ruang pada kubus
menggunakan teorema Pythagoras dengan bertanya
jawab.
Guru mengajak siswa untuk menemukan rumus
mencari panjang diagonal bidang pada balok
menggunakan teorema Pythagoras dengan bertanya
jawab.
Guru mengajak siswa untuk menemukan rumus
mencari panjang diagonal ruang pada balok
menggunakan teorema Pythagoras dengan bertanya
jawab.
Guru memberikan contoh soal secara lisan dan siswa
menanggapinya dengan menjawab secara individu
maupun bersama-sama.
Guru memberikan contoh soal dan salah satu siswa
menjawab secara tertulis di papan tulis.
Guru mengkoreksi pekerjaan siswa di papan tulis
Guru
menginformasikan
bahwa
pertemuan
berikutnya akan diadakan penilaian berupa kuis dan
meminta siswa untuk mempersiapkan di rumah
kemudian siswa bertanya tentang materi yang akan
dipakai dalam kuis.
Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertanya tentang materi yang belum jelas sebelum
dilaksanakan kuis dan ada siswa yang belum jelas
kemudian guru menjelaskan kembali.
Guru meminta siswa membuka buku paket BKS
untuk mengerjakan soal latihan kemudian siswa
membuka buku tersebut dan mengerjakan latihan.
Setelah jam pelajaran selesai, guru meminta siswa
untuk melanjutkan mengerjakan latihan sebagai
pekerjaan rumah.
Siswa mengucapkan salam dan guru menanggapi
dengan membalas salam dari siswa.
Guru
memberikan
salam,
meminta
siswa
membersihkan sampah dan merapikan seragam
kemudian siswa menanggapinya dengan melakukan
perintah guru
Guru menyampaikan rencana kegiatan hari itu
dengan cara bertanya jawab.
Guru mengabsen siswa yang tidak masuk.
Guru menjelaskan teknis pelaksanaan kuis dan ada
siswa yang menanggapi dengan menyeletuk nada
bercanda dan protes.
Guru meminta siswa memasukkan buku dan
menyiapkan alat tulis dan siswa melakukannya.
Ada siswa yang menanyakan banyaknya soal kuis
kemudian guru menjelaskan jumlah soal kuis.
Guru membagikan lembar soal dan lembar jawab
kepada siswa.
Guru meminta siswa untuk mengisi identitas diri dan
kode soal pada lembar jawab

I.24

I.25

I.26

I.27
I.29
I.30

I.38

I.39

I.41

I.42
I.42

II.1

II.1
II.2
II.2
II.6
II.6
II.7

II.10
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II.9
II.10

II.11

II.12

II.13

II.14

II.15

II.16
II.17
II.18
II.19

II.20

II.21

II.22

Guru meminta siswa untuk memulai mengerjakan
kuis dan ada siswa yang bertanya tentang cara
mengerjakan kemudian guru menjawabnya.
Selama siswa mengerjakan soal, guru bersiap di meja
guru untuk menilai pekerjaan siswa
Siswa yang sudah selesai mengerjakan langsung
maju ke meja guru dan menyerahkan lembar jawab
kemudian guru langsung mengoreksi pekerjaan siswa
dan menilainya.
Jika jawaban siswa masih belum benar semua, guru
memberi tanda pada nomor yang salah.
Jika jawaban siswa masih belum benar semua, guru
langsung memanggil nama siswa ybs dan siswa
langsung
mengambil
lembar
jawab
dan
membenarkan jawaban yang salah.
Setelah selesai membenarkan jawaban yang salah,
siswa langsung menilaikan kembali kepada guru.
Setelah waktu mengerjakan kuis I selesai, guru
meminta siswa yang belum selesai mengerjakan
untuk mengumpulkan lembar jawab dan siswa
menanggapinya dengan segera mengumpulkan
lembar jawab.
Guru memberikan penjelasan tentang pelaksanaan
kuis II.
Guru dibantu penulis membagikan soal dan lembar
jawab.
Guru menginformasikan hasil sementara kuis I yang
telah dilaksanakan.
Guru meminta siswa untuk memulai mengerjakan
kuis II dan siswa menanggapinya dengan
mengerjakan soal kuis
Setelah waktu mengerjakan kuis II selesai, guru
meminta siswa untuk mengumpulkan lembar jawab
secara estafet ke depan dan siswa menanggapinya
dengan segera mengumpulkan lembar jawab secara
estafet
Kegiatan reflektif, yaitu guru mengajak siswa untuk
merefleksikan apa yang sudah dilaksanakan hari itu
dan meminta siswa untuk bertanya apabila masih ada
materi yang belum jelas.
Setelah jam pelajaran selesai, siswa memberikan
salam kepada guru dan guru memberikan salam juga
kepada siswa.

II.12
II.14

II.20

II.21

II.22

II.23

II.58

II.59
II.59
II.59
II.60

II.73

II.75

II.78

c. Penentuan Kategori-Kategori Data
Berdasarkan topik-topik data yang telah dipaparkan di atas,
proses analisis berikutnya adalah menggabungkan topik-topik data
yang mempunyai kesamaan kandungan makna, kemudian menentukan
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suatu gagasan abstrak yang mewakilinya. Gagasan tersebut muncul
sebagai bagian dari kategorisasi data. Berikut akan disampaikan
kategori-kategori

penerapan

pembelajaran

matematika

dengan

turnamen yang tertuang dalam bentuk Tabel Kategori Data.
Tabel 4.6. Kategori-Sub Kategori Penerapan Pembelajaran
Matematika dengan Turnamen
1) Aktivitas Guru
Kategori I : Aktivitas Guru Saat Mempresentasikan Materi Ajar
Sub Kategori : Pembukaan
1.1 Guru memberikan salam pembuka dan absensi siswa
1.1.1
Guru memberikan salam pembuka
1.1.2
Guru mengabsen siswa yang tidak masuk
Guru menyampaikan materi yang akan di pelajari dan tujuan
1.2
Pembelajaran
Guru menjelaskan bahwa materi yang akan dipelajari adalah
1.2.1
tentang unsur-unsur kubus dan balok
1.2.2
Guru menjelaskan tujuan mempelajari materi kubus dan balok
Sub Kategori : Kegiatan Inti
1.3 Guru menggunakan alat peraga matematika
Guru menunjukkan alat peraga yang berbentuk kubus dan
1.3.1
balok kemudian bertanya jawab dengan siswa tentang alat
peraga tersebut
I.4 Guru mempresentasikan materi sesuai dengan materi ajar
Guru memulai pembelajaran dengan bertanya jawab tentang
1.4.1
pengertian kubus dan siswa menanggapinya dengan
menyampaikan jawaban masing-masing
Guru meminta siswa menghitung banyaknya titik sudut pada
1.4.2
kubus dan siswa menanggapinya dengan cara menjawab
bersama-sama
Guru meminta siswa mendefinisikan pengertian titik sudut dan
1.4.3
siswa menanggapinya
Guru meminta siswa menghitung banyaknya rusuk pada kubus
1.4.4
dan siswa menanggapinya dengan cara menjawab bersamasama
Guru meminta siswa mendefinisikan pengertian rusuk dan
1.4.5
siswa menanggapinya
Guru meminta siswa mendefinisikan pengertian sisi dan siswa
1.4.6
menanggapinya
Guru meminta siswa menghitung banyaknya sisi pada kubus
1.4.7
dan siswa menanggapinya dengan cara menjawab bersamasama
Guru meminta siswa mendefinisikan pengertian diagonal sisi
1.4.8
dan siswa menanggapinya

Topik
Data

I.1
I.2

I.3
I.4

I.5

I.7

I.9
I.10
I.11
I.12
I.13
I.14

I.15
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Guru meminta siswa mendefinisikan pengertian diagonal
ruang dan siswa menanggapinya
Guru meminta siswa menghitung banyaknya diagonal sisi
1.4.10
yang terdapat pada kubus dengan cara bertanya jawab
Guru meminta siswa menghitung banyaknya diagonal ruang
1.4.11
yang terdapat pada kubus dengan cara bertanya jawab
Guru meminta siswa mendefinisikan pengertian bidang
1.4.12
diagonal dan siswa menanggapinya
Guru meminta siswa menghitung banyaknya bidang diagonal
1.4.13
pada kubus
Guru meminta siswa untuk mengamati kubus dan balok
1.4.14
apakah hampir sama atau berbeda dengan cara bertanya jawab
Guru mengajak siswa untuk mencari perbedaan antara kubus
1.4.15
dan balok dengan cara bertanya jawab
Guru meminta siswa mendefinisikan pengertian balok dan
1.4.16
siswa menanggapinya
Guru meminta siswa menyimpulkan hubungan kubus dan
1.4.17
balok dengan cara bertanya jawab
Guru menggambar sketsa bangun kubus di papan tulis secara
1.4.18 bertahap, yaitu menyebutkan langkah-langkah membuat sketsa
sembari bertanya jawab dengan siswa
Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat
1.4.19 sketsa sesuai yang telah dicontohkan sebelumnya dan
siswapun menanggapinya
Guru mengajak siswa untuk memperhatikan sketsa yang sudah
1.4.20 dibuat dan menyebutkan rusuk yang sejajar dan tegak lurus
kemudian bertanya jawab
Guru mengajak siswa untuk menemukan rumus mencari
1.4.21 panjang diagonal bidang pada kubus menggunakan teorema
Pythagoras dengan bertanya jawab
Guru mengajak siswa untuk menemukan rumus mencari
1.4.22 panjang diagonal ruang pada kubus menggunakan teorema
Pythagoras dengan bertanya jawab
Guru mengajak siswa untuk menemukan rumus mencari
1.4.23 panjang diagonal bidang pada balok menggunakan teorema
Pythagoras dengan bertanya jawab
Guru mengajak siswa untuk menemukan rumus mencari
1.4.24 panjang diagonal ruang pada balok menggunakan teorema
Pythagoras dengan bertanya jawab
1.5 Guru memberikan contoh soal
Guru memberikan contoh soal secara lisan dan siswa
1.5.1
menjawab secara individu maupun bersama-sama
Guru memberikan contoh soal kemudian salah satu siswa
1.5.2
menjawab secara tertulis di papan tulis
1.6 Guru memberikan latihan soal
Guru meminta siswa membuka buku paket BKS untuk
1.6.1
mengerjakan soal latihan dan siswa menanggapinya dengan
membuka buku tersebut dan mengerjakan latihan
Sub Kategori : Penutup
1.7 Guru melakukan refleksi
Guru menginformasikan bahwa pertemuan berikutnya akan
diadakan penilaian berupa kuis dan meminta siswa untuk
1.7.1
mempersiapkan di rumah
1.4.9

I.16
I.17
I.18
I.19
I.20
I.21
I.22
I.23
I.24
I.25

I.26

I.27

I.28

I.29

I.30

I.31

I.32
I.33

I.37

I.35
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Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya
tentang materi yang belum jelas sebelum dilaksanakan kuis
1.7.2
dan ada siswa yang belum jelas kemudian guru menjelaskan
kembali
1.8
Guru memberikan pekerjaan rumah (PR)
Setelah waktu selesai, guru meminta siswa untuk melanjutkan
1.8.1
mengerjakan latihan sebagai pekerjaan rumah
1.9 Guru mengucapkan salam penutup
Siswa mengucapkan salam dan guru menanggapi dengan
1.9.1
membalas salam dari siswa
Kategori II : Aktivitas Guru Saat Pelaksanaan Kuis Individu I dengan
Sistem Turnamen
Sub Kategori :
2.1 Guru memberikan salam pembuka dan absensi siswa
Guru memberikan salam, meminta siswa membersihkan
2.1.1
sampah dan merapikan seragam, kemudian siswa
menanggapinya dengan melakukan perintah guru
2.1.2
Guru mengabsen siswa yang tidak masuk
2.2 Guru menyampaikan rencana kegiatan
Guru menyampaikan rencana kegiatan hari itu dengan cara
2.2.1
bertanya jawab.
2.3 Guru menjelaskan peraturan dan teknis pelaksanaan kuis turnamen
Guru menjelaskan teknis pelaksanaan kuis dan ada siswa yang
2.3.1
menanggapi dengan menyeletuk nada bercanda dan protes
Guru meminta siswa memasukkan buku dan menyiapkan alat
2.3.2
tulis dan siswa melakukannya
2.4 Guru membagikan lembar soal dan lembar jawab
2.4.1
Guru membagikan lembar soal dan lembar jawab kepada siswa
2.5 Guru meminta siswa mengisi identitas pada lembar soal
Guru meminta siswa untuk mengisi identitas diri dan kode soal
2.5.1
pada lembar jawab
2.6 Guru meminta siswa untuk memulai mengerjakan soal kuis
Guru meminta siswa untuk memulai mengerjakan kuis dan ada
2.6.1
siswa yang bertanya soal cara mengerjakan kemudian guru
menjawabnya
Selama siswa mengerjakan, guru bersiap di meja guru untuk menilai
2.7
pekerjaan siswa
Selama siswa mengerjakan soal, guru bersiap di meja guru
2.7.1
untuk menilai pekerjaan siswa
2.8 Guru memberi skor/nilai hasil pekerjaan siswa di kelas secara langsung
Siswa yang sudah selesai mengerjakan langsung maju ke meja
2.8.1
guru dan menyerahkan lembar jawab kemudian guru langsung
mengoreksi pekerjaan siswa dan menilainya
Guru memberi tanda pada nomor soal yang salah supaya siswa segera
2.9
mengetahui jawaban soal yang harus diperbaiki
Jika jawaban siswa masih belum benar semua, guru memberi
2.9.1
tanda pada nomor yang salah.
Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki
2.10
kesalahan dalam mengerjakan soal kuis
Jika jawaban siswa masih belum benar semua guru langsung
2.10.1 memanggil nama siswa ybs dan siswa langsung mengambil
lembar jawab dan membenarkan jawaban yang salah
Setelah waktu mengerjakan selesai, guru meminta siswa mengumpulkan
2.11
lembar jawab

I.36

I.38

I.39

II.1
II.3
II.2

II.4
II.5
II.7
II.8

II.9

II.10

II.11

II.12

II.13
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Setelah waktu mengerjakan kuis I selesai, guru meminta siswa
untuk mengumpulkan lembar jawab dan siswa menanggapinya
dengan segera mengumpulkan lembar jawab
Kategori III : Aktivitas Guru Saat Pelaksanaan Kuis Individu II
Sub Kategori :
3.1 Guru menjelaskan teknis pelaksanaan kuis
3.1.1
Guru memberikan penjelasan tentang pelaksanaan kuis II
3.2 Guru membagikan lembar soal beserta lembar jawab
3.2.1
Guru dibantu penulis membagikan soal dan lembar jawab
3.3 Guru meminta siswa untuk memulai mengerjakan soal kuis
Guru meminta siswa untuk memulai mengerjakan kuis II dan
3.3.1
siswa menanggapinya dengan mengerjakan soal
Setelah waktu selesai, guru meminta siswa untuk mengumpulkan
3.4
pekerjaan
Setelah waktu mengerjakan selesai, guru meminta siswa untuk
3.4.1
mengumpulkan lembar jawab secara estafet ke depan
3.5 Guru melakukan refleksi
Kegiatan reflektif, guru mengajak siswa untuk merefleksikan
3.5.1
apa yang sudah dilaksanakan hari itu dan meminta siswa untuk
bertanya apabila masih ada materi yang belum jelas
3.6 Guru mengumumkan hasil perolehan nilai/skor kuis turnamen
Guru menginformasikan hasil sementara kuis I yang telah
3.6.1
dilaksanakan
3.7 Guru mengucapkan salam penutup
Setelah jam pelajaran selesai, siswa memberikan salam kepada
3.7.1
guru dan guru memberikan salam juga kepada siswa
2.11.1

II.15

II.16
II.17
II.19

II.20

II.21

II.18

II.22

2) Aktivitas Siswa
Kategori I : Aktivitas Siswa Saat Presentasi Materi Ajar oleh Guru
Sub Kategori : Pembukaan
1.1 Siswa mengucapkan salam kepada guru
1.1.1
Siswa membalas salam pembuka dari guru
Siswa bertanya jawab dengan guru membahas siswa yang
1.1.2
tidak hadir pada hari itu
1.2 Siswa menanggapi tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru
Siswa cenderung diam karena guru menggunakan metode
ceramah
Sub Kategori : Kegiatan Inti
1.3 Siswa menanggapi presentasi materi ajar oleh guru
1.3.1
Siswa bertanya jawab dengan guru tentang alat peraga
1.3.2
Siswa bertanya jawab dengan guru tentang pengertian kubus
Siswa menghitung banyaknya titik sudut pada kubus secara
1.3.3
bersama-sama
1.3.4
Siswa mendefinisikan pengertian titik sudut
Siswa menghitung banyaknya rusuk pada kubus secara
1.3.5
bersama-sama
1.3.6
Siswa mendefinisikan pengertian rusuk
1.3.7

Siswa mendefinisikan pengertian sisi

Topik
Data

I.1
I.2

I.5
I.7
I.9
I.10
I.11
I.12
I.13
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Siswa menghitung banyaknya sisi pada kubus secara bersamasama
1.3.9
Siswa mendefinisikan pengertian diagonal sisi
1.3.10 Siswa mendefinisikan pengertian diagonal ruang
1.3.11 Siswa menghitung banyaknya diagonal sisi kubus
Siswa menghitung banyaknya diagonal ruang yang terdapat
1.3.12
pada kubus
1.3.13 Siswa mendefinisikan pengertian bidang diagonal
1.3.14 Siswa menghitung banyaknya bidang diagonal pada kubus
Siswa mengamati kubus dan balok apakah hampir sama atau
1.3.15
berbeda
1.3.16 Siswa untuk mencari perbedaan antara kubus dan balok
1.3.17 Siswa mendefinisikan pengertian balok
1.3.18 Siswa menyimpulkan hubungan kubus dan balok
Siswa membuat sketsa sesuai yang telah dicontohkan oleh
1.3.19
guru
Siswa memperhatikan sketsa yang sudah dibuat dan
1.3.20
menyebutkan rusuk yang sejajar dan tegak lurus
Siswa bertanya jawab dengan guru tentang menemukan rumus
1.3.21 mencari panjang diagonal bidang pada kubus menggunakan
teorema Pythagoras
Siswa bertanya jawab dengan guru tentang menemukan rumus
1.3.22 mencari panjang diagonal ruang pada kubus menggunakan
teorema Pythagoras
Siswa bertanya jawab dengan guru tentang menemukan rumus
1.3.23 mencari panjang diagonal bidang pada balok menggunakan
teorema Pythagoras
Siswa bertanya jawab dengan guru tentang menemukan rumus
1.3.24 mencari panjang diagonal ruang pada balok menggunakan
teorema Pythagoras
1.4 Siswa menanggapi contoh soal yang diberikan oleh guru
Siswa menanggapi contoh soal dengan menjawab secara
1.4.1
individu maupun bersama-sama.
1.4.2
Salah satu siswa menjawab soal secara tertulis di papan tulis
1.5 Siswa mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan oleh guru
Siswa mengerjakan soal latihan yang diambil dari buku paket
1.5.1
BKS
Sub Kategori : Penutup
1.6 Siswa menanggapi pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru
I.7 Siswa melakukan kegiatan refleksi bersama guru
Siswa bersama guru mengulas kembali tentang materi yang
1.7.1
telah dipelajari kemudian ada siswa yang belum jelas lalu
guru menjelaskan kembali
1.8 Siswa mengucapkan salam penutup
1.8.1
Siswa mengucapkan salam
Kategori II : Aktivitas Siswa Saat Pelaksanaan Kuis Individu I dengan
Sistem Turnamen
Sub Kategori :
2.1 Siswa mengucapkan salam kepada guru
2.1.1
Siswa membalas ucapan salam dari guru
2.2 Siswa menanggapi penjelasan teknis tentang pelaksanaan turnamen
Siswa menanggapi dengan menyeletuk nada bercanda dan
2.2.1
protes
2.2.2
Siswa memasukkan buku dan menyiapkan alat tulis
1.3.8

I.14
I.15
I.16
I.17
I.18
I.19
I.20
I.21
I.22
I.23
I.24
I.26
I.27
I.28

I.29

I.30

I.31

I.32
I.33
I.37

I.36

I.39

II.1
II.4
II.5
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Ada siswa yang menanyakan banyaknya soal kuis kemudian
guru menjelaskan jumlah soal kuis
2.3 Siswa mengisi identitas diri pada lembar jawab
2.3.1
Siswa mengisi identitas diri dan kode soal pada lembar jawab
2.4 Siswa mengerjakan soal kuis
2.4.1
Siswa memulai mengerjakan kuis
Siswa beradu cepat mengumpulkan lembar jawaban kepada guru untuk
2.5
dikoreksi dan dinilai
Siswa yang sudah selesai mengerjakan langsung maju ke meja
2.5.1
guru dan menyerahkan lembar jawab kemudian guru langsung
mengoreksi pekerjaan siswa dan menilainya
Siswa melakukan pembetulan terhadap jawaban yang salah kemudian
2.6
mengumpulkan kembali di meja guru untuk memperoleh nilai/skor
Siswa langsung mengambil lembar jawab dan membenarkan
2.6.1
jawaban yang salah
Setelah selesai membenarkan jawaban yang salah, siswa
2.6.2
langsung menilaikan kembali kepada guru
2.7 Siswa mengumpulkan lembar jawab kepada guru
Siswa menanggapinya dengan segera mengumpulkan lembar
2.7.1
jawab
Kategori III : Aktivitas Siswa Saat Pelaksanaan Kuis Individu II
Sub Kategori
3.1 Siswa menanggapi penjelasan teknis tentang pelaksanaan kuis
3.2 Siswa mengerjakan soal
3.2.1
Siswa mengerjakan soal kuis
3.3 Setelah waktu selesai, siswa mengumpulkan hasil pekerjaan soal
3.3.1
Siswa segera mengumpulkan lembar jawab secara estafet
3.4 Siswa melakukan kegiatan refleksi bersama guru
Kegiatan reflektif, yaitu guru mengajak siswa untuk
merefleksikan apa yang sudah dilaksanakan hari itu dan
3.4.1
meminta siswa untuk bertanya apabila masih ada materi yang
belum jelas
3.5 Siswa mengucapkan salam penutup
Setelah jam pelajaran selesai, siswa memberikan salam
3.5.1
kepada guru dan guru memberikan salam juga kepada siswa
2.2.3

2.

II.6
II.8
II.9

II.11

II.13
II.14

II.15

II.19
II.20

II.21

II.22

Rekaman Video
Pada setiap pertemuan di dalam penelitian ini selalu direkam
menggunakan alat bantu rekam handycam. Untuk membantu kelancaran
penelitian ini, penulis meminta bantuan orang lain untuk menjadi
operator. Sebelum proses perekaman, penulis mengadakan pertemuan
dengan operator untuk memberi pengarahan mengenai hal-hal apa saja
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yang harus termuat dalam rekaman. Adapun teknis pelaksanaan
perekaman adalah sebagai berikut :
a.

Pertemuan Pertama
Handycam diletakkan kira-kira sejauh 0,5 meter dari bangku
kelas paling belakang sehingga terlihat saat guru mempresentasikan
materi ajar. Posisinya diletakkan sedemikian rupa sehingga guru dan
siswa tampak dalam pengamatan handycam.
Selama pembelajaran, handycam bersifat statis artinya tidak
dipindah-pindahkan supaya tidak menggangu proses pembelajaran
dan semua siswa dan guru selalu tampak dalam pengamatan
handycam.

b.

Pertemuan Kedua
Seperti halnya pada pertemuan pertama, pada awalnya
handycam diletakkan kira-kira sejauh 0,5 meter dari bangku kelas
paling belakang. Kemudian selama siswa mengerjakan kuis individu
I (kuis turnamen) dan kuis individu II, pengamatan menggunakan
handycam didekatkan atau dijauhkan menggunakan tombol zoom
untuk memantau aktivitas guru dan siswa.

3.

Pengamatan/Observasi
Pengamatan dilakukan oleh penulis sendiri dan dibantu 2 orang
mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta, dengan tujuan untuk menghindari hasil pengamatan
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yang bersifat subyektif. Pengamatan dilakukan selama dua kali
pertemuan dengan durasi untuk pertemuan pertama adalah 40 menit dan
untuk pertemuan kedua adalah 80 menit. Pengamatan dilakukan untuk
melihat penerapan pembelajaran matematika dengan turnamen pada topik
unsur-unsur kubus dan balok di kelas VIII-A SMP Pangudi Luhur
Sedayu Yogyakarta, tahun ajaran 2011/ 2012.
Dalam mengisi lembar instrumen observasi guru dan siswa,
pengamatan didasarkan pada aktivitas guru dan aktivitas sebagian besar
siswa. ”Sebagian Besar” yang dimaksud adalah lebih dari 50% jumlah
siswa (yang diamati) melaksanakan aktivitas tersebut.
Hasil pengamatan didasarkan pada jawaban yang sama pada
lembar instrumen oleh minimal 2 dari 3 pengamat/observer tersebut.
Hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel 4.7 dan tabel 4.8.
Tabel 4.7. Aktivitas Guru
No.

Aktivitas Guru yang
Direncanakan dalam
RPP

Dilaksanakan dalam

Ya

Tidak

Pembelajaran

Keterangan

A. Presentasi Materi Ajar
Pembukaan
1

Guru memberikan salam
pembuka dan absensi
siswa

√

2

Guru
menyampaikan
materi
yang
akan
dipelajari
dan
tujuan
pembelajaran

√

Guru
mengucapkan
salam,mengabsen
siswa
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Kegiatan Inti
3

Guru menggunakan alat
peraga matematika

√

Kerangka kubus
dan balok

4

Guru mempresentasikan
materi sesuai dengan
materi ajar

√

Materi : rusuk,
sisi, titik sudut,
diagonal bidang,
diagonal ruang,
bidang diagonal
kubus dan balok

5

Guru memberikan contoh
soal

√

Contoh soal
berupa contoh
lisan dan tertulis

6

Guru memberikan latihan
soal

√

Latihan soal dari
buku
paket/modul

Penutup
7

Guru melakukan refleksi

√

8

Guru
memberikan
pekerjaan rumah (PR)

√

9

Guru mengucapkan salam
penutup

√

10

Lain_lain

PR berupa tugas
melanjutkan
latihan yang
belum selesai
dan belajar untuk
persiapan kuis

Guru menginformasikan bahwa akan
diadakan kuis pada pertemuan selanjutnya

B. Kuis Individu I dengan
Sistem Turnamen
1

Guru memberikan salam
pembuka dan absensi
siswa

√

2

Guru
menyampaikan
rencana kegiatan

√

3

Guru

√

menjelaskan

Seorang siswa
tidak masuk
dikarenakan sakit

Penjelasan teknis
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peraturan
dan
teknis
pelaksanaan kuis dengan
turnamen

pelaksanaan kuis
dibantu oleh
penulis

4

Guru membagikan lembar
soal dan lembar jawab

√

5

Guru
meminta
siswa
mengisi identitas pada
lembar soal

√

6

Guru meminta siswa untuk
memulai mengerjakan soal
kuis

√

7

Selama
siswa
mengerjakan, guru bersiap
di meja guru untuk
menilai pekerjaan siswa

√

8

Guru memberi skor/nilai
hasil pekerjaan siswa di
kelas secara langsung

√

Setiap siswa
yang
mengumpulkan
lembar jawab,
guru langsung
mengkoreksi dan
menilai

9

Guru memberi tanda pada
nomor soal yang salah
supaya
siswa
segera
mengetahui jawaban soal
yang harus diperbaiki

√

Guru memberi
tanda pada
nomor soal yang
salah

10

Guru
memberikan
kesempatan kepada siswa
untuk
memperbaiki
kesalahan
dalam
mengerjakan soal kuis

√

11

Setelah
waktu
mengerjakan selesai, guru
meminta
siswa
mengumpulkan
lembar
jawab

√
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C. Kuis Individu II
1

Guru menjelaskan teknis
pelaksanaan kuis

2

Guru membagikan lembar
soal beserta lembar jawab

√

3

Guru meminta siswa untuk
memulai mengerjakan soal
kuis

√

4

Setelah waktu selesai,
guru meminta siswa untuk
mengumpulkan pekerjaan
soal

√

5

Guru melakukan refleksi
dan penutup

√

Guru
mengevaluasi
kegiatan belajar
yang telah
dilaksanakan

6

Guru mengumumkan hasil
perolehan nilai/skor kuis
turnamen

√

Hasil turnamen
diumumkan pada
saat pembagian
soal kuis II (tidak
sesuai RPP)

7

Guru mengucapkan salam
penutup

√

√

Penjelasan oleh
penulis

Tabel 4.8. Aktivitas Siswa
No.

Aktivitas Siswa yang
Dilaksanakan
Direncanakan dalam RPP
Ya

A. Presentasi Materi Ajar
Pembukaan

dalam

Pembelajaran

Tidak

Keterangan
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1

Siswa mengucapkan salam √
kepada guru

2

Siswa menanggapi tujuan
pembelajaran
yang
disampaikan oleh guru

√

Siswa lebih
cenderung
bercanda

Kegiatan Inti
3

Siswa
menanggapi √
presentasi materi ajar oleh
guru

4

Siswa menanggapi contoh √
soal yang diberikan oleh
guru

5

Siswa mengerjakan soal- √
soal latihan yang diberikan
oleh guru

Dua orang
siswa
mengerjakan
contoh soal di
papan tulis

Penutup
6

Siswa
menanggapi √
pekerjaan rumah yang
diberikan oleh guru

7

Siswa melakukan kegiatan √
refleksi bersama guru

8

Siswa mengucapkan salam √
penutup

Siswa memberi
tanda pada
nomor soal

B. Kuis Individu I dengan
Sistem Turnamen
1

Siswa mengucapkan salam √
kepada guru

2

Siswa
menanggapi √
penjelasan teknis tentang
pelaksanaan turnamen

3

Siswa mengisi identitas diri √
pada lembar jawab

Siswa hening
memperhatikan
penjelasan guru
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4

Siswa
kuis

mengerjakan

soal √

5

Siswa
beradu
cepat √
mengumpulkan
lembar
jawaban kepada guru untuk
dikoreksi dan dinilai

6

Siswa
melakukan √
pembetulan
terhadap
jawaban
yang
salah
kemudian mengumpulkan
kembali di meja guru untuk
memperoleh nilai/skor

7

Siswa
mengumpulkan √
lembar jawab kepada guru

Jika ada
jawaban yang
salah, siswa
langsung
membetulkan
jawaban

C. Kuis Individu II
1

Siswa
menanggapi
penjelasan teknis tentang
pelaksanaan kuis
Siswa mengerjakan soal
√

2
3

Setelah waktu selesai, siswa √
mengumpulkan
hasil
pekerjaan soal
Siswa melakukan kegiatan √
refleksi bersama guru

4

5

√

Siswa ramai
dan membuat
gaduh

Dikumpulkan
secara estafet
Evaluasi
kegiatan belajar
bersama guru

Siswa mengucapkan salam √
penutup

4.

Wawancara Guru dan Siswa
Setelah pembelajaran matematika dengan turnamen selesai
dilaksanakan, penulis mengambil sampel sebanyak 5 orang siswa untuk
diwawancarai yang terdiri dari 2 orang siswa berkemampuan tinggi, 1
orang siswa berkemampuan sedang dan 2 orang siswa berkemampuan
rendah. Pemilihan sampel ini dilakukan oleh guru pengampu mata
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pelajaran, yang sudah mengetahui kemampuan masing-masing siswanya.
Tiga orang siswa diwawancarai pada saat jam istirahat dan 2 orang siswa
sisanya diwawancarai pada saat pulang sekolah. Kemudian guru
diwawancarai pada saat jam kosong yaitu jam dimana beliau tidak
sedang mengajar di kelas.
a. Hasil Wawancara Siswa
1) Empat siswa mengatakan bahwa pembelajaran dengan turnamen
asik dan menantang, satu siswa yang lain mengatakan soal-soal
kuisnya mudah. Hal ini tampak dalam transkrip wawancara siswa
sebagai berikut :
Siswa I
P : Apa pendapatmu mengenai pembelajaran matematika dengan turnamen
yang telah kita laksanakan?
S1 : Menurut saya ya soalnya itu ada yang sulit dan ada yang mudah, lebih
banyak yang mudah

Siswa II
P : Apa pendapatmu mengenai pembelajaran matematika dengan turnamen
yang telah kita laksanakan?
S2 : Menantang, tegang. Nek menurut aku soalnya mudah-mudah tapi
mbingungke tergantung kalau udh dapet materinya ya mudah, tapi kenetulan
tadi udah dapet materinya semua jadinya mudah.

Siswa III
P : Apa pendapatmu mengenai pembelajaran matematika dengan turnamen
yang telah kita laksanakan?
S3 : Ya asik sih, menantang
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Siswa IV
P : Apa pendapatmu mengenai pembelajaran matematika dengan turnamen
yang telah kita laksanakan?
S4 : Enak, ada remidial

Siswa V
P : Apa pendapatmu mengenai pembelajaran matematika dengan turnamen
yang telah kita laksanakan?
S5 : Menarik dan menantang

2) Empat siswa mengatakan senang mengikuti pembelajaran dengan
turnamen dan satu siswa mengatakan bingung. Hal ini tampak
dalam transkrip wawancara siswa sebagai berikut :
Siswa I
P

: Bagaimana perasaan kamu ketika pembelajaran dilakukan dengan

turnamen?
S1 : Ya senang, soalnya ini jarang dilakukan. Jadi gak sering gitu lho, di
kelas delapan ini baru pertama kali.

Siswa II
P

: Bagaimana perasaan kamu ketika pembelajaran dilakukan dengan

turnamen?
S2 : Seneng!

Siswa III
P

: Bagaimana perasaan kamu ketika pembelajaran dilakukan dengan

turnamen?
S3 : Bingung sama deg-deg an, bingung karena ada materi yang belum
dikasih, deg-deg an karena takut gak dapet nilai bagus

Siswa IV
P

: Bagaimana perasaan kamu ketika pembelajaran dilakukan dengan

turnamen?
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S4 : Deg-deg an, tegang, seneng

Siswa V
P

: Bagaimana perasaan kamu ketika pembelajaran dilakukan dengan

turnamen?
S5 : Senang, karena model kuis baru

3) Lima siswa mengatakan bahwa ada perbedaan antara pembelajaran
turnamen dengan pembelajaran yang biasa dilakukan oleh guru.
Hal ini tampak dalam transkrip wawancara siswa sebagai berikut :
Siswa I
P

: Apakah ada perbedaan antara pembelajaran sebelumnya dan

Pembelajaran dengan turnamen? lebih suka yang mana?
S1 : Ada, lebih seneng yang tadi (turnamen)

Siswa II
P

: Apakah ada perbedaan antara pembelajaran sebelumnya dan

pembelajaran dengan turnamen? lebih suka yang mana?
S2

: Perbedaan sih ada, perbedaannya tu kalau pak Reymond gak pake

turnamen-turnamen gitu, ya cuman dikasih soal terus ditentukan waktunya
terus kalau salah gak ada pembetulan. Kalau kuis gak ada remidi, beda
kalau ulangan pasti ada remidi.

Siswa III
P

: Apakah ada perbedaan antara pembelajaran sebelumnya dan

pembelajaran dengan turnamen? lebih suka yang mana?
S3

: Ada, lebih seneng yang model gini tadi

Siswa IV
P

: Apakah ada perbedaan antara pembelajaran sebelumnya dan

pembelajaran dengan turnamen? lebih suka yang mana?
S4

: Ada, lebih enak dan gak monoton cuma duduk dan mendengarkan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
109

Siswa V
P

: Apakah ada perbedaan antara pembelajaran sebelumnya dan

pembelajaran dengan turnamen? lebih suka yang mana?
S5

: Ada

4) Dua siswa mengatakan bahwa hambatan yang dihadapi adalah
suasana kelas yang gaduh sehingga kurang konsentrasi, satu siswa
mengatakan lupa rumus, satu siswa lainnya mengatakan soal
bervariasi susah dan gampang, satu siswa mengatakan tidak ada
hambatan. Hal ini tampak dalam transkrip wawancara siswa
sebagai berikut :
Siswa I
P

: Apa kendala atau hambatan yang kamu alami selama pembelajaran

dengan turnamen ini yang telah dilakukan?
S1 : Kurang teliti, konsentrasi juga kurang kan sini tadi banyak yang rame

Siswa II
P

: Apa kendala atau hambatan yang kamu alami selama pembelajaran

dengan turnamen ini yang telah dilakukan?
S2 : Apa ya,eee lupa rumus (sambil tersenyum)

Siswa III
P

: Apa kendala atau hambatan yang kamu alami selama pembelajaran

dengan turnamen ini yang telah dilakukan?
S3 : Ada, ya itu tadi ngerjain soal tapi materi belum dapet. kalau waktunya
cukup

Siswa IV
P : Apa kendala atau hambatan yang kamu alami selama pembelajaran?
S4 : Soal-soalnya variatif, ada yang susah dan ada yang gampang
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Siswa V
P : Apa kendala atau hambatan yang kamu alami selama pembelajaran?
S5 : Waktunya kurang terus suasana ramai juga jadinya gak konsen

5) Lima siswa mengatakan bahwa pembelajaran turnamen dapat
membantu mereka memahami materi yang diajarkan. Hal ini
tampak dalam transkrip wawancara siswa sebagai berikut :
Siswa I
P

: Apakah pembelajaran dengan turnamen membantu kamu dalam

memahami materi yang diajarkan?
S1 : Ya, saya jadi lebih serius lagi

Siswa II
P

: Apakah pembelajaran dengan turnamen membantu kamu memahami

materi?
S2 : Iya, membantu jadi lebih paham

Siswa III
P

: Apakah pembelajaran dengan turnamen membantu kamu dalam

memahami materi yang diajarkan?
S3 : Tambah paham

Siswa IV
P

: Apakah pembelajaran dengan turnamen membantu kamu memahami

materi
S4 : Semakin paham, alasannya ada remidi jadi bisa diperbaiki sampai
jawaban benar

Siswa V
P

: Apakah pembelajaran dengan turnamen membantu kamu memahami

materi?
S5 : Ya, semakin memahami materi
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6) Tiga siswa mengatakan berminat mengikuti pembelajaran turnamen
untuk materi selanjutnya, satu siswa mengatakan sangat berminat,
satu siswa lainnya mengatakan berminat asalkan soalnya sedikit.
Hal ini tampak dalam transkrip wawancara siswa sebagai berikut :
Siswa I
P

: Apakah kamu berminat mengikuti pembelajaran seperti ini lagi untuk

materi selanjutnya?
S1 : Sangat berminat!

Siswa II
P

: Apakah kamu berminat mengikuti pembelajaran seperti ini lagi untuk

materi selanjutnya?
S2

: Mau, mau banget malah, berminat! alasannya lebih asik dan

menantang

Siswa III
P

: Apakah kamu berminat mengikuti pembelajaran seperti ini lagi untuk

materi selanjutnya?
S3 : Berminat!

Siswa IV
P

: Apakah kamu berminat mengikuti pembelajaran seperti ini lagi untuk

materi selanjutnya?
S4 : Berminat, lebih enal bisa jalan-jalan (sambil tersenyum)

Siswa V
P

: Apakah kamu berminat mengikuti pembelajaran seperti ini lagi untuk

materi selanjutnya?
S5 : Mau asalkan soalnya sedikit saja
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7) Dua siswa menyarankan untuk menambah waktu mengerjakan, satu
orang siswa menyarankan untuk menambah jumlah soal, satu siswa
menyarankan untuk melakukan pembelajaran turnamen ini setiap
hari, satu siswa lainnya tidak memberikan saran. Hal ini tampak
dalam transkrip wawancara siswa sebagai berikut :
Siswa I
P : Apakah ada pesan untuk pembelajaran matematika ke depan? Maunya
yang seperti apa?
S1 : gak ada, aman (sambil tersenyum)

Siswa II
P : Apakah ada pesan untuk pembelajaran matematika ke depan? Maunya
yang seperti apa?
S2 : Mungkin lebih dibanyakin lagi soalnya

Siswa III
P : Apakah ada pesan untuk pembelajaran matematika ke depan? Maunya
yang seperti apa?
S3 : Tiap hari kayak gitu aja pelajarannya

Siswa IV
P : Apakah ada pesan untuk pembelajaran matematika ke depan? Maunya
yang seperti apa?
S4 : Waktunya ditambah lagi, terus setiap materi pelajaran pakai model
turnamen saja karena lebih asik.

Siswa V
P : Apakah ada pesan untuk pembelajaran matematika ke depan? Maunya
yang seperti apa?
S5 : Soal-soalnya jangan terlalu banyak, jangan terlalu sulit dan waktunya
ditambah.
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b. Hasil Wawancara Guru
1) Guru mengatakan bahwa pembelajaran dengan turnamen bagus
untuk menarik perhatian siswa belajar matematika. Hal ini tampak
dalam transkrip wawancara guru sebagai berikut :
P

: Bagaimana pendapat anda mengenai pembelajaran dengan turnamen

yang telah dilaksanakan?
G : Bagus, khususnya untuk membuat siswa menjadi tertarik mempelajari
matematika.

2) Kemudian guru juga mengatakan bahwa pembelajaran dengan
turnamen belum pernah dilakukan di sekolah tersebut, khususnya
di kelas VIII-A. Hal ini tampak dalam transkrip wawancara guru
sebagai berikut :
P

: Apakah model turnamen seperti ini pernah diterapkan sebelumnya di

kelas?
G

: Yak belum, model turnamennya agak beda mas. Jadi kalau yang biasa

saya terapkan itu hanya kuis yang biasanya di awal itu biasanya saya beri
satu soal itu saya keluarkan dari PR yang sebelumnya diberikan. Terus untuk
model kedua biasanya saya beri materi nanti hari berikutnya akan saya beri
beberapa soal tapi yang sederhana dan itu dalam waktu 10 menit atau 15
menit dan langsung dinilai. Terus model yang ketiga itu adalah anak saya
berikan soal kemudian siapa yang mengerjakan di depan dan menjawab
betul maka dia akan saya beri poin. Kalau betul biasanya saya beri sepuluh,
tapi kalau dia mau maju ke depan dan pekerjaan salah maka dia saya beri
nilai plus. Jadi ada tiga model kuis. Jadi untuk model kuis turnamen ini baru
pertama kali diterapkan di sekolah ini.

3) Hambatan yang ditemui guru saat melakukan turnamen adalah pada
saat pengkoreksian membutuhkan waktu lama. Hal ini tampak
dalam transkrip wawancara guru sebagai berikut :

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
114

P

: Hambatan apa yang ditemui selama proses pembelajaran dengan

turnamen?
G

: Yak, hambatan pada kasus pengkoreksiannya agak repot karena tadi

ternyata ada tipe anak yang modelnya itu hanya coba-coba. Jadi waktunya
kayaknya habis disitu. Ada sekitar 20% anak yang hanya mencoba-coba
menjawab soal dan menilaikannya.

4) Menurut guru, pembelajaran dengan turnamen ini memberikan
pengaruh positif bagi siswa. Hal ini tampak dalam transkrip
wawancara guru sebagai berikut :
P

: Apakah pembelajaran dengan turnamen ini memberikan pengaruh

positif atau negatif bagi siswa?
G

: Yak, menurut saya ini berpengaruh positif bagi anak yang memang

mau berkompetisi dan tentunya ini akan memicu anak untuk belajar. Jadi
kalau ini diberikan terus kan berarti anak harus selalu siap supaya dia
mendapatkan nilai baik dengan cara kompetisi tadi.

5) Guru memberikan saran supaya pembelajaran dengan turnamen ini
disesuaikan dengan kemampuan siswa dan jumlah soal kuis
turnamen jangan terlalu banyak. Hal ini tampak dalam transkrip
wawancara guru sebagai berikut :
P

: Apakah ada saran, kritik atau masukan untuk pembelajaran dengan

turnamen yang telah dilaksanakan?
G

: Yak, utuk masukan yang pertama itu tadi ya mas, harus menyesuaikan

dengan kondisi anak. Kuis turnamen ini bisa diberikan pada suatu kelas yang
memang taraf kemampuan anak itu hampir merata, misalkan sama-sama
atas semua atau sama-sama sedang semua atau sama-sama bawah semua
jadi bisa saling berkompetisi. Ini bisa diterapkan di sekolah-sekolah yang
menerapkan program unggulan itu lho, yang pembagian kelasnya
berdasarkan kemampuan. Kalau disini masih agak sulit atau bisa diberikan
tapi mungkin dengan jumlah soal yang sedikit, Nah mungkin itu bisa dicoba,
soalnya saya juga belum pernah mencobanya.
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6) Menurut guru kelemahan turnamen ini adalah pada saat
mengkoreksi guru tidak dapat memantau kegiatan siswa yang
sedang mengerjakan, yaitu siswa saling mencontek atau tidak.
P

: Lain-lain?

G

: Kelemahannya adalah kalau kita pas mengkoreksi berarti di belakang

itu kan kita gak tau anak bekerja sendiri atau bekerjasama dan
kecenderungan anak yang sudah mengumpulkan di depan kan dia tidak
melihat lagi soalnya, terutama untuk siswa yang hanya coba-coba tadi, dia
tidak fokus pada soal tapi hanya asal menjawab.
Terus yang kedua waktunya jadi agak terbuang banyak karena waktunya
hanya satu jam dan harus mengkoreksi, ya tadi sebenernya trouble nya pada
anak-anak yang mencoba-coba tadi. Waktunya jadi kurang efektif untuk
pembelajaran. Tapi itu mungkin bisa diantisipasi dengan cara kita tegas
dengan waktu. Tapi secara keseluruhan pembelajaran dengan turnamen ini
positif bagi kita dan bagi siswa juga, tentunya menambah pengalaman baru
juga buat saya.
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5.

Analisis Hasil Kuis Individu I (Turnamen) dan Kuis Individu II
Berdasarkan hasil turnamen pada kuis individu I yang berupa
nilai/skor siswa, dapat dikatakan bahwa hasil turnamen belum maksimal
karena kelompok urutan IV dan V terpenuhi yang artinya terdapat siswa
yang memperoleh nilai/skor di bawah nilai KKM, yaitu 61 dan 50.
Secara lebih rinci dijelaskan dalam tabel 4.9 berikut :
Tabel 4.9. Nilai/Skor Siswa pada Setiap Kelompok Urutan
dalam Kuis Individu I (Kuis Turnamen)
Nilai

Nama

Jumlah
Siswa

100

Kelompok

9

Urutan I
86

Kelompok

9

Urutan II
72

Kelompok

5

Urutan III
61

Kelompok

2

Urutan IV
50

Kelompok

1

Urutan V
Total

26

Kemudian untuk hasil kuis individu II yang berupa nilai/skor
dengan rentang 0-100, secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.10.
Berdasarkan KKM yang telah ditentukan oleh sekolah/pemerintah,
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rentang nilai 72-100 dinyatakan tuntas dan sebaliknya rentang nilai 0-71
dinyatakan tidak tuntas.
Tabel 4.10. Nilai/Skor Siswa pada Kuis Individu II
No.

Nilai

Ketuntasan
Tuntas

No.

Nilai

Tidak

Ketuntasan
Tuntas

Tuntas

Tuntas

1.

80

√

15.

100

√

2.

87

√

16.

80

√

3.

33

17.

100

√

4.

73

√

18.

73

√

5.

93

√

19.

90

√

6.

93

√

20.

27

7.

73

√

21.

83

√

8.

87

√

22.

73

√

9.

90

√

23.

47

10.

80

√

24.

93

11.

93

√

25.

27

12.

-

26.

73

√

13.

53

27.

80

√

14.

73

√

√
√

Tidak

√

√
√
√
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6.

Analisis Kesesuaian antara Kegiatan Pembelajaran yang Telah
Dilaksanakan dengan Prosedur Model Pembelajaran Turnamen
Setelah penelitian di sekolah selesai, penulis mencoba untuk
menganalisis kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan
prosedur pembelajaran turnamen. Apabila ditelaah secara cermat,
pembelajaran yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prosedur
pembelajaran turnamen karena sudah mencakup kegiatan pembelajaran
yang terdiri dari pembukaan, kegiatan inti dan penutup yang kemudian
dilanjutkan pelaksanaan kuis individu I dengan sistem turnamen serta
kuis individu II. Guru juga sudah melaksanakan ketentuan dalam
turnamen, yaitu jika siswa menyerahkan jawaban, guru langsung
mengkoreksi dan menilainya. Jika jawaban masih salah, guru langsung
memberi tanda pada nomor soal yang salah kemudian mengembalikan
lembar jawab kepada siswa untuk diperbaiki.
Kemudian dari pihak siswa juga sudah mengikuti kegiatan
pembelajaran sesuai dengan prosedur pembelajaran turnamen, yaitu
pembukaan, kegiatan inti dan penutup yang dilanjutkan pelaksanaan kuis
individu I dengan sistem turnamen serta kuis individu II. Siswa juga
sudah melaksanakan petunjuk pelaksanaan turnamen, yaitu ber-adu cepat
mengerjakan soal kemudian menyerahkan lembar jawab kepada guru
untuk dikoreksi dan dinilai. Apabila jawaban masih salah, siswa langsung
memperbaikinya kemudian menyerahkan jawaban kembali kepada guru
untuk dikoreksi sampai jawaban benar semua yang kemudian dinilai.
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7.

Refleksi Kegiatan Pembelajaran
Berdasarkan hasil analisis data yaitu penentuan topik-topik data
dan penentuan kategori-kategori data, penulis dapat membuat suatu
kesimpulan mengenai hasil penelitian bahwa kegiatan pembelajaran yang
telah dilaksanakan sudah sesuai dengan prosedur pada model
pembelajaran yang menggunakan turnamen yaitu presentasi materi ajar
yang terdiri dari kegiatan pembukaan, kegiatan inti dan penutup
kemudian dilanjutkan pelaksanaan kuis individu I (kuis turnamen) dan
kuis individu II. Selanjutnya untuk hasil kuis individu I (kuis turnamen)
dan kuis individu II yang berupa nilai/skor masing-masing siswa, dapat
dikatakan belum maksimal karena masih terdapat siswa yang belum
mencapai nilai KKM.
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BAB V
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pembelajaran Matematika dengan Turnamen
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan dan dianalisa
pada bab sebelumnya, pelaksanaan pembelajaran matematika dengan
turnamen terdiri dari aktivitas guru dan siswa sebagai berikut :
1. Aktivitas Guru dan Sis wa saat Presentasi Materi Ajar
Pada tahap ini, kegiatan guru dan siswa dibagi menjadi 3 bagian,
yaitu pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Kegiatan belajar mengajar
dibuka dengan salam pembuka dan absensi siswa oleh guru, dilanjutkan
presentasi materi ajar, yaitu unsur-unsur kubus dan balok. Guru
menggunakan metode ceramah dan tanya jawab sesuai dengan rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP). Setelah melaksanakan presentasi materi
ajar, guru memberikan contoh soal beserta pembahasan serta meminta
beberapa siswa untuk berpartisipasi dalam menjawab contoh-contoh soal.
Kemudian dilanjutkan dengan latihan soal yang diambil dari buku
paket/modul sekolah.
Berdasarkan teori-teori dalam pembelajaran, proses presentasi
materi ajar dalam pembelajaran dengan turnamen ini termasuk ke dalam
metode konvensional, yaitu guru menjelaskan materi ajar kemudian guru
memberikan contoh soal dan latihan soal. Akan tetapi, dalam penelitian ini
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juga digunakan metode tanya jawab, sehingga siswa dapat ikut terlibat
dalam kegiatan belajar mengajar.
2. Aktivitas Guru dan Siswa saat Pelaksanaan Kuis Individu I dengan Sistem
Turnamen
Poin-poin utama dalam turnamen ini adalah sebagai berikut :
a. Siswa ber-adu tepat dalam mengerjakan soal dan ber-adu cepat dalam
mengumpulkan jawaban kepada guru.
b. Jika ada siswa yang mengumpulkan jawaban, guru segera mengkoreksi
jawaban tersebut. Jika jawaban sudah benar maka guru langsung
memberikan nilai/skor sesuai dengan kelompok urutan dalam turnamen
dan jika jawaban masih salah maka guru memberikan tanda pada nomor
soal yang salah kemudian mengembalikan kepada siswa untuk
diperbaiki.
c. Jika siswa sudah selesai memperbaiki jawaban kemudian langsung
mengumpulkan lembar jawab kepada guru untuk dikoreksi kembali.
Jika jawaban masih salah kemudian dikembalikan lagi untuk diperbaiki,
begitu seterusnya sampai jawaban benar semua.
Kuis turnamen ini bertujuan untuk menarik minat siswa, khususnya
para siswa yang cenderung kurang antusias atau malas dalam mengerjakan
suatu soal kuis maupun ulangan, seperti yang telah dijelaskan dalam latar
belakang masalah pada bab sebelumnya, yaitu BAB I.
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3. Aktivitas Guru dan Siswa saat Pelaksanaan Kuis Individu II
Pada tahap ini, kuis individu II dilaksanakan seperti kuis pada
umumnya, yaitu tanpa menggunakan sistem turnamen. Kuis II ini
berbentuk soal uraian/essay yang digunakan untuk mengukur pemahaman
siswa, khususnya pada materi unsur-unsur kubus dan balok, karena bentuk
soal uraian cenderung lebih dapat dipakai untuk mengukur pemahaman
siswa dibandingkan dengan bentuk soal lain, misalnya pilihan ganda.
Bentuk soal uraian menuntut siswa untuk berpikir dan menuangkan
ide dalam jawaban, sedangkan bentuk pilihan ganda memungkinkan siswa
untuk tidak berpikir serius dan hanya menjawab dengan cara menebak.
Jadi, kuis individu I (kuis turnamen) digunakan untuk menarik minat
siswa, sedangkan kuis individu II digunakan untuk mengukur pemahaman
siswa secara menyeluruh, khususnya untuk materi unsur-unsur kubus dan
balok.
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B. Hasil Belajar Siswa Berdasarkan Nilai/Skor Kuis Individu I (Turnamen)
dan Kuis Individu II
1. Hasil Kuis Individu I (Kuis Turnamen)
Berdasarkan pelaksanaan kuis individu I dengan turnamen, diperoleh
nilai/skor siswa sebagai berikut :
No.

Nilai

Nama

Jumlah
Siswa

1

100

Kelompok

9

Urutan I
2

86

Kelompok

9

Urutan II
3

72

Kelompok

5

Urutan III
4

61

Kelompok

2

Urutan IV
5

50

Kelompok

1

Urutan V
Total

26

Berdasarkan tabel nilai/skor turnamen tersebut dapat dideskripsikan
sebagai berikut :
a. Tabel nomor 1 menyatakan sembilan orang siswa kelas VIII-A SMP
Pangudi Luhur Sedayu menjawab soal kuis turnamen dengan cepat dan
tepat, masuk ke dalam kelompok urutan I dan memperoleh nilai 100.
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b. Tabel nomor 2 menyatakan sembilan orang siswa kelas VIII-A SMP
Pangudi Luhur Sedayu menjawab soal kuis turnamen dengan tepat,
masuk ke dalam kelompok urutan II dan memperoleh nilai 86.
c. Tabel nomor 3 menyatakan lima orang siswa kelas VIII-A SMP
Pangudi Luhur Sedayu menjawab soal kuis turnamen dengan tepat,
masuk ke dalam kelompok urutan III dan memperoleh nilai 72.
d. Tabel nomor 4 menyatakan dua orang siswa kelas VIII-A SMP Pangudi
Luhur Sedayu menjawab soal kuis turnamen dengan tepat tetapi waktu
mengerjakan sudah selesai, masuk ke dalam kelompok urutan IV dan
memperoleh nilai 61.
e. Tabel nomor 5 menyatakan seorang siswa kelas VIII-A SMP Pangudi
Luhur Sedayu menjawab soal kuis turnamen dengan tidak tepat dan
waktu mengerjakan sudah selesai, masuk ke dalam kelompok urutan V
dan memperoleh nilai 50.
f. Prosentase jumlah siswa yang nilai turnamen nya memenuhi nilai KKM
adalah sebagai berikut :
Jumlah siswa sebanyak 26. Dari jumlah tersebut, 23 orang siswa
memperoleh nilai/skor yang memenuhi nilai KKM dan sisanya yaitu 3
orang siswa memperoleh nilai yang belum memenuhi nilai KKM.
Apabila jumlah siswa tersebut diprosentasekan akan diperoleh sebanyak
88,46 % siswa kelas VIII-A SMP Pangudi Luhur Sedayu dapat
mencapai nilai KKM pada kuis individu I (kuis turnamen).
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2. Hasil Kuis Individu II
No.

Nilai

Ketuntasan
Tuntas

No.

Nilai

Tidak

Ketuntasan
Tuntas

Tuntas

Tuntas

1.

80

√

15.

100

√

2.

87

√

16.

80

√

3.

33

17.

100

√

4.

73

√

18.

73

√

5.

93

√

19.

90

√

6.

93

√

20.

27

7.

73

√

21.

83

√

8.

87

√

22.

73

√

9.

90

√

23.

47

10.

80

√

24.

93

11.

93

√

25.

27

12.

-

26.

73

√

13.

53

27.

80

√

14.

73

√

√

Tidak

√

√
√
√

√

Berdasarkan tabel nilai/skor kuis individu II tersebut, dapat dideskripsikan
sebagai berikut :
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Pada saat pelaksanan kuis, terdapat satu siswa yang tidak hadir
dikarenakan sakit, yaitu siswa dengan nomor presensi 12. Oleh karena itu,
jumlah siswa yang mengikuti kuis hanya sebanyak 26 orang siswa. Dari
sejumlah siswa tersebut, 21 orang siswa diantaranya dapat mencapai nilai
KKM yaitu nilai siswa ≥ 72. Sedangkan sejumlah siswa lainnya, yaitu 5
orang siswa belum mencapai nilai KKM karena nilai siswa tersebut < 72.
Apabila diprosentasekan akan diperoleh 80,77 % siswa kelas VIII-A SMP
Pangudi Luhur Sedayu dapat mencapai nilai KKM pada kuis individu II.

C. Hasil Wawancara Guru dan Siswa Tentang Pembelajaran Matematika
dengan Turnamen
Berdasarkan tanggapan siswa yang telah dipaparkan pada BAB IV,
dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan turnamen menarik dan
menyenangkan bagi siswa. Terdapat perbedaan dengan pembelajaran yang
biasa dilakukan di kelas dan siswa lebih suka dengan pembelajaran dengan
turnamen dibandingkan dengan pembelajaran yang biasa dilakukan.
Hambatan yang ditemui siswa antara lain : suasana kelas gaduh, lupa rumus,
soal kuisnya susah. Siswa merasa terbantu dengan adanya kuis turnamen
dalam memahami materi ajar dan siswa menyatakan berminat untuk
mengikuti pembelajaran dengan turnamen kembali pada materi ajar yang
berbeda. Siswa menyarankan untuk menambah waktu dan mengurangi jumlah
soal pada kuis turnamen.
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Berdasarkan tanggapan guru yang telah dipaparkan pada BAB IV,
dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan turnamen bagus untuk
menarik perhatian/minat siswa. Pembelajaran ini belum pernah diterapkan
sebelumnya pada siswa di sekolah tersebut sehingga dapat disebut variasi
yang baru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Hambatan
yang ditemui guru adalah proses pengkoreksian soal kuis turnamen memakan
waktu yang cukup lama. Guru menyarankan untuk menyesuaikan soal kuis
turnamen dengan kemampuan siswa dan mengurangi jumlah soal. Kelemahan
turnamen menurut guru adalah pada saat mengkoreksi jawaban siswa, guru
tidak

dapat

memantau

secara

langsung

kegiatan

siswa

sehingga

memungkinkan siswa untuk bekerjasama maupun membuat keributan di
kelas.

D. Kegiatan Guru dan Siswa yang Terlaksana Tetapi Tidak Sesuai dengan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Kegiatan guru dan siswa yang terlaksana tetapi tidak sesuai dengan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah kegiatan guru pada saat
mengumumkan hasil sementara perolehan kuis turnamen (Topik Data II.18).
Kegiatan tersebut seharusnya dilakukan setelah guru melakukan kegiatan
refleksi pembelajaran, akan tetapi kegiatan tersebut justru dilakukan pada saat
pembagian soal dan lembar jawab kuis individu II, sehingga alokasi waktu
untuk mengerjakan kuis II menjadi berkurang karena siswa harus
mendengarkan pengumuman nilai/skor kuis turnamen.
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E. Hambatan

dalam

Penerapan

Pembelajaran

Matematika

yang

Menggunakan Kuis Turnamen
Hambatan-hambatan yang dialami selama pelaksanaan pembelajaran
matematika yang menggunakan kuis turnamen adalah sebagai berikut :
1. Beberapa siswa belum mempunyai buku paket/modul matematika dari
sekolah sehingga pada saat mengerjakan soal latihan dari modul tersebut,
siswa harus berpindah tempat duduk dan meminjam modul dari siswa
lainnya.
2. Terdapat siswa yang suka bercanda tidak penting, istilahnya adalah
“slengekan” atau dalam

bahasa jawa disebut

“celelekan”

yaitu

mengomentari apa yang disampaikan guru dalam konteks bercanda,
sehingga suasana kelas menjadi gaduh dan kurang kondusif.
3. Kondisi tempat duduk siswa yang tidak teratur sehingga menyulitkan guru
dan penulis dalam membagikan soal beserta lembar jawab.
4. Guru terlihat kurang jelas dalam menyampaikan prosedur pelaksanaan kuis
turnamen karena sesekali guru bertanya kepada penulis tentang prosedur
tersebut di depan kelas yang membuat siswa nampak bingung dan suasana
kelas menjadi gaduh sehingga penulis harus membantu menjelaskan
prosedur tersebut kepada siswa.
5. Pada saat kegiatan pembetulan jawaban siswa, terdapat siswa yang sudah
selesai membenarkan jawabannya tetapi tidak langsung mengumpulkan
kembali kepada guru, tetapi

justru diam di tempat menunggu teman

lainnya untuk mengumpulkan bersama-sama.
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6. Kesempatan dalam memperbaiki jawaban tidak dibatasi jumlahnya,
sehingga terdapat siswa yang hanya menebak jawaban tanpa berpikir
serius

dan

siswa-siswa

tersebut

terlihat

sibuk

mondar-mandir

mengumpulkan jawaban ke meja guru, padahal jawaban tersebut hanya
menebak. Hal ini yang menyebabkan guru membutuhkan waktu cukup
lama dalam mengkoreksi jawaban siswa.
7. Karena keterbatasan waktu penelitian yang diberikan oleh pihak sekolah,
kegiatan kuis individu I dengan turnamen dan kuis Individu II
dilaksanakan bergantian dalam satu pertemuan. Hal ini menyebabkan
siswa menjadi kurang konsentrasi dalam mengerjakan soal kuis Individu II
yang dimungkinkan siswa sudah lelah saat melaksanakan turnamen pada
kuis sebelumnya.

F. Upaya-Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Mengatasi HambatanHambatan dalam Penelitian
Penulis mencoba memberikan ide/gagasan tentang hal-hal yang dapat
dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penelitian tersebut
yaitu sebagai berikut :
1. Pihak sekolah sebaiknya dapat menyediakan modul/buku paket bagi setiap
siswa, sehingga pada saat modul/buku paket tersebut diperlukan, siswa
bisa langsung mempergunakannya tanpa harus meminjam dari siswa lain.
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2. Untuk mengatasi siswa yang suka bercanda iseng dengan menanggapi apa
yang disampaikan oleh guru, sebaiknya guru menegur dan tidak terpancing
untuk menanggapi siswa iseng tersebut.
3. Untuk mengatasi posisi tempat duduk siswa yang tidak teratur, sebaiknya
sebelum pelajaran dimulai, guru mengatur posisi duduk siswa. Hal ini
tidak dilakukan pada saat penelitian di sekolah dikarenakan waktu
penelitian yang terbatas, sehingga langsung pada inti pelaksanaan
pembelajaran dengan turnamen.
4. Guru terlihat kurang jelas dalam memyampaikan prosedur pembelajaran
turnamen. Hal ini dapat diminimalkan dengan dua cara, yang pertama
adalah penulis bertindak sebagai

guru dan menerapkan

sendiri

pembelajaran turnamen tersebut. Kemudian cara yang kedua adalah guru
sebaiknya membaca dengan cermat setiap langkah dalam rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah disiapkan oleh penulis dan
bertanya segera apabila ada hal yang kurang jelas, sehingga pada saat
pelaksanaan pembelajaran, guru tidak terlihat bingung dan bertanya
kepada penulis di depan siswa.
Dalam hal ini penulis tidak bertindak sebagai guru dikarenakan penulis
menginginkan pembelajaran yang alami seperti biasanya yaitu dengan
guru pengampu, karena jika penulis yang mengajar akan ada kemungkinan
siswa menyepelekan penulis, sehingga pembelajaran menjadi kurang
objektif.
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5. Beberapa siswa setelah selesai membetulkan jawaban tidak langsung
mengumpulkan kepada guru justru diam saja menunggu siswa lain. Hal ini
juga disebabkan kurang jelasnya prosedur turnamen yg dijelaskan oleh
guru. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, lebih
ditekankan setiap langkah dalam turnamen, sehingga siswa tidak
mengalami kebingungan yang menyebabkan hasil turnamen menjadi
kurang maksimal.
6. Untuk mengatasi siswa-siswa yang menjawab dengan cara menebak,
sebaiknya kesempatan dalam memperbaiki jawaban tersebut dibatasi
jumlahnya. Aturan dasar dalam turnamen ini adalah siswa menjawab dan
memperbaiki sampai jawaban benar semua. Akan tetapi hal ini justru
menimbulkan celah bagi beberapa siswa yang kurang serius yaitu dengan
menebak jawaban. Kasusnya seperti ini, misalnya siswa menjawab poin A,
kemudian setelah dikoreksi oleh guru ternyata salah kemudian siswa
tersebut menjawab poin B, kalau masih salah lagi kemudian dijawab C
dan terakhir D.
Menanggapi hal ini, untuk penelitian selanjutnya yang sejenis sebaiknya
kesempatan menjawab dibatasi, contohnya sebagai berikut : misalnya
pilihan jawaban dari A s/d D, maka kesempatan siswa hanya diberikan
sebanyak 2 kali menjawab dan bukan 4 kali menjawab. Hal ini diharapkan
dapat memperkecil jumlah siswa yang menjawab dengan cara menebak
jawaban kuis turnamen.
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7. Keterbatasan waktu penelitian yang diberikan oleh pihak sekolah menjadi
permasalahan yang klasik dan sering terjadi. Hal ini dapat diatasi dengan
pemilihan waktu penelitian yaitu memilih materi pada awal semester dan
sebaiknya tidak memilih materi pada akhir semester karena akan
bersamaan dengan persiapan ujian akhir sekolah yang memungkinkan
pihak sekolah hanya memberikan waktu yang terbatas untuk melaksanakan
penelitian.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Hasil penelitian di kelas VIII-A SMP Pangudi Luhur Sedayu
Yogyakarta pada materi unsur-unsur kubus dan balok dapat disimpulkan
sebagai berikut :
1. Pelaksanaan

Pembelajaran

Matematika

yang

Menggunakan

Kuis

Turnamen :
a. Presentasi materi ajar oleh guru terdiri dari :
1) Pembukaan
Kegiatan pada tahap ini adalah salam pembuka, absensi
siswa, dan penjelasan rencana kegiatan serta tujuan pembelajaran.
2) Kegiatan Inti
Kegiatan pada tahap ini adalah penjelasan materi ajar tentang
unsur-unsur kubus dan balok, pembahasan contoh soal, dan latihan
soal.
3) Penutup
Kegiatan pada tahap ini adalah refleksi atau evaluasi kegiatan
pembelajaran yang telah dilakukan, pemberian tugas atau pekerjaan
rumah (PR), dan salam penutup.
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b. Pelaksanaan kuis individu I dengan sistem turnamen
Kegiatan pada tahap ini adalah siswa ber-adu cepat mengerjakan
20 soal yang berbentuk pilihan ganda. Kemudian jika sudah selesai
mengerjakan, siswa langsung menyerahkan lembar jawab kepada guru
untuk dikoreksi dan dinilai.
Jika jawaban siswa sudah benar semua maka langsung memperoleh
nilai/skor sesuai kelompok urutan dalam turnamen dan jika jawaban
siswa belum benar maka siswa diberikan kesempatan untuk
memperbaikinya sampai jawaban benar semua yang kemudian akan
memperoleh

nilai/skor

sesuai

kelompok

urutan

siswa

dalam

mengumpulkan jawaban soal kuis.
c. Pelaksanaan kuis individu II
Kegiatan pada tahap ini adalah siswa mengerjakan 3 soal berbentuk
uraian/essay dengan sistem seperti ulangan klasikal biasa tanpa
menggunakan sistem turnamen.

2. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan
kuis turnamen untuk kuis individu I (kuis turnamen) tergolong baik karena
sekitar 88,46 % dari jumlah siswa kelas VIII-A SMP Pangudi Luhur
Sedayu Yogyakarta dapat mencapai nilai KKM (Kriteria Ketuntasan
Mininimal). Selanjutnya untuk kuis individu II juga tergolong baik karena
sekitar 80,77 % dari jumlah siswa kelas VIII-A SMP Pangudi Luhur
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Sedayu Yogyakarta dapat mencapai nilai KKM (Kriteria Ketuntasan
Minimal).

3. Tanggapan Guru dan Siswa Terhadap Pembelajaran Matematika yang
Menggunakan Kuis Turnamen :
a. Tanggapan Guru
1) Pembelajaran

dengan

turnamen

ini

bagus

untuk

menarik

perhatian/minat siswa
2) Pembelajaran ini belum pernah diterapkan pada siswa sehingga
dapat disebut warna baru dalam kegiatan belajar mengajar,
khususnya di SMP Pangudi Luhur Sedayu Yogyakarta
3) Hambatan yang ditemui guru adalah proses pengkoreksian soal kuis
turnamen membutuhkan waktu yang cukup lama
4) Guru menyarankan untuk menyesuaikan soal kuis turnamen dengan
kemampuan siswa dan mengurangi jumlah soal
5) Kelemahan turnamen menurut guru adalah pada saat mengkoreksi
jawaban siswa, guru tidak dapat memantau secara langsung kegiatan
siswa sehingga memungkinkan siswa untuk bekerjasama maupun
membuat keributan di kelas
b. Tanggapan Siswa
1) Pembelajaran dengan turnamen menarik dan menyenangkan
2) Terdapat

perbedaan

antara

pembelajaran

turnamen

dengan

pembelajaran yang biasa dilakukan di kelas dan siswa lebih suka
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dengan pembelajaran turnamen dibandingkan dengan pembelajaran
yang biasa dilakukan oleh guru
3) Hambatan yang ditemui siswa antara lain : suasana kelas gaduh, lupa
rumus, beberapa soal kuis sulit dikerjakan
4) Siswa merasa terbantu dengan adanya kuis turnamen dalam
memahami materi ajar dan siswa menyatakan berminat untuk
mengikuti pembelajaran dengan turnamen pada materi ajar yang
berbeda
5) Siswa berkemampuan tinggi dan sedang menyarankan untuk
menambah

jumlah

soal

kuis

turnamen,

sedangkan

siswa

berkemampuan rendah menyarankan untuk menambah waktu dan
mengurangi jumlah soal kuis turnamen.

B. Saran
Bagi penelitian selanjutnya yang sejenis, penulis berharap agar
penelitian ini lebih disempurnakan dalam beberapa hal berikut ini :
1. Kesempatan dalam memperbaiki jawaban soal turnamen sebaiknya
dibatasi jumlahnya sehingga diharapkan dapat meminimalkan jumlah
siswa yang hanya menjawab dengan menebak atau menjawab asal-asalan.
2. Disarankan untuk mencari kelas dengan tingkat kemampuan siswa yang
hampir merata supaya persaingan antar siswa dapat terlihat dengan jelas
pada turnamen ini, karena jika kemampuan siswa tidak merata maka untuk
siswa yang berkemampuan rendah akan dengan mudah dikalahkan oleh
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siswa yang berkemampuan sedang maupun tinggi. Jadi, sebaiknya
pembelajaran dengan turnamen ini diterapkan pada kelas di suatu sekolah
yang homogen atau kemampuan siswanya rata-rata sama.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Nama Sekolah

: SMP Pangudi Luhur Sedayu

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/ Semester

: VIII / II

Standar Kompetensi: 5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan
bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya.
Kompetensi Dasar : 5.1. Mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma dan
limas serta bagian-bagiannya.
Indikator

: 1. Menyebutkan unsur-unsur kubus
2. Menyebutkan unsur-unsur balok
3. Menggambar sketsa bangun ruang kubus dan balok

Alokasi Waktu

: 3 jam pelajaran (2 pertemuan).

A. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat menyebutkan unsur-unsur kubus.
2. Siswa dapat menyebutkan unsur-unsur balok.
3. Siswa dapat menggambar sketsa bangun ruang kubus dan balok.

B. Materi Ajar
1. Rusuk, sisi, titik sudut, diagonal bidang, diagonal ruang, bidang diagonal
kubus dan balok.
2. Sketsa bangun ruang kubus dan balok.

C. Metode Pembelajaran
Ceramah, tanya jawab, dan metode konvensional dengan variasi berupa
kuis turnamen.
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D. Langkah-langkah Kegiatan


Pertemuan Pertama
Pendahuluan

: (3 menit)
- Salam pembuka dan absensi siswa
- Menyampaikan tujuan pembelajaran

Kegiatan Inti

:

a. Guru mempresentasikan materi mengenai unsur-unsur kubus dan balok,
yaitu titik sudut, rusuk-rusuk, bidang sisi, diagonal bidang, diagonal
ruang, bidang diagonal kepada siswa dengan durasi

20 menit.

(Bahan: buku paket, yaitu buku Seribu Pena Matematika Untuk SMP
dan MTs Kelas VIII, karangan M. Cholik Adinawan dan Sugijono hal.
147-150 mengenai mengenal unsur-unsur kubus dan balok).
b. Guru memberikan contoh soal beserta pembahasannya. (5 menit).
c. Guru memberikan soal-soal latihan untuk dikerjakan siswa secara
individu dengan durasi 10 menit
Penutup

: (2 menit)

Sebagai pekerjaan rumah, guru meminta siswa mempelajari kembali materi
mengenai unsur-unsur kubus dan balok : titik sudut, rusuk-rusuk, bidang
sisi, diagonal bidang, diagonal ruang, bidang diagonal, karena pertemuan
berikutnya akan diadakan kuis dengan sistem turnamen.


Pertemuan Kedua
Pendahuluan

: (10 menit)
- Salam pembuka dan absensi siswa
-

Guru menyampaikan rencana kegiatan

-

Guru menjelaskan teknis pelaksanaan kuis dengan
sistem turnamen sebagai berikut :
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1. Guru membagikan soal kuis individu I (kuis
Turnamen), kemudian siswa mulai mengerjakan
soal kuis. Setelah itu siswa yang sudah selesai
mengerjakan

diminta

langsung

menyerahkan

lembar jawab ke meja guru untuk dikoreksi dan
dinilai. Aturan main turnamen sebagai berikut,
karena jumlah siswa di kelas ada 26 orang maka
sembilan orang pertama yang mengumpulkan
lembar jawab dan menjawab dengan benar akan
memperoleh nilai 100. Sembilan orang berikutnya
yang mengumpulkan lembar jawab dan menjawab
dengan benar memperoleh nilai 86. Delapan orang
terakhir yang mengumpulkan lembar jawab dan
menjawab dengan benar memperoleh nilai 72 (nilai
KKM).
2. Untuk kasus khusus, misalnya waktu mengerjakan
sudah selesai tetapi masih ada siswa yg belum
meyerahkan lembar jawab kepada guru maka
berlaku ketentuan sebagai berikut, siswa yang
menjawab semua soal dengan benar tetapi waktu
sudah selesai maka diberikan nilai/skor 61. Untuk
siswa yang belum selesai atau mengerjakan dengan
tidak benar semua saat waktu sudah selesai
diberikan

nilai/skor

50.

Secara

lebih

rinci

dijelaskan dalam tabel berikut,
Nilai
100

Nama

Keterangan

Kelompok 9 orang pertama yang mengumpulkan lembar
Urutan I

jawab dan menjawab secara benar
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86

Kelompok 9 orang berikutnya yang mengumpulkan
Urutan II

72

lembar jawab dan menjawab secara benar

Kelompok 8 orang terakhir yang mengumpulkan lembar
Urutan III

61

jawab dan menjawab secara benar

Kelompok siswa yang belum mengumpulkan lembar
Urutan IV jawab tetapi menjawab secara benar ketika
waktu mengerjakan sudah selesai/habis

50

Kelompok siswa yang belum mengumpulkan lembar
Urutan V

jawab dan menjawab secara tidak benar ketika
waktu mengerjakan sudah selesai/habis

3. Selanjutnya, siswa yang mengumpulkan lembar
jawab dan menjawab secara benar selama waktu
yang ditentukan berturut-turut disebut kelompok
urutan

I, II, dan III seperti pada tabel. Untuk

kelompok urutan IV dan V disebut kasus khusus
yaitu digunakan apabila terdapat siswa yang
mengerjakan soal kuis melebihi batas waktu yang
telah ditentukan sebelumya. Jadi apabila tidak
terdapat siswa yang mengerjakan melebihi waktu
yang telah ditentukan maka kelompok urutan IV
dan V tidak perlu digunakan.
4. Kemudian untuk siswa yang mengumpulkan
lembar jawab pada kelompok urutan tertentu dan
menjawab secara tidak benar atau salah maka
siswa

tersebut

diberikan

kesempatan

utuk

memperbaiki jawabannya dan pemberian nilai
disesuaikan dengan kelompok urutan pada saat
siswa tersebut mengumpulkan jawaban kembali.
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Sebagai contoh, siswa A dapat mengerjakan secara
cepat kemudian mengumpulkan pada kelompok
urutan I. Setelah dikoreksi oleh guru ternyata ada
beberapa jawaban yang salah kemudian dilakukan
pembetulan

dan

dikumpulkan

kembali

pada

kelompok urutan II. Dalam kasus ini apabila
jumlah siswa pada kelompok urutan I sudah
terpenuhi 9 orang maka siswa A tersebut
memperoleh nilai/skor 86, bukan 100. Akan tetapi
jika jumlah siswa pada kelompok urutan I belum
terpenuhi 9 orang maka siswa A tersebut masih
bisa memperoleh nilai/skor 100. Jadi nilai/skor
menyesuaikan pada kelompok urutan di mana
siswa dapat mengerjakan semua soal secara benar
asalkan jumlah siswa pada kelompok urutan
tersebut belum terpenuhi. Jika jumlah siswa pada
kelompok urutan tertentu sudah terpenuhi maka
siswa memperoleh nilai/skor pada kelompok
urutan selanjutnya.
5. Berdasarkan uraian di atas, inti dalam turnamen ini
adalah siswa dituntut untuk mengerjakan soal
secara cepat dan benar. Jika jawaban belum
semuanya benar maka siswa diberikan kesempatan
untuk memperbaiki jawaban tersebut sampai benar
semua. Untuk menghidari kerjasama antar siswa
yaitu mencontek, maka soal disusun menjadi 4 tipe
yaitu tipe A, B, C dan D. Tipe-tipe tersebut,
jumlah dan jenis soalnya sama tetapi nomor
soalnya diacak.
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Kegiatan Inti
a.

:

Guru membagikan soal kuis individu I (kuis turnamen). Setelah semua
soal dibagikan, guru meminta siswa untuk mengisi identitas pada
lembar jawab yang berupa nama, kelas dan nomor absen. Setelah itu
guru meminta siswa mengerjakan soal dan memulai turnamen
(5 menit).

b.

Selama proses turnamen, guru bersiap di meja guru dan melakukan
penilaian terhadap hasil pekerjaan siswa. Jika pekerjaan siswa masih
belum benar semua, guru memberi tanda pada nomor soal yang salah
kemudian meminta siswa mengambil kembali lembar jawab dan
melakukan penilaian jika siswa tersebut mengumpulkan kembali
jawabannya setelah proses pembenaran. Kegiatan turnamen ini
berlangsung selama 40 menit (1 JP).

c.

Setelah waktu yang ditentukan selesai, guru meminta siswa yang
belum selesai mengerjakan untuk mengumpulkan lembar soal kuis
individu I (kuis turnamen) kemudian dilanjutkan dengan kuis individu
II. (5 menit).

d.

Guru membagikan lembar soal kuis individu II yang berupa soal
essay/uraian, kemudian siswa diminta mengerjakan soal yang tersedia
dengan durasi 30 menit. Setelah waktu mengerjakan selesai, guru
meminta siswa mengumpulkan lembar soal beserta lembar jawab.
Penilaian kuis individu II dilakukan di luar jam pelajaran oleh penulis.

Penutup

: (5 menit)

Guru mengumumkan hasil perolehan nilai/skor kuis turnamen yang telah
dilaksanakan. Setelah itu penulis mengucapkan terima kasih kepada guru
dan siswa atas kerjasama selama penelitian ini. Kemudian penulis
memanggil dan mengumpulkan 5 orang siswa untuk wawancara mengenai
pembelajaran matematika dengan variasi turnamen pada kuis, yang telah
dilaksanakan selama 3 jam pelajaran (2 pertemuan).
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E. Alat dan Sumber Belajar
Alat :
1. Alat peraga matematika berupa kerangka kubus dan balok.
2. Buku paket/modul matematika.
3. Lembar soal kuis individu I (kuis turnamen) dan kuis individu II.
4. Lembar jawab kuis individu I (kuis turnamen) dan kuis individu II.
Sumber :
1. Matematika Konsep dan Aplikasinya, karangan Dewi Nuharini dan Tri
Wahyuni, penerbit Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
2. Contextual Teaching and Learning Matematika, karangan Endah Budi
Rahayu dan Kusrini, penerbit Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan
Nasional.
3. Mudah Belajar Matematika, karangan Nuniek Avianti Agus, penerbit
Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
4. Seribu Pena Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, karangan M.
Cholik Adinawan dan Sugijono, penerbit Erlangga.

F. Penilaian
Teknik : Turnamen untuk kuis individu I dan klasikal untuk kuis individu II
Bentuk Instrumen

: Pilihan ganda dan essay

Contoh Instrumen

:

1. Lukislah sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 5 cm.
a. Sebutkan pasangan rusuk yang saling sejajar!
b. Sebutkan ruas garis yang merupakan diagonal ruang kubus!
c. Tentukan jumlah panjang seluruh rusuk kubus itu!
H

2.

G Panjang rusuk kubus di samping adalah 10
cm.

E

F

a. Panjang diagonal bidang AC

D
A

Tentukan:
C

B

b. Panjang diagonal ruang AG
c. Luas bidang diagonal ACGE
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3. Sebuah balok berukuran panjang 11 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 4 cm. Hitunglah
panjang salah satu diagonal ruangnya!

Yogyakarta, 23 Mei 2012
Mengetahui,
Kepala Sekolah SMP Pangudi Luhur Sedayu

Br. Martinus Sariya Giri, FIC, S.Ag

Guru Mata Pelajaran Matematika

Raymundus Aris Pambudi, S.Pd
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KUIS INDIVIDU I (A)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Jumlah sisi sebuah kubus adalah . . .
a. 4

c. 8

b. 6

d. 12

Jumlah rusuk sebuah kubus adalah . . .
a. 4

c. 8

b. 6

d. 12

Jumlah titik sudut sebuah kubus adalah . . .
a. 4

c. 8

b. 6

d. 12

Pada kubus berikut, salah satu diagonal bidangnya adalah . . .

a. AG

c. CE

b. BH

d. AF

Pada kubus berikut, salah satu diagonal ruangnya adalah . . .

a. MS

c. PM

b. LR

d. PR

Bidang diagonal suatu kubus berbentuk . . .
a. persegi

c. jajar genjang

b. persegi panjang

d. belah ketupat
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7.

Perhatikan gambar berikut !
Pada kubus di samping, misal panjang AB 8 cm
maka luas bidang diagonal ADGF adalah . . .

8.

a. 32 cm

c. 64√2 cm

b. 64 cm

d. 100 cm

Untuk sebuah kubus, pernyataan-pernyataan berikut ini benar, kecuali . . .
a. memiliki 6 sisi yang sama dan sebangun
b. memiliki 12 rusuk yang sama panjang
c. memiliki 8 titik sudut
d. memiliki 4 bidang diagonal

9.

Diketahui kubus PQRSTUVW. PQ = 3 cm maka panjang diagonal bidang PR
adalah . . .
a. 2√2

c. 4√2

b. 3√2

d. 5√2

10. Panjang rusuk sebuah kubus adalah 8 cm. Panjang diagonal ruang kubus
tersebut adalah
a. √32 cm

c. √128 cm

b. √48 cm

d. √192 cm

11. Jumlah sisi sebuah balok adalah . . .
a. 4

c. 8

b. 6

d. 12

12. Jumlah rusuk sebuah balok adalah . . .
a. 4

c. 8

b. 6

d. 12

13. Jumlah titik sudut sebuah balok adalah . . .
a. 4

c. 8

b. 6

d. 12
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14. Diketahui balok ABCDEFGH, salah satu diagonal bidangnya adalah . . .
a. AB

c. BC

b. BF

d. CH

15. Diketahui balok PQRSTUVW, salah satu diagonal ruangnya adalah . . .
a. PU

c. QV

b. SU

d. RW

16. Bidang diagonal suatu balok berbentuk . . .
a. Persegi

c. jajar genjang

b. Persegi panjang

d. belah ketupat

17. Pada balok di bawah ini, panjang 8 cm, lebar 6 cm, tinggi 4 cm maka luas
bidang diagonal BDHF adalah . . .
a. 40 cm

c. 100 cm

b. 78 cm

d. 192 cm

18. Untuk sebuah balok, pernyataan-pernyataan yang berikut ini benar, kecuali . .
.
a. memiliki 12 diagonal bidang
b. memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang
c. memiliki 24 titik sudut
d. memiliki bidang diagonal berbentuk persegi panjang
19. Sebuah balok PQRSTUVW berukuran panjang PQ 8 cm, QR 6 cm, dan RV
5 cm, panjang diagonal bidang PR adalah . . .
a. 8 cm

c. 10 cm

b. 9 cm

d. 11 cm

20. Sebuah balok PQRSTUVW berukuran panjang PQ 8 cm, QR 6 cm, dan RV
5 cm, panjang diagonal ruang TR adalah . . .
a. 2√5

c. 4√5

b. 3√5

d. 5√5
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KUIS INDIVIDU I (B)

21. Jumlah rusuk sebuah kubus adalah . . .
c. 4

c. 8

d. 6

d. 12

22. Jumlah sisi sebuah kubus adalah . . .
c. 4

c. 8

d. 6

d. 12

23. Pada kubus berikut, salah satu diagonal bidangnya adalah . . .

c. AG

c. CE

d. BH

d. AF

24. Jumlah titik sudut sebuah kubus adalah . . .
c. 4

c. 8

d. 6

d. 12

25. Bidang diagonal suatu kubus berbentuk . . .
c. persegi

c. jajar genjang

d. persegi panjang

d. belah ketupat

26. Pada kubus berikut, salah satu diagonal ruangnya adalah . . .

c. MS

c. PM

d. LR

d. PR
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27. Untuk sebuah kubus, pernyataan-pernyataan berikut ini benar, kecuali . . .
e. memiliki 6 sisi yang sama dan sebangun
f. memiliki 12 rusuk yang sama panjang
g. memiliki 8 titik sudut
h. memiliki 4 bidang diagonal
28. Perhatikan gambar berikut !
Pada kubus di samping, misal panjang AB 8 cm
maka luas bidang diagonal ADGF adalah . . .
c. 32 cm

c. 64√2 cm

d. 64 cm

d. 100 cm

29. Panjang rusuk sebuah kubus adalah 8 cm. Panjang diagonal ruang kubus
tersebut adalah
c. √32 cm

c. √128 cm

d. √48 cm

d. √192 cm

30. Diketahui kubus PQRSTUVW. PQ = 3 cm maka panjang diagonal bidang PR
adalah . . .
c. 2√2

c. 4√2

d. 3√2

d. 5√2

31. Jumlah rusuk sebuah balok adalah . . .
c. 4

c. 8

d. 6

d. 12

32. Jumlah sisi sebuah balok adalah . . .
c. 4

c. 8

d. 6

d. 12
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33. Diketahui balok ABCDEFGH, salah satu diagonal bidangnya adalah . . .
c. AB

c. BC

d. BF

d. CH

34. Jumlah titik sudut sebuah balok adalah . . .
c. 4

c. 8

d. 6

d. 12

35. Bidang diagonal suatu balok berbentuk . . .
c. Persegi

c. jajar genjang

d. Persegi panjang

d. belah ketupat

36. Diketahui balok PQRSTUVW, salah satu diagonal ruangnya adalah . . .
c. PU

c. QV

d. SU

d. RW

37. Untuk sebuah balok, pernyataan-pernyataan yang berikut ini benar, kecuali . .
e. memiliki 12 diagonal bidang
f. memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang
g. memiliki 24 titik sudut
h. memiliki bidang diagonal berbentuk persegi panjang
38. Pada balok di bawah ini, panjang 8 cm, lebar 6 cm, tinggi 4 cm maka luas
bidang diagonal BDHF adalah . . .
c. 40 cm

c. 100 cm

d. 78 cm

d. 192 cm

39. Sebuah balok PQRSTUVW berukuran panjang PQ 8 cm, QR 6 cm, dan RV
5 cm, panjang diagonal ruang TR adalah . . .
c. 2√5

c. 4√5

d. 3√5

d. 5√5
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40. Sebuah balok PQRSTUVW berukuran panjang PQ 8 cm, QR 6 cm, dan RV
5 cm, panjang diagonal bidang PR adalah . . .
c. 8 cm

c. 10 cm

d. 9 cm

d. 11 cm
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KUIS INDIVIDU I (C)

41. Jumlah titik sudut sebuah kubus adalah . . .
e. 4

c. 8

f. 6

d. 12

42. Pada kubus berikut, salah satu diagonal bidangnya adalah . . .

e. AG

c. CE

f. BH

d. AF

43. Jumlah sisi sebuah kubus adalah . . .
e. 4

c. 8

f. 6

d. 12

44. Jumlah rusuk sebuah kubus adalah . . .
e. 4

c. 8

f. 6

d. 12

45. Perhatikan gambar berikut !
Pada kubus di samping, misal panjang AB 8 cm
maka luas bidang diagonal ADGF adalah . . .
e. 32 cm

c. 64√2 cm

f. 64 cm

d. 100 cm
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46. Untuk sebuah kubus, pernyataan-pernyataan berikut ini benar, kecuali . . .
i. memiliki 6 sisi yang sama dan sebangun
j. memiliki 12 rusuk yang sama panjang
k. memiliki 8 titik sudut
l. memiliki 4 bidang diagonal
47. Panjang rusuk sebuah kubus adalah 8 cm. Panjang diagonal ruang kubus
tersebut adalah
e. √32 cm

c. √128 cm

f. √48 cm

d. √192 cm

48. Diketahui kubus PQRSTUVW. PQ = 3 cm maka panjang diagonal bidang PR
adalah . . .
e. 2√2

c. 4√2

f. 3√2

d. 5√2

49. Bidang diagonal suatu kubus berbentuk . . .
e. persegi

c. jajar genjang

f. persegi panjang

d. belah ketupat

50. Pada kubus berikut, salah satu diagonal ruangnya adalah . . .
e. MS

c. PM

f. LR

d. PR

51. Jumlah titik sudut sebuah balok adalah . . .
e. 4

c. 8

f. 6

d. 12

52. Diketahui balok ABCDEFGH, salah satu diagonal bidangnya adalah . . .
e. AB

c. BC

f. BF

d. CH
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53. Jumlah sisi sebuah balok adalah . . .
e. 4

c. 8

f. 6

d. 12

54. Jumlah rusuk sebuah balok adalah . . .
e. 4

c. 8

f. 6

d. 12

55. Pada balok di bawah ini, panjang 8 cm, lebar 6 cm, tinggi 4 cm maka luas
bidang diagonal BDHF adalah . . .
e. 40 cm

c. 100 cm

f. 78 cm

d. 192 cm

56. Untuk sebuah balok, pernyataan-pernyataan yang berikut ini benar, kecuali . .
i. memiliki 12 diagonal bidang
j. memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang
k. memiliki 24 titik sudut
l. memiliki bidang diagonal berbentuk persegi panjang
57. Sebuah balok PQRSTUVW berukuran panjang PQ 8 cm, QR 6 cm, dan RV
5 cm, panjang diagonal ruang TR adalah . . .
e. 2√5

c. 4√5

f. 3√5

d. 5√5

58. Sebuah balok PQRSTUVW berukuran panjang PQ 8 cm, QR 6 cm, dan RV
5 cm, panjang diagonal bidang PR adalah . . .
e. 8 cm

c. 10 cm

f. 9 cm

d. 11 cm

59. Bidang diagonal suatu balok berbentuk . . .
e. Persegi

c. jajar genjang

f. Persegi panjang

d. belah ketupat
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60. Diketahui balok PQRSTUVW, salah satu diagonal ruangnya adalah . . .
e. PU

c. QV

f. SU

d. RW
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KUIS INDIVIDU I (D)

61. Jumlah sisi sebuah kubus adalah . . .
g. 4

c. 8

h. 6

d. 12

62. Jumlah titik sudut sebuah kubus adalah . . .
g. 4

c. 8

h. 6

d. 12

63. Jumlah rusuk sebuah kubus adalah . . .
g. 4

c. 8

h. 6

d. 12

64. Pada kubus berikut, salah satu diagonal bidangnya adalah . . .

g. AG

c. CE

h. BH

d. AF

65. Pada kubus berikut, salah satu diagonal ruangnya adalah . . .
g. MS

c. PM

h. LR

d. PR
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66. Perhatikan gambar berikut !
Pada kubus di samping, misal panjang AB 8 cm
maka luas bidang diagonal ADGF adalah . . .
g. 32 cm

c. 64√2 cm

h. 64 cm

d. 100 cm

67. Bidang diagonal suatu kubus berbentuk . . .
g. persegi

c. jajar genjang

h. persegi panjang

d. belah ketupat

68. Untuk sebuah kubus, pernyataan-pernyataan berikut ini benar, kecuali . . .
m. memiliki 6 sisi yang sama dan sebangun
n. memiliki 12 rusuk yang sama panjang
o. memiliki 8 titik sudut
p. memiliki 4 bidang diagonal
69. Jumlah sisi sebuah balok adalah . . .
g. 4

c. 8

h. 6

d. 12

70. Diketahui kubus PQRSTUVW. PQ = 3cm maka panjang diagonal bidang PR
adalah . . .
g. 2√2

c. 4√2

h. 3√2

d. 5√2

71. Panjang rusuk sebuah kubus adalah 8 cm. Panjang diagonal ruang kubus
tersebut adalah
g. √32 cm

c. √128 cm

h. √48 cm

d. √192 cm

72. Jumlah titik sudut sebuah balok adalah . . .
g. 4

c. 8

h. 6

d. 12
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73. Jumlah rusuk sebuah balok adalah . . .
g. 4

c. 8

h. 6

d. 12

74. Diketahui balok PQRSTUVW, salah satu diagonal ruangnya adalah . . .
g. PU

c. QV

h. SU

d. RW

75. Diketahui balok ABCDEFGH, salah satu diagonal bidangnya adalah . . .
g. AB

c. BC

h. BF

d. CH

76. Pada balok di bawah ini, panjang 8 cm, lebar 6 cm, tinggi 4 cm maka luas
bidang diagonal BDHF adalah . . .
g. 40 cm

c. 100 cm

h. 78 cm

d. 192 cm

77. Bidang diagonal suatu balok berbentuk . . .
g. Persegi

c. jajar genjang

h. Persegi panjang

d. belah ketupat

78. Sebuah balok PQRSTUVW berukuran panjang PQ 8 cm, QR 6 cm, dan RV
5 cm, panjang diagonal ruang TR adalah . . .
g. 2√5

c. 4√5

h. 3√5

d. 5√5

79. Untuk sebuah balok, pernyataan-pernyataan yang berikut ini benar, kecuali . .
m. memiliki 12 diagonal bidang
n. memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang
o. memiliki 24 titik sudut
p. memiliki bidang diagonal berbentuk persegi panjang
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80. Sebuah balok PQRSTUVW berukuran panjang PQ 8 cm, QR 6 cm, dan RV
5 cm, panjang diagonal bidang PR adalah . . .
g. 8 cm

c. 10 cm

h. 9 cm

d. 11 cm
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KUIS INDIVIDU II

Nama
:
Kelas/ No. :
Essay!
H
1.

G

a. Berbentuk bangun apakah bidang BCGF!

F

E

Perhatikan kubus ABCD.EFGH di samping!

b. Tulislah rusuk yang sejajar dengan AE!
c. Tentukan panjang diagonal bidang AC!
DD

C

d. Tentukan panjang diagonal ruang CE!
e. Tentukan luas bidang diagonal BDHF!

A

8 cm

B

Jawab : ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

2. Sebuah balok PQRS.TUVW berukuran panjang 15 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 5 cm. Gambarlah
balok tersebut kemudian jawablah pertanyaan berikut :
a. Berbentuk apakah bangun PQRS?
b. Tulislah rusuk yang sejajar dengan UV!
c. Tentukan panjang diagonal bidang PU!
d. Tentukan panjang diagonal ruang TR!
e. Tentukan luas bidang diagonal PSVU!
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Jawab : ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

3. Gambarlah sebuah kubus KLMN.PQRS dan sebuah balok ABCD.EFGH dengan ukuran bebas
(menyesuaikan lembar jawab di bawah ini), kemudian isilah tabel di bawah ini . . .
No.

Nama Bangun Ruang

1.

Kubus KLMN.PQRS

2.

Balok ABCD.EFGH

Banyaknya

Banyaknya

Banyaknya

Sisi

Rusuk

Titik Sudut

Jawab : ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

- selamat mengerjakan -
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Kunci Jawaban Kuis Individu I (Kuis Turnamen)

A

B

C

D

1

B

1

D

1

C

1

B

2

D

2

B

2

D

2

C

3

C

3

D

3

B

3

D

4

D

4

C

4

D

4

D

5

C

5

B

5

C

5

C

6

B

6

C

6

D

6

C

7

C

7

D

7

D

7

B

8

D

8

C

8

B

8

D

9

B

9

D

9

B

9

B

10

D

10

B

10

C

10

B

11

B

11

D

11

C

11

D

12

D

12

B

12

D

12

C

13

C

13

D

13

B

13

D

14

D

14

C

14

D

14

B

15

B

15

B

15

A

15

D

16

B

16

B

16

C

16

A

17

A

17

C

17

D

17

B

18

C

18

A

18

C

18

D

19

C

19

D

19

B

19

C

20

D

20

C

20

B

20

C
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Kunci Jawaban Kuis Individu II

1. a. Berbentuk persegi
b. BF, CG, DH
c. AC = 8√2 cm
d. CE = 8√3 cm
e. Luas BDHF = BD x BF = 8√2 cm x 8 cm = 64√2 cm

2. a. Berbentuk persegi panjang
b. QR, TW, PS
c. PU = 5√10 cm
d. TR = √314 cm
e. Luas PSVU = PU x UV = 5√10 cm x 8 cm = 40√10 cm

3.
No.

Nama Bangun Ruang

Banyaknya

Banyaknya

Banyaknya

Sisi

Rusuk

Titik Sudut

1.

Kubus KLMN.PQRS

6

12

8

2.

Balok ABCD.EFGH

6

12

8
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TRANSKRIP VIDEO PEMBELAJARAN

Keterangan :
G

: Guru

S

: Seorang Siswa

SS

: Semua Siswa

P

: Penulis
PERTEMUAN I

Ket.

Pembicaraan

Menit
ke-

G

Selamat pagi berkat Tuhan!

1

SS

Selamat pagi berkat Tuhan!

1

G

Hari ini dinda gak masuk ya?

1

SS

Ya …

1

G

Adakah yang sudah menjenguknya?

1

S

Belum gak tau rumahnya

1

Tolong disampaikan ke wali kelas ya …. Oke, baik untuk hari
ini kita khusus akan mempelajari kubus dan balok. Kalau gitu
kita mulai dari unsur-unsur kubus dan balok (sambil menulis
di papan tulis). Ya adapun tujuannya paling enggak kalian
G

dapat menyebutkan unsur-unsur kubus balok itu apa, ya!
Terus yang kedua tentunya kalian bisa menggambar atau

1, 2

membuat sketsanya untuk bangun kubus dan balok itu seperti
apa. Ya, untuk pertemuan hari ini paling tidak tiga itu, yaitu
yang pertama unsur-unsur kubus, kedua unsur-unsur balok
kemudian kita diharapkan bisa membuat sketsanya.
G
SS

Disini saya membawakan dua model kerangka apa ini?
(sambil menunjukkan kerangka kubus)
Kubus!

2
2
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G

Yang ini? (sambil memegang kerangka balok)

2

SS

Balok!

2

Baik kita akan memulai dari unsur-unsur kubus terlebih
G

dahulu (sambil memegang kerangka kubus). Pengertian kubus
dulu, ada yang tahu waktu di SD kubus itu apa? (siswa masih

3

diam)
G

S
G
S

G

Kubus itu merupakan apa? ya Leo (menunjuk salah satu
siswa)
Suatu bangun ruang yang … (menjawab dengan agak
bingung)
Yang lain, ya Anggi (menunjuk salah satu siswa lain)

3

3
3

Suatu bangun ruang yang dibatasi enam persegi panjang yang
sepasang-sepasang memiliki ukuran yang sama
Ya, lancar karna membaca (guru tersenyum dan siswa
tertawa)

3

3

Oke disini kubus sendiri pengertiannya adalah suatu bangun
G

ruang, tepatnya adalah bangun ruang segi datar yang dibatasi
oleh enam sisi yang berupa apa ini? persegi ya, ya, enam

3

persegi yang kongruen. Kongruen masih ingat?
SS

Masih (menjawab bersama sama)

4

Kongruen itu adalah bentuk dan ukuran sama, jadi enam
persegi
G

ini

bentuk

dan

ukurannya

sama.

Oke

itu

pengertiannya, kemudian kita mulai dengan unsur-unsur.
Supaya lebih cermat kalian bisa melihat panduan di BKS

4

(sambil membuka buku) halaman 146. Sudah dibuka halaman
146?
SS

Sudah (bersama-sama)

4

G

Kita mulai dari apa itu? Titik?

4

SS

Titik sudut

4
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G
SS
G

SS

G
SS

Ya titik sudut. Oke kalau kalian lihat dari model ini (sambil
memegang kerangka kubus), ada berapa titik sudut?
Delapan!
Ya delapan, sekarang kalian tahu titik sudut ada delapan, nah
titik sudut itu sendiri apa?
Pertemuan antara rusuk dan rusuk (beberapa siswa bersama
sama)
Ya titik sudut adalah pertemuan atau perpotongan dari tiga
rusuk. Selanjutnya rusuk, disini ada berapa rusuk?
Dua belas (bersama sama)

4
4
4

4

5
5

Ada 12 rusuk. Rusuk sendiri merupakan apa? Rusuk
merupakan perpotongan sisi bangun ruang, jadi sisi sebelah
sini dengan sisi sebelah sini (menunjukkan pada kerangka)
G

menghasilkan rusuk ini yaitu ruas garis. Ruas garis itu artinya

5

panjangnya terbatas, ya itulah rusuk. Ya gitu ya. Kemudian
kita lanjutkan, tadi ada kata sisi, sisi yang dimaksud disini
adalah apa, salah satu yuk yang jawab, biar tidak kroyokan!
G

Salah satu siswa tunjuk jari, ya Eva …

6

Ya, jadi sisi disini adalah bidang. Maka kadang kita
mengistilahkan sengai bidang sisi. Lebih tepatnya bidang
G

datar yang menyelimuti bangun ruang ini. Ya itu yang
dimaksud dengan sisi di sini. Hati-hati pengertian sisi pada

6

persegi. Kita bicaranya sekarang adalah bangun ruang. Nah
ada berapa sisi kalau kamu amati?
SS

Enam (bersama-sama)

6

Ya ada enam sisi dan bentuknya persegi. Oke kita lanjutkan
G

dengan garis hitam ini (sambil menunjuk kerangka), siapa
yang tahu ini istilahnya? (Salah satu siswa tunjuk jari dan

6

menjawab)
S

Diagonal sisi

7
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Ya benar diagonal sisi. Nah diagonal sisi itu apa? Ya secara
singkatnya adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik
G

sudut pada bidang sisi. Nah itu adalah diagonal sisi atau

7

diagonal bidang. Kemudian di sini juga ada diagonal tapi di
dalam (menunjuk kerangka), ya apa ini?
SS
G

S

Diagonal ruang (bersama-sama)
Ya ini adalah diagonal ruang. Diagonal ruang siapa yang
tahu? Ya Prisca (menunjuk siswa)
Garis yang menghubungan dua titik sudut yang berhadapan
dalam bangun ruang.

8
8

8

Ya secara singkatnya garis yang menghubungan dua titik
G

sudut yang berhadapan dalam bangun ruang. Nah sekarang
kalau kamu perhatikan disini (menunjuk kerangka), pada satu

8

sisi disini ada berapa diagonal sisi atau diagonal bidang?
SS

Dua (bersama-sama)

8

G

Berarti total diagonal sisinya ada berapa?

8

SS

12 (bersama-sama)

8

G

Sedangkan untuk diagonal ruangnya ada berapa?

8

SS

4 (bersama-sama)

8

Ya, ada satu, dua, tiga, empat (sambil menunjuk kerangka).
G

Nah sekarang satu lagi adalah apa? yang menghubungkan
antara rusuk sebelah atas dengan rusuk sebelah bawah (sambil

8

menunjuk kerangka) disebut apa?
SS

Bidang diagonal (bersama-sama)

9

Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 (sambil menunjuk pada kerangka),
ada 6 bidang diagonal. Oke sampai ini dulu, sampai pada
G

bidang diagonal. Ya jadi tentang diagonal itu ada 3 ya, yaitu
diagonal sisi atau diagonal bidang, kemudian diagonal ruang
dan bidang diagonal. Jadi tolong diperhatikan dan dicermati.
Di BKS sudah ada panduannya dan saya minta untuk

9
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membaca, mungkin beberapa sudah diketahui. Ada yang ingin
ditanyakan unsur-unsur kubus? (siswa diam), ga ada? Oke
sekarang unsur-unsur dari balok (sambil menunjukkan
kerangka balok). Kalau kamu cermati antara kubus dan balok
ini sebenernya hampir sama gak? (sambil menunjukkan
kerangka kubus dan balok).
SS
G
SS
G

Hampir (bersama-sama)
Ya hampir sama. Maka untuk unsur-unsurnya hampir sama
ga?
Hampir sama (bersama-sama)
Ya, hampir sama. Jadi yang dimaksud di sini, ya sisi pada
balok itu merupakan apa?

10
10
10
10

S

Persegi panjang (satu siswa menjawab)

10

G

Kalau sisi pada kubus ini?

10

SS

Persegi

10

G

Itu salah satu yang membedakan. Terus apalagi yang
membedakan ?

10

SS

Lebih panjang (beberapa siswa)

10

G

Apanya?

10

SS

Bentuknya (beberapa siswa)

10

G

Nah supaya lebih jelas, balok itu apa?

11

SS

Siswa menjawab bersama-sama

11

G

S

G

SS

Salah satu dong, salah satu yuk! ya Seto (menunjuk salah satu
siswa)
Balok adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh enam
persegi panjang yang … (tidak selesai menjawab)
Nah cara mudahnya, ini kalau kamu perhatikan (menunjuk
kerangka) ada sepasang persegi panjang yang ber apa ini?

Berhadapan

11

11

11

11
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G
SS

Ya berhadapan dan persegi panjang yang berhadapan ini
besarnya apa?
Sama

11
11

Ya sama, maka istilahnya di sini bentuk dan ukurannya sama
G

atau kongruen. Jadi ini sepasang, ini sepasang dan ini

11

sepasang (menunjuk pada kerangka). Jadi ada berapa pasang?
S

Dua

11

G

Ada berapa pasang?

11

S

Tiga

11

Ya ada 3 pasang. Nah ada 3 pasang persegi panjang yang
kongruen. Ya mungkin ada pertanyaan untuk bangun ruang
G

ini? (mengangkat kerangka kubus dan balok). Ada yang bisa

12

menyimpulkan? Yuk ambil kesimpulan nya. Siapa yang
merupakan bagian dari siapa? yak Seto!
S

Kubus bagian dari balok

12

Ya, kubus merupakan himpunan bagian dari balok. Kenapa?
ya kubus sendiri bisa dikatakan sebagai balok istimewa.
Istimewanya di mana? Panjang, lebar dan tinggi nya sama.
G

Jadi unsur-unsur nya tadi juga berlaku. Jadi unsur-unsur kubus

12

juga berlaku pada balok. Atau lebih tepatnya, unsur-unsur
balok juga berlaku pada balok. Balok memiliki berapa
diagonal ruang?
SS

4

13

Ya, sama dengan kubus ya. Bidang diagonal nya juga ada 6.
G

Sisi, rusuk dan titik sudutnya juga sama. Oke untuk unsurunsur ini dulu. Ada yang ditanyakan? sepintas saya harapkan

13

kalian membaca sungguh-sungguh (siswa diam).
Dah ga ada pertanyaan? Baik jadi sekarang kita aka membuat
G

sketsa dari kubus maupun balok (mengambil penggaris dan
menuju papan tulis). Silakan disiapkan penggarisnya.

14
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Untuk memberi nama kubus maupun balok berdasarkan sisi
alas dan sisi atas. Misalkan saya akan menggambar kubus
ABCD.EFGH (sambil menulis di papan tulis). Yang
merupakan sisi alas yang mana ini?
SS

ABCD

14

G

Terus EFGH nya merupakan apa?

14

SS

Sisi atas atau tutup

14

Satu, untuk membuat sketsa nya biasanya kita membuat sisi
depan (sambil menggambar sisi depan) dan sisi belakang nya
dulu. Kemudian sisi alas terus tutup (lanjut menggambar).
G

Jadi kita membuat sketsanya berdasarkan sisi depan dan sisi
belakang. Baru nanti rusuk yang menghubungkan dua titik

15

sudut depan dan belakangnya (sambil menggambar). Lalu
nanti diberi nama (menuliskan ABCD). Nah kalau ABCD di
situ, EFGH nya dimana?
SS
G

Atas (bersama-sama)
Ya ini langkah untuk membuat sketsa kubus. Silakan kalian
membuat sketsanya dulu (siswa membuat sketsa)

16
16

Menggambarnya berdasarkan sisi depan dan belakang (guru
G

mengingatkan kembali). Sedangkan siswa mulai membuat

16

sketsa.
G

Sudah selesai?

18

SS

Sudah, ada yang menjawab belum

18

(Guru meminta untuk melanjutkan bagi yang belum selesai
sembari guru berkeliling kelas). Bagi yang sudah selesai
G

silakan diamati, tadi kan kalian udah tau unsur-unsur, nah

19

manakah yang merupakan rusuk yang sejajar, misalkan rusuk
AB itu sejajar dengan yang mana?

SS

BC (bersama-sama)

19
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G

Kalian mengamati dari gambarmu masing-masing. Kemudian
rusuk yang saling tegak lurus itu rusuk yang mana

19

S

Permisi pak! (ada siswa yang masuk kelas dari toilet)

19

G

Ya

19

G

Baik, sudah semua?

20

Oke, kita ambil salah satu contoh ya (sambil menunjuk sketsa
G

gambar kubus di papan tulis) sebutkan rusuk yang sejajar

20

dengan garis BC?
SS

AD

20

G

Ya, DA atau AD , terus?

20

SS

EH

20

G

Ya, EH. Habis?

20

SS

FG

20

G

Ya, FG. Nah itu yang sejajar. Nah sekarang yang tegak lurus
dengan garis EH? siapa yang tahu?

20

SS

AE

20

G

Ya, AE. Terus?

21

SS

GH

21

G

Ya, terus?

21

SS

DH

21

G

Ya, DH. Terus?

21

G

Jadi ada berapa titik sudut?

21

SS

EF

21

Ya, itu adalah rusuk-rusuk yang tegak lurus. Kemudian guru
mengambil kerangka kubus dan menunjukkan rusuk-rusuk
G

yang tegak lurus tadi supaya siswa lebih paham. Oke,

21

sekarang kita kembali ke diagonal bidang. Coba untuk
mencari panjang AF!

SS

AF? (siswa nampak bingung)

21
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Oke yang alas aja, berarti panjang AC yang merupakan
diagonal sisi, disini akan berlaku apa?
G

=

+

(sambil menulis di papan tulis). Ya karena siku-siku di B,
maka berlaku

=

+

, yang berlaku pada segitiga

22

ABC. Disini tadi misalkan rusuk AB kita lambangkan dengan
s, panjang AB dan panjang BC tadi gimana?
SS

Sama

23

Ya, sama. Jadi ini BC lambangnya s juga (menuliskan di
G

sketsa). Maka bisa kita tuliskan sebagai

+

sama dengan

23

berapa?
SS

G

2

, sebagian lagi menjawab √2

Ya, 2

. Ini

23

. Berarti kalau AC saja maka √2. Ya ini

berlaku pada diagonal sisi atau diagonal bidang. Oke sampai

23

ini ada pertanyaan untuk diagonal sisi?
SS

Siswa diam

23

Ya, kalau gitu sekarang kembali ke diagonal ruang. Saya
gambar CE (sambil menggambar pada sketsa). Tolong
G

perhatikan segitiga ACE. Maka untuk panjang CE akan

24

berlaku apa? Coba salah satu yang menjawab tunjuk jari! ya
Dea!
S
G
SS
G

=

+

Ya, jadi di sini

24
siapa? 2

. Terus untuk AE nya? Oya AB

dengan AE sama ga?
Sama

24
25

Kalau sama berarti lambangnya s juga. Jadi di sini
ada berapa s?

. Jadi

25

SS

Tiga (bersama-sama)

25

G

Ya, jadinya 3

25

SS

Diagonal ruang

. Atau CE = √3. Nah ini adalah apa?

25
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Ya, ini adalah salah satu diagonal ruang. Ini adalah diagonal
G

sisi dan diagonal ruang sebuah kubus, nah untuk balok kira-

25

kira caranya sama ga?
SS
G
SS

Sama

25

Ya, sama. Kalau pada balok, langsung aja ya (sambil menulis
di papan tulis), diagonal sisinya kita tuliskan sebagai apa?
PL (panjang dikali lebar)

26
26

Ya kalau di sini DS (diagonal sisi) dikuadratkan maka berlaku
. Jadi DS = √

+
G

+

. Itu untuk diagonal sisi.

Sedangkan untuk diagonal ruang, DR (diagonal ruang) = √
+

+

26

. Oke selesai, mudah ya! oke sampai itu ada

pertanyaan ga?
SS

Ga ada

26

Kalau ga ada, coba sekarang contoh soal. Seandainya saya
G

punya sebuah kubus, dengan panjang rusuk 6. Pertanyaan nya

27

panjang diagonal sisinya? tunjuk jari!
SS
G
S

G

6√2

27

Ayo angkat tangan! ya Eva!

27

6√2

27

Ya, benar 6√2. Darimana? Ya kita tadi tahu rusuknya 6 maka
kalau pakai rumus tadi diperoleh 6√2 . Oke pertanyaan

27

selanjutnya, jika saya punya sebuah kubus, panjang rusuk 12,
panjang diagonal ruangnya berapa?
SS

12√3

28

Ya, benar. Jadi dengan rumus ini kita bisa langsung
mengetahui panjang diagonal sisi dan ruang sebuah kubus.
G

Oke sampai itu ada pertanyaan? Ga ada? Kalau ga ada lanjut
soal lagi. Balok panjangnya 12, lebarnya kira-kira berapa
(sambil memegang kerangka balok).

28
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SS

8

28

G

Ya, 8. Tingginya?

28

SS

Ada yang menjawab 12, ada yang menjawab 5

28

G

Ya, 5. Nah pertanyaan nya sekarang hitunglah panjang
diagonal ruangnya! yuk silakan!

29

Tiba-tiba ada siswa yang angkat tangan dan guru langsung
G

meminta untuk mengerjakan di papan tulis. Kemudian siswa
maju mengerjakan dan setelah selesai langsung duduk

29

kembali.
Oke, baik, ya di sini Eva ya, menemukan panjang diagonal
G

ruangnya adalah √233 . Yang lain ketemu ga? Coba kita

30

Sama dengan! akar! (saling menyahut)

30

sedikit mengkoreksi pekerjaan Eva ini ! apa yang kurang?
SS

Ya, di sini ada akar tiba-tiba hilang (sambil menunjuk
G

pekerjaan Eva). Ya jadi harus teliti! baik untuk diagonal sisi
maupun diagonal ruang, baik kubus maupun balok ada

30

pertanyaan ga?
SS

Enggak

31

Belum ada ya? satu lagi sekarang, tolong perhatikan disini
(sambil menunjuk sketsa di papan tulis dan menggambar ruas
G

garis), garis AC terus E dengan G saya hubungkan, maka
perhatikan daerah yang saya arsir ini (mengarsir bidang

31

diagonal ACGE) . Coba Jefri, daerah ACGE ini merupakan
apa?
S

Siswa diam

32

G

Viky?

32

S

Diagonal ruang!

32

G

Diagonal ruang? Yang lain?

32

SS

Bidang diagonal (bersama-sama)

32

G

Ya, bidang diagonal. Oke kalian bisa ga mencari luasnya?

32
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SS

Bisa

32

Bisa? oke, carilah luas daerah ACGE jika panjang rusuk nya
G

10 cm. silakan di cari! berupa apa tadi bidang diagonalnya?

33

Tesa!
S

Ya pak

33

G

Bidang diagonalnya berbentuk apa?

33

S

Persegi panjang

33

G

Oke, luas persegi panjang apa rumusnya?

33

SS

Panjang dikali lebar (bersama-sama)

33

G

Jadi carilah luas ACGE!

33

SS

100√ 2 (saling menyahut)

33

Silakan maju (meminta salah satu siswa maju mengerjakan),
saya pengen lihat prosesnya. (kemudian salah satu siswa maju
mengerjakan) setelah selesai mengerjakan guru bertanya : oke
sebelumnya saya tanya,

√2 itu darimana? Oke di sini

panjang AC tadi kan √ 2, terus panjang CG itu s ,nah kita
tahu luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar,
G

maka luasnya bisa ditulis √ 2 dikalikan s, maka kita peroleh
√2 atau kalau di sini Dea menggunakan r, maka

34

√2 atau

bisa diambil dari panjang diagonal sisi dikalikan dengan

rusuknya. Coba sekarang lagi, yang saya tanya siap
menjawab! oke, yang lagi megang kepala (menunjuk siswa
yang sedang memegang kepala), kubus yang panjang
rusuknya 15 cm, luas bidang diagonalnya berapa?
S

Siswa diam

37

G

Sebelahnya, Tesa! (diam juga), ya Seto!

37

S

225

37

G

225 betul?

37

SS

Salah

37

G

Ya vica!

37
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G

225√ 2 . Oke untuk materi ini ada pertanyaan ga? Unsur-

37

Ga ada

37

unsur?
SS

Oke, kalau ga ada berarti kalian sudah siap dengan penilaian
besok ya, besok kita akan mengandakan penilaian dengan
G

model kuis, tapi bukan kuis seperti yang biasa kita lakukan

38

tapi ini berbeda. Untuk itu tolong nanti disiapkan. Kuis nya
tentang unsur-unsur kubus dan balok, hanya itu saja.
S

Materi hari ini ya pak?

38

Iya, kuisnya tentang ini (menunjuk ke papan tulis), maka
kalau ada yang belum jelas harap ditanyakan. Ada yang
ditanyakan ndak? sebenarnya untuk unsur-unsur kubus dan
balok ada beberapa yang belum saya sampaikan, misalkan
G

tentang sisi frontal dan orthogonal. Ya tapi itu untuk

38

tambahan aja. Oke, Tesa ada yang ditanyakan? kalau ga ada
tolong nanti malam dipersiapkan untuk penilaian materi
unsur-unsur kubus dan balok, sampai dengan menghitung luas
bidang diagonal. Untuk membuat sketsa ada yang kesulitan?
S

Masih (salah satu siswa menjawab)

39

Masih kesulitan? Kesulitan nya di mana? Oke saya ulang
sekilas tentang sketsa, untuk membuat sketsa tadi, kita
menggambarnya apa? sisi depan (sambil menunjuk sketsa
G

gambar di papan tulis), buatlah persegi kemudian buatlah
persegi lagi di belakangnya, artinya di belakangnya adalah

40

kalau ini bidang datar ya berarti di sebelah kanan atas, nah
baru setelah itu titik-titik sudut ini di hubungkan, depan dan
belakang di garis, seperti itu biar lebih mudah. Ada lagi?
G
SS

Baik kalau ga ada sekarang silakan buka modulnya, halaman
138 . dah ketemu?
Sudah

40
40
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Di situ ada latihan satu, ada lima nomor silakan dikerjakan.
G

Langsung isikan di buku saja! modulnya bawa ndak?

41

(menunjuk beberapa siswa)
SS

Bawa pak!

41

G

Pandu sudah punya modul?

41

S

Belum pak!

41

G

S

Ya sudah, gabung sama sebelahnya , Indah yang kesini atau
kamu yang kesini (menunjuk meja)?
Saya yang kesitu pak! (salah satu siswa pindah tempat duduk
karena tidak mempunyai modul)

41

41

Kring kring kring (bel berbunyi), Ya, latihan satu itu sebagai
G

PR kalian, silakan nanti di rumah disiapkan supaya besok
penilaian kalian bisa lancar! sekarang silakan kalian

42

beristirahat!
SS

Semua siswa berdiri mengucapkan salam

42

G

Ya, selamat siang berkat Tuhan!

42
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PERTEMUAN II

Ket.

Menit

Pembicaraan

ke-

(Guru memasuki ruangan kelas tetapi siswa masih ramai atau
gaduh kemudian guru menyapa siswa), Ya bersihkan dulu
G

sampah yang tersisa, Pandu bajunya dirapikan dulu,

1

kancingnya dimasukkan. Oke, sesuai rencana kemarin hari ini
kita akan mengadakan apa?
SS

Kuis ( menjawab bersama-sama )

1

Ya, kuis. Kuis kali ini berbeda dengan kuis yang biasa kita
G

lakukan. Kali ini kuisnya kita menggunakan kuis yang
sifatnya Turnamen. Tapi sebelumnya hari ini masuk semua

2

ya?
SS

Kris, ijin karena sakit (tiba-tiba ada siswa yang menyeletuk)

2

S

Aku mewakili kris aja pak, mewakili pulang pak

2

Oke, berarti disini ada dua puluh enam siswa. Sebelumnya
akan saya jelaskan teknis pelaksanaan kuis pada hari ini,
G

karena ini agak berbeda dengan biasanya. Ada aturan khusus
disini. Tolong dipahami agar kalian mendapatkan nilai yang
semaksimal

mungkin,

usahakan

dapat

100.

2

Untuk

mendapatkan nilai 100 hanya dibatasi sembilan anak.
S

(Tiba-tiba ada siswa yang menyeletuk) lha kok iso pak,wah
urik ki

3

Jadi untuk kali ini kuisnya menggunakan sistem turnamen.
Nanti akan dibagi, yang intinya yang diharapkan disini hanya
G

terjadi tiga kelompok urutan, yaitu kelompok urutan I, II dan
III. Kelompok urutan I akan saya bacakan nilainya ya, jika
kalian masuk kelompok urutan I akan mendapat nilai 100, itu
jika betul mengumpulkan sembilan anak mengumpulkan dan

3

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
201

saya nilai betul itu akan mendapatkan nilai 100. Tapi kalau
mengumpulkan di kelompok urutan I tetapi salah maka
pekerjaanmu akan saya kembalikan, kamu berhak untuk
memperbaikinya. Namun jika kamu nanti mengumpulkannya
itu masuk di kelompok urutan II dan jawabanmu sudah betul
semua, nilainya gak 100 tapi 86.
S

(Siswa berkomentar) wah, kok gak sembilan to pak

4

Ya, karena tadi sudah diambil sembilan anak yang pertama
menjawab betul itu nilainya 100. Kemudian kelompok urutan
yang III itu nanti nilainya 72, batas KKM. Nah kelompok
urutan yang dua, nilai 61 itu kelompok urutan IV itu jika
seandainya

nanti

kamu

belum

mengumpulkan

tetapi

jawabanmu benar sampai batas waktu yang diberikan, kurang
lebih 30 atau 35 menit, saya beri batas waktu itu kamu
G

mengumpulkan, saya tarik kembali jawabannya saya periksa

4

kok jawabannya betul semua tapi belum dikumpulkan maka
kamu mendapat nilai 61. Sedangkan jika pekerjaan belum
dikumpulkan sampai batas waktu dan ternyata pekerjaanmu
itu salah maka kamu berhak mendapat nilai 50. Jadi tidak ada
nilai dibawah 50. (kemudian guru mendekati penulis untuk
berkonsultasi). Untuk itu seperti biasa kalau kita ulangan apa
yang dilakukan?
SS

Open book, singkirkan semua bukunya!

6

G

Simpan semua buku dan siapkan alat tulis

6

S

Pak soalnya berapa e pak?

6

Soalnya ada, untuk yang 35 menit pertama ini nanti kita
G

mengerjakan turnamen ini 20 soal. Nanti untuk yang jam
kedua nanti akan ada soal lagi. (siswa berkomentar)

6

SS

Wah, kok banyak sekali pak! (suasana gaduh)

6

S

Pak itu 20 soal harus betul semua?

7
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G

Iya

7

SS

Waduh! (suasana gaduh)

7

G

S

Seperti biasa dinamai ya, untuk kode soal kalian akan
memperoleh soal apa. (siswa berkomentar)
UAS po pak, po UNAS pak! (sementara guru dibantu penulis
membagikan soal kepada siswa).

7

7

Tulis nama, nomer absen dan kelas. Ya, ada tambahan dari
G

mas wawan. (penulis menyampaikan beberapa informasi

10

terkait pelaksanaan turnamen)
Oke adik-adik minta perhatian sebentar, tambahan dikit dari
apa yang disampaikan pak Reymond tadi, jadi ini modelnya
kuis

tapi

dengan

turnamen.

Nanti

adik-adik

harus

mengerjakan dengan cepat dan benar, jadi nanti siapa yang
sudah selesai langsung maju ke meja guru, dan nanti langsung
dinilai oleh pak Reymond. Jadi sembilan anak pertama yang
mengumpulkan dan benar itu akan mendapatkan 100 dan
untuk sembilan anak berikutnya akan mendapat nilai 86. Jadi
kalian harus berpacu untuk mendapatkan nilai 100, berlombaP

lombalah mengumpulkan ke depan. Jadi modelnya sekilas
seperti itu, jadi semacam cepet-cepetan atau lomba gitu, tapi

10

jangan ngawur juga njawabnya ya gitu, nanti waktunya sekitar
30 menit ini belum mulai nanti saya kasih tanda, nanti
tandanya pas bel jam pertama ini selesai kalau belum
mengumpulkan itu langsung kita tarik semua ya. Jadi jangan
lupa itu ada kode soal diisi kodenya masing-masing di lembar
jawab itu, jadi itu dikerjakan semua ya 1-20. Jadi kalau kalian
ingin

mendapat

nilai

100

berlomba-lombalah

untuk

menyelesaikan dan segera menilai ke depan ya di meja guru,
nanti pak Reymond langsung menilai.
S

Salah satu siswa menjawab, siap!

12
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P

Oke sudah jelas atau ada pertanyaan?

12

SS

Jelas!

12

P

Jelas, yakin?

12

SS

Yakin!

12

Yak, silakan dimulai seperti biasa kalian kerja sendiri! jadi
G

yang diharapkan cepat dan benar. Jadi tidak hanya cepat saja

12

tapi harus benar.
S

Disilang pak?

12

Ya disilang. Kalau benar semua tapi tidak cepat juga tidak
G

akan dapat nilai. Jadi nanti kalau sudah selesai langsung ke

12

depan! (suasana hening, siswa mengerjakan)
Ya ada tambahan sedikit, bagi yang nanti sudah selesai dan
G

mengumpulkan diharapkan tidak membantu yang belum

16

selesai! (guru bersiap di tempat).
(Setelah kurang lebih 15 menit, ada siswa yang sudah selesai
S

dan langsung maju ke meja guru untuk menilaikan
pekerjaannya kemudian guru langsung mengoreksi dan

20

menilai).
G
G

(guru memberi tanda pada nomor soal yang salah)

21

(setelah dikoreksi, guru mengembalikan pekerjaan siswa
karena masih ada yang salah)

21

(Kemudian setelah beberapa saat, siswa mulai silih berganti
menilaikan pekerjaan kepada guru dan jika memang masih
SS

belum benar semua guru mengembalikan pekerjaan masing-

22

masing kemudian siswa membenahi pekerjaannya dan
menilaikan kembali sampai jawaban benar semua)
Di
P

sela-sela siswa

mengerjakan,

peneliti

memberikan

tambahan instruksi kepada siswa agar segera membenahi
jawaban dan menilaikan kembali jika jawaban mereka belum
benar

24
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Setelah 45 menit berlalu, ada sebagian siswa yang sudah
selesai dan malah membuat kegaduhan, tetapi ada beberapa
G

siswa lain yang belum selesai. Sesuai kesepakatan awal maka

58

guru dibantu peneliti meminta pekerjaan siswa untuk
dikumpulkan
G

Masih ada yang belum mengumpulkan?

58

S

Masih (kemudian siswa terakhir maju mengumpulkan)

58

G

Sudah semua ya?

58

SS

Sudah (bersama-sama)

58

Kemudian guru dibantu oleh penulis memberikan penjelasan
G

mengenai kuis II lalu membagikan lembar soal dan lembar

59

jawab kuis II
Sembari

penulis

membagikan

lembar

soal,

guru

menyampaikan hasil kuis turnamen yaitu bahwa kelompok
urutan I dan kelompok urutan II terpenuhi dengan jumlah
G

masing-masing 9 siswa. Untuk kelompok urutan III terpenuhi

59

5 siswa. Untuk kelompok urutan IV dan V terpenuhi 3 siswa.
Kemudian guru meminta siswa agar mengerjakan kuis II
dengan sebaik mungkin
P

G

Setelah soal dibagikan, penulis meminta siswa untuk memulai
mengerjakan soal kuis. (suasana hening, siswa mengerjakan)
Sebelum waktu mengerjakan selesai, guru mengingatkan
siswa untuk menuliskan nama dan kelas pada lembar jawaban

60

70

Setelah waktu mengerjakan selesai, guru meminta siswa
mengumpulkan lembar jawab kuis II dengan cara estafet dari
G

belakang ke depan. Untuk kuis I, lembar soal bisa dibawa

73

pulang untuk belajar di rumah. (suasana gaduh, siswa
mengumpulkan lembar jawaban)
G

Perhatikan! kita hari ini sudah mengerjakan dua kuis ya, kuis I
dan kuis II, tadi kuis I sudah terlaksana dan kuis II ini belum

75
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dinilai dan untuk kuis yang I tadi kalau masih ada yang
kesulitan silakan bertanya. (bel berbunyi), silakan bertanya
kepada teman atau kepada saya yang mungkin belum dapat
nilai 100. Pesen saya secara khusus untuk kalian, tolong
pelajari materi volume untuk pertemuan berikutnya
Kemudian guru memberikan kesempatan kepada penulis
G

untuk menyampaikan ucapan terimakasih kepada guru dan

76

siswa
Penulis
P

menyampaikan

ucapan

terimakasih

kemudian

meminta lima siswa untuk tetap berada di kelas untuk
wawancara tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan,

76

sementara siswa lain diperbolehkan untuk istirahat
SS
G

(Sebelum istirahat, siswa memberikan salam kepada guru dan
penulis), Terimakasih pak … mas … Berkat Tuhan …
Berkat Tuhan …

77
78
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TRANSKRIP WAWANCARA GURU

Wawancara Guru
Perekaman di Ruang Tamu Sekolah
Kamis, 24 Mei 2012, setelah pelajaran selesai

Keterangan:
P : interviewer (penulis, pewawancara)
G : interviewee (guru, yang diwawancarai)

1. P

: Bagaimana pendapat anda mengenai pembelajaran dengan turnamen
yang telah dilaksanakan?

G

: Bagus, khususnya untuk membuat siswa menjadi tertarik mempelajari
matematika.

2. P

: Apakah model turnamen seperti ini pernah diterapkan sebelumnya di
kelas?

G

: Yak belum, model turnamennya agak beda mas. Jadi kalau yang biasa
saya terapkan itu hanya kuis yang biasanya di awal itu biasanya saya
beri satu soal itu saya keluarkan dari PR yang sebelumnya diberikan.
Terus untuk model kedua biasanya saya beri materi nanti hari
berikutnya akan saya beri beberapa soal tapi yang sederhana dan itu
dalam waktu 10 menit atau 15 menit dan langsung dinilai. Terus model
yang ketiga itu adalah anak saya berikan soal kemudian siapa yang
mengerjakan di depan dan menjawab betul maka dia akan saya beri
poin. Kalau betul biasanya saya beri sepuluh, tapi kalau dia mau maju
ke depan dan pekerjaan salah maka dia saya beri nilai plus. Jadi ada
tiga model kuis. Jadi untuk model kuis turnamen ini baru pertama kali
diterapkan di sekolah ini.
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3. P

: Hambatan apa yang ditemui selama proses pembelajaran dengan
turnamen?

G

: Yak, hambatan pada kasus pengkoreksiannya agak repot karena tadi
ternyata ada tipe anak yang modelnya itu hanya coba-coba. Jadi
waktunya kayaknya habis disitu. Ada sekitar 20% anak yang hanya
mencoba-coba menjawab soal dan menilaikannya.

4. P

: Apakah pembelajaran dengan turnamen ini memberikan pengaruh
positif atau negatif bagi siswa?

G

: Yak, menurut saya ini berpengaruh positif bagi anak yang memang
mau berkompetisi dan tentunya ini akan memicu anak untuk belajar.
Jadi kalau ini diberikan terus kan berarti anak harus selalu siap supaya
dia mendapatkan nilai baik dengan cara kompetisi tadi.

5. P

: Apakah ada saran, kritik atau masukan untuk pembelajaran dengan
turnamen yang telah dilaksanakan?

G

: Yak, utuk masukan yang pertama itu tadi ya mas, harus menyesuaikan
dengan kondisi anak. Kuis turnamen ini bisa diberikan pada suatu
kelas yang memang taraf kemampuan anak itu hampir merata,
misalkan sama-sama atas semua atau sama-sama sedang semua atau
sama-sama bawah semua jadi bisa saling berkompetisi. Ini bisa
diterapkan di sekolah-sekolah yang menerapkan program unggulan itu
lho, yang pembagian kelasnya berdasarkan kemampuan. Kalau disini
masih agak sulit atau bisa diberikan tapi mungkin dengan jumlah soal
yang sedikit, Nah mungkin itu bisa dicoba, soalnya saya juga belum
pernah mencobanya.

6. P
G

: Lain-lain?
: Kelemahannya adalah kalau kita pas mengkoreksi berarti di belakang
itu kan kita gak tau anak bekerja sendiri atau bekerjasama dan
kecenderungan anak yang sudah mengumpulkan di depan kan dia tidak
melihat lagi soalnya, terutama untuk siswa yang hanya coba-coba tadi,
dia tidak fokus pada soal tapi hanya asal menjawab. Terus yang kedua
waktunya jadi agak terbuang banyak karena waktunya hanya satu jam
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dan harus mengkoreksi, ya tadi sebenernya trouble nya pada anak-anak
yang mencoba-coba tadi. Waktunya jadi kurang efektif untuk
pembelajaran. Tapi itu mungkin bisa diantisipasi dengan cara kita
tegas dengan waktu. Tapi secara keseluruhan pembelajaran dengan
turnamen ini positif bagi kita dan bagi siswa juga, tentunya menambah
pengalaman baru juga buat saya.
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TRANSKRIP WAWANCARA SISWA

Wawancara Siswa I
Perekaman di Ruang Kelas VIII.A
Kamis, 24 Mei 2012, setelah pelajaran selesai
Keterangan:
P : interviewer (penulis, pewawancara)
S1 : interviewee (siswa, yang diwawancarai),
perwakilan dari siswa yang berkemampuan tinggi

1. P

: Apa pendapatmu mengenai pembelajaran matematika dengan
turnamen yang telah kita laksanakan?

S1

: Menurut saya ya soalnya itu ada yang sulit dan ada yang mudah, lebih
banyak yang mudah

2. P

: Bagaimana perasaan kamu ketika pembelajaran dilakukan dengan
turnamen?

S1

: Ya senang, soalnya ini jarang dilakukan. Jadi gak sering gitu lho, di
kelas delapan ini baru pertama kali.

3. P

: Apakah ada perbedaan antara pembelajaran sebelumnya dan
pembelajaran dengan turnamen? lebih suka yang mana?

S1
4. P

:

Ada, lebih seneng yang tadi (turnamen)

: Apa kendala atau hambatan yang kamu alami selama pembelajaran
dengan turnamen ini yang telah dilakukan?

S1
5. P

: Kurang teliti, konsentrasi juga kurang kan sini tadi banyak yang rame
: Apakah pembelajaran dengan turnamen membantu kamu dalam
memahami materi yang diajarkan?

S1

: Ya, saya jadi lebih serius lagi
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6. P

: Apakah kamu berminat mengikuti pembelajaran seperti ini lagi untuk
materi selanjutnya?

S1
7. P

: Sangat berminat!
: Apakah ada pesan untuk pembelajaran matematika ke depan? Maunya
yang seperti apa?

S1

: Gak ada, aman (sambil tersenyum)

Wawancara Siswa II
Perekaman di Ruang Kelas VIII.A
Kamis, 24 Mei 2012, setelah pelajaran selesai
Keterangan:
P : interviewer (penulis, pewawancara)
S2 : interviewee (siswa, yang diwawancarai),
perwakilan dari siswa berkemampuan tinggi

1. P

: Apa

pendapatmu

mengenai

pembelajaran

matematika

dengan

turnamen yang telah kita laksanakan?
S2

: Menantang, tegang. Nek menurut aku soalnya mudah-mudah tapi
mbingungke tergantung

kalau udh dapet materinya ya mudah, tapi

kenetulan tadi udah dapet materinya semua jadinya mudah.
2. P

: Bagaimana perasaan kamu ketika pembelajaran dilakukan dengan
turnamen?

S2
3. P

: Seneng!
: Apakah ada perbedaan antara pembelajaran sebelumnya dan
pembelajaran dengan variasi turnamen? lebih suka yang mana?

S2

: Perbedaan sih ada, perbedaannya tu kalau pak Reymond gak pake
turnamen-turnamen gitu, ya cuman dikasih soal terus ditentukan
waktunya terus kalau salah gak ada pembetulan. Kalau kuis gak ada
remidi, beda kalau ulangan pasti ada remidi.
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4. P

: Apa kendala atau hambatan yang kamu alami selama pembelajaran
dengan turnamen ini yang telah dilakukan?

S2
5. P

: Apa ya,eee lupa rumus (sambil tersenyum)
:

Apakah pembelajaran dengan variasi turnamen membantu kamu

memahami materi?
S2
6. P

:

Iya, membantu jadi lebih paham

:

Apakah kamu berminat mengikuti pembelajaran seperti ini lagi

untuk materi selanjutnya?
S2

: Mau, mau banget malah, berminat! alasannya lebih asik dan
menantang

7. P

: Apakah ada pesan untuk pembelajaran matematika ke depan? Maunya
yang seperti apa?

S2

: Mungkin lebih dibanyakin lagi soalnya

Wawancara Siswa III
Perekaman di Ruang Kelas VIII.A
Kamis, 24 Mei 2012, setelah pelajaran selesai
Keterangan:
P : interviewer (penulis, pewawancara)
S3 : interviewee (siswa, yang diwawancarai),
perwakilan dari siswa berkemampuan sedang
1. P

: Apa

pendapatmu

mengenai

pembelajaran

matematika

dengan

turnamen yang telah kita laksanakan?
S3
2. P

: Ya asik sih, menantang
: Bagaimana perasaan kamu ketika pembelajaran dilakukan dengan
turnamen?

S3

: Bingung sama deg-deg an, bingung karena ada materi yang belum
dikasih, deg-deg an karena takut gak dapet nilai bagus
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3. P

: Apakah ada perbedaan antara pembelajaran sebelumnya dan
pembelajaran dengan turnamen? lebih suka yang mana?

S3
4. P

: Ada, lebih seneng yang model gini tadi
: Apa kendala atau hambatan yang kamu alami selama pembelajaran
dengan turnamen ini yang telah dilakukan?

S3

: Ada, ya itu tadi ngerjain soal tapi materi belum dapet. kalau waktunya
cukup

5. P

: Apakah pembelajaran dengan turnamen membantu kamu dalam
memahami materi yang diajarkan?

S3
6. P

: Tambah paham
: Apakah kamu berminat mengikuti pembelajaran seperti ini lagi untuk

materi selanjutnya?
S3
7. P

: Berminat!
: Apakah ada pesan untuk pembelajaran matematika ke depan? Maunya
yang seperti apa?

S3

: Tiap hari kayak gitu aja pelajarannya
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Wawancara Siswa IV
Perekaman di Ruang Tamu Sekolah
Kamis, 24 Oktober 2012, setelah pelajaran selesai
Keterangan:
P : interviewer (penulis, pewawancara)
S4 : interviewee (siswa, yang diwawancarai),
perwakilan dari kelompok berkemampuan rendah
1. P

: Apa

pendapatmu

mengenai

pembelajaran

matematika

dengan

turnamen yang telah kita laksanakan?
S4
2. P

: Enak, ada remedial
: Bagaimana perasaan kamu ketika pembelajaran dilakukan dengan
turnamen?

S4
3. P

: Deg-deg an, tegang, seneng
: Apakah ada perbedaan antara pembelajaran sebelumnya dan
pembelajaran dengan turnamen? lebih suka yang mana?

S4
4. P
S4
5. P

: Ada, lebih enak dan gak monoton cuma duduk dan mendengarkan
: Apa kendala atau hambatan yang kamu alami selama pembelajaran?
: Soal-soalnya variatif, ada yang susah dan ada yang gampang
:

Apakah

pembelajaran

dengan

turnamen

membantu

kamu

memahami materi?
S4

: Semakin paham, alasannya ada remidi jadi bisa diperbaiki sampai
jawaban benar

6. P

: Apakah kamu berminat mengikuti pembelajaran seperti ini lagi untuk
materi selanjutnya?

S4
7. P

: Berminat, lebih enal bisa jalan-jalan (sambil tersenyum)
: Apakah ada pesan untuk pembelajaran matematika ke depan? Maunya
yang seperti apa?

S4

: Waktunya ditambah lagi, terus setiap materi pelajaran pakai model
turnamen saja karena lebih asik.
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Wawancara Siswa V
Perekaman di Ruang Tamu Sekolah
Kamis, 24 Oktober 2012, setelah pelajaran selesai
Keterangan:
P : interviewer (penulis, pewawancara)
S5 : interviewee (siswa, yang diwawancarai),
perwakilan dari siswa berkemampuan rendah

1. P

: Apa

pendapatmu

mengenai

pembelajaran

matematika

dengan

turnamen yang telah kita laksanakan?
S5
2. P

: Menarik dan menantang
: Bagaimana perasaan kamu ketika pembelajaran dilakukan dengan
turnamen?

S5
3. P

: Senang, karena model kuis baru
: Apakah ada perbedaan antara pembelajaran sebelumnya dan
pembelajaran dengan turnamen? lebih suka yang mana?

S5
4. P
S5
5. P

: Ada
: Apa kendala atau hambatan yang kamu alami selama pembelajaran?
: Waktunya kurang terus suasana ramai juga jadinya gak konsen
:

Apakah

pembelajaran

dengan

turnamen

membantu

kamu

memahami materi?
S5
6. P

: Ya, semakin memahami materi
: Apakah kamu berminat mengikuti pembelajaran seperti ini lagi untuk
materi selanjutnya?

S5
7. P

: Mau asalkan soalnya sedikit saja
:

Apakah ada pesan untuk pembelajaran matematika ke depan?

Maunya yang seperti apa?
S5

: Soal-soalnya jangan terlalu banyak, jangan terlalu sulit dan waktunya
ditambah.
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No. Siswa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Nomor Soal
1
2
8
8
4
6
6
4
2
6
10
8
4
2
6
10
2
0
8
6
6
8
10
6
4
4
6
10
2
0
10
10
6
4
8
8
2
2
8
10
0
4
10
8
4
6
10
10
6
2
8
10
4
2
Jumlah

3
8
4
8
2
6
8
6
4
10
2
8
6
8
6
10
2
8
4
8
10
10
4
10
0
8
4

85280
29432
260208

x

y

x²

y²

xy

8
4
6
2
10
4
6
2
8
6
10
4
6
2
10
6
8
2
8
0
10
4
10
6
8
4
154

24
14
18
10
24
14
22
6
24
16
24
14
24
8
30
12
24
8
26
14
28
14
30
8
26
10
472

64
16
36
4
100
16
36
4
64
36
100
16
36
4
100
36
64
4
64
0
100
16
100
36
64
16
1132

576
196
324
100
576
196
484
36
576
256
576
196
576
64
900
144
576
64
676
196
784
196
900
64
676
100
10008

192
56
108
20
240
56
132
12
192
96
240
56
144
16
300
72
192
16
208
0
280
56
300
48
208
40
3280

72688
23716
222784

12592
5716
37424 213915584
14625.853
0.8609412
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No. Siswa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Nomor Soal
1
2
8
8
4
6
6
4
2
6
10
8
4
2
6
10
2
0
8
6
6
8
10
6
4
4
6
10
2
0
10
10
6
4
8
8
2
2
8
10
0
4
10
8
4
6
10
10
6
2
8
10
4
2
Jumlah

3
8
4
8
2
6
8
6
4
10
2
8
6
8
6
10
2
8
4
8
10
10
4
10
0
8
4

86736
30680
260208

x

y

x²

y²

xy

8
6
4
6
8
2
10
0
6
8
6
4
10
0
10
4
8
2
10
4
8
6
10
2
10
2
154

24
14
18
10
24
14
22
6
24
16
24
14
24
8
30
12
24
8
26
14
28
14
30
8
26
10
472

64
36
16
36
64
4
100
0
36
64
36
16
100
0
100
16
64
4
100
16
64
36
100
4
100
4
1180

576
196
324
100
576
196
484
36
576
256
576
196
576
64
900
144
576
64
676
196
784
196
900
64
676
100
10008

192
84
72
60
192
28
220
0
144
128
144
56
240
0
300
48
192
16
260
56
224
84
300
16
260
20
3336

72688
23716
222784

14048
6964
37424 260620736
16143.752
0.8701818
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No. Siswa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Nomor Soal
1
2
8
8
4
6
6
4
2
6
10
8
4
2
6
10
2
0
8
6
6
8
10
6
4
4
6
10
2
0
10
10
6
4
8
8
2
2
8
10
0
4
10
8
4
6
10
10
6
2
8
10
4
2
Jumlah

3
8
4
8
2
6
8
6
4
10
2
8
6
8
6
10
2
8
4
8
10
10
4
10
0
8
4

88192
32448
260208

x

y

x²

y²

xy

8
4
8
2
6
8
6
4
10
2
8
6
8
6
10
2
8
4
8
10
10
4
10
0
8
4
164

24
14
18
10
24
14
22
6
24
16
24
14
24
8
30
12
24
8
26
14
28
14
30
8
26
10
472

64
16
64
4
36
64
36
16
100
4
64
36
64
36
100
4
64
16
64
100
100
16
100
0
64
16
1248

576
196
324
100
576
196
484
36
576
256
576
196
576
64
900
144
576
64
676
196
784
196
900
64
676
100
10008

192
56
144
20
144
112
132
24
240
32
192
84
192
48
300
24
192
32
208
140
280
56
300
0
208
40
3392

77408
26896
222784

10784
5552
37424 207778048
14414.508
0.7481351

