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ABSTRAK
Trisona Agustina, 121414048. 2016. Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran
Berbasis Proyek pada Pokok Bahasan Transformasi Ditinjau dari Hasil Belajar dan
Motivasi Belajar Siswa Kelas XI TOI di SMK N 2 Depok Tahun Ajaran 2015/2016.
Skripsi. Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan model
pembelajaran berbasis proyek ditinjau dari: (1) hasil belajar yaitu aspek pengetahuan,
aspek keterampilan dan aspek sikap, (2) motivasi belajar siswa kelas XI TOI SMK N
2 Depok, Sleman pada pokok bahasan transformasi.
Subyek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XI TOI di SMK N 2
Depok, Sleman. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini
dilaksanakan dengan mengumpulkan data hasil belajar dan motivasi belajar yang
kemudian akan diolah secara kuantitatif. Hasil dari pengolahan tersebut dibahas dalam
bentuk deskriptif. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) RPP
(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), (2) Tes Tertulis, (3) Tugas Proyek, (4)
Observasi, dan (5) Kuesioner. Pengambilan data penelitian pada tanggal 12 April 2016
sampai dengan 27 April 2016. Data yang diperoleh berupa data hasil belajar dan
motivasi belajar. Data hasil belajar merupakan nilai dari aspek pengetahuan, aspek
keterampilan dan aspek sikap, sedangkan data dari motivasi belajar siswa merupakan
hasil dari observasi dan hasil kuesioner yang telah diisi oleh siswa.
Hasil belajar dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 32 siswa, berdasarkan
aspek pengetahuan siswa yang sudah tuntas KKM ada 8 siswa atau 25% sehingga dapat
dikatakan belum efektif. Berdasarkan aspek keterampilan siswa yang tuntas KKM ada
24 siswa atau 75% sehingga dapat dikatakan sudah efektif. Berdasarkan aspek sikap
siswa yang tuntas KKM ada 30 siswa atau 93,75% sehingga dapat dikatakan sudah
efektif. Hasil motivasi belajar berdasarkan kuesioner setiap pada indikator telah
menunjukkan siswa sudah termotivasi sehingga pembelajaran dapat dikatakan efektif.
Kata kunci: efektivitas, model belajar berbasis proyek, transformasi, hasil belajar,
motivasi belajar

vii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT
Trisona Agustina, 121414048. 2016. The effectivity of project based learning on
transformation based on evaluation and motivation of student for class XI TOI
Vocational High School 2 Depok, Yogyakarta 2015/2016. Math Education
Program, Faculty of Teachers Training and Education, Sanata Dharma
University, Yogyakarta.
This research has purpose to know the effectivity of project based learning based on:
(1) Learning results about knowledge, skill, attitude aspect, (2) students’motivation in
students class XI TOI Vocational High School 2 Depok, Sleman on Trasformation.
The subject of this research is students of XI TOI Vocational High School 2 Depok,
Sleman. This research also used Quantitative Description Research. This research is
done by collecting data from evaluation and motivation, and then will be analyze by
quantitative quantification. The result will be discuss by description paragraph. The
instrument of this research were: (1) lesson plan,(2) written test, (3) Project
Assignment, (4) Observation, (5) Questionnaire. The data was collected from April
12th, 2016 until April 27th, 2016. The data was about learning result and students’
motivation. Learning result data is the data from knowledge, skill, and attitude aspect,
while students’ motivation data is the result from observation and questionnaire which
has been filled by students’.
The result of this research showed that from 32 students, based on knowledge aspect,
there were 8 students or 25% who have fulfilled the minimum standard grade so it was
ineffective. From skill aspect, there were 24 students or 75% who have fulfilled the
minimum standard grade so it was effective. From attitude aspect there were 30
students or 93,75% who have fulfilled the minimum standard grade so it was effective.
From questionnaire in each indicators showed that the students have been motivated,
so the lesson is effective.
Keyword: Effectivity, Learning result, Project based learning, Transformation,
Students’ motivation

viii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan karunia-Nya,
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Penerapan
Model Pembelajaran Berbasis Proyek pada pokok bahasan Transformasi ditinjau dari
hasil belajar dan motivasi belajar siswa Kelas XI TOI di SMK N 2 Depok, Sleman
Tahun Ajaran 2015/2016” ini dengan baik.
Skripsi ini tersusun berkat bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak.
Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Rohandi, Ph.D selaku dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma.
2. Bapak Dr. Marcellinus Andy Rudhito, S.Pd selaku ketua Jurusan Pendidikan
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
3. Bapak Dr. Hongki Julie, M.Si selaku ketua Progam Studi Pendidikan
Matematika
4. Bapak Febi Sanjaya, M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan
waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberi bimbingan pada penulis. Terima
kasih atas motivasi, saran, dan kritik selama penyusunan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan staf sekretariat Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam.
6. Bapak Aragani Mizan Zakaria, M.Pd selaku kepala sekolah di SMK N 2 Depok,
Sleman yang telah memberi ijin penelitian.
7. Ibu Rum Ismawati, S.Si selaku guru pengampu mata pelajaran matematika
kelas XI TOI di SMK N 2 Depok, Sleman Tahun Ajaran 2015/2016 yang telah
membimbing dan membantu penulis selama penelitian.
8. Siswa-siswi kelas XI TOI SMK N 2 Depok, Sleman Tahun Ajaran 2015/2016
yang telah membantu penulis dalam pengambilan data penelitian.

ix

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

9. Bapak Yoseph Bambang Saksono, Ibu Anastasia Ona Pake Seko, Skolastika
Sabtira Sonary, Irene Sona Sentika, Marselinus Sona Lastono, Dita Anggraini,
Septiana Kinanti selaku orang tua, kakak, adik, dan sahabat yang telah
memberikan dukungan berupa doa dan biaya sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Program Studi Pendidikan Matematika yang telah berjuang
bersama dalam menempuh pendidikan di Universitas Sanata Dharma.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang
tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan
untuk generasi selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan
mengharapkan agar skripsi ini berguna bagi banyak pihak.
Penulis

Trisona Agustina

x

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..................................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ......... Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN .................................... Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO ......................................................... iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .................................................. v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ................................ vi
ABSTRAK .................................................................................................................. vii
ABSTRACT ................................................................................................................. viii
KATA PENGANTAR ................................................................................................. ix
DAFTAR ISI ................................................................................................................ xi
DAFTAR TABEL ...................................................................................................... xiii
DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................................. xiv
DAFTAR GAMBAR .................................................................................................. xv
BAB I ............................................................................................................................ 1
PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1
A. Latar Belakang ................................................................................................... 1
B. Identifikasi Masalah ........................................................................................... 3
C. Batasan Masalah ................................................................................................ 4
D. Rumusan Masalah .............................................................................................. 5
E. Batasan Istilah .................................................................................................... 5
F.

Tujuan ................................................................................................................ 6

G. Manfaat Penelitian ............................................................................................. 6
H. Sistematika Penulisan ........................................................................................ 7
BAB II ........................................................................................................................... 9
KAJIAN PUSTAKA ..................................................................................................... 9
A. Efektivitas .......................................................................................................... 9
B. Model Pembelajaran ........................................................................................ 11
C. Hasil Belajar ..................................................................................................... 17

xi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

D. Motivasi Belajar ............................................................................................... 20
E. Transformasi .................................................................................................... 22
F.

Kerangka Berpikir ............................................................................................ 47

BAB III ....................................................................................................................... 49
MODEL PENELITIAN .............................................................................................. 49
A. Jenis Penelitian................................................................................................. 49
B. Waktu dan Tempat Penelitian .......................................................................... 49
C. Subyek dan Obyek Penelitian .......................................................................... 49
D. Variabel Penelitian ........................................................................................... 50
E. Bentuk Data ..................................................................................................... 50
F.

Model Pengumpulan Data ................................................................................ 51

G. Instrumen Pengumpulan Data .......................................................................... 51
H. Teknik Analisis Data ........................................................................................ 59
I.

Prosedur Pelaksanaan Penelitian Secara Keseluruhan ..................................... 75

J.

Penjadwalan Waktu Pelaksanaan Penelitian .................................................... 76

BAB IV ....................................................................................................................... 82
PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN, TABULASI DATA,
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN ........................... 82
A. Persiapan Penelitian ......................................................................................... 82
B. Pelaksanaan Penelitian ..................................................................................... 83
C. Tabulasi Data ................................................................................................... 89
D. Analisis Data .................................................................................................. 100
E. Pembahasan Hasil Penelitian ......................................................................... 111
F.

Keterbatasan Penelitian .................................................................................. 122

BAB V ...................................................................................................................... 130
KESIMPULAN DAN SARAN................................................................................. 130
A. Kesimpulan .................................................................................................... 130
B. Saran .............................................................................................................. 131
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 132

xii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rancangan Kegiatan Pembelajaran ............................................................ 53
Tabel 3.2 Kisi-kisi Tes Tertulis .................................................................................. 56
Tabel 3.3 Kisi-kisi Penilaian Penugasan Proyek ........................................................ 57
Tabel 3.4 Kisi-kisi Penyusunan Kuesioner ................................................................. 59
Tabel 3.5 Persiapan Analisis Logbook siswa ............................................................. 60
Tabel 3.6 Hasil belajar dari Aspek Pengetahuan ........................................................ 62
Tabel 3.7 Hasil belajar dari Aspek Keterampilan ....................................................... 64
Tabel 3.8 Hasil belajar dari aspek sikap ..................................................................... 66
Tabel 3.9 Penskoran setiap pernyataan (Skala Likert) ................................................ 67
Tabel 3.10 Kriteria Motivasi Belajar Siswa Menurut Asep Jihad .............................. 68
Tabel 3. 12 Jadwal Pelaksanaan Pembelajaran ........................................................... 77
Tabel 4.1 Pelaksanaan Pembelajaran pada Penelitian ................................................ 83
Tabel 4.2 Tabulasi Data Hasil Belajar Ulangan Harian .............................................. 90
Tabel 4.3 Skor Maksimal Setiap Nomor Soal ............................................................ 91
Tabel 4.4 Tabulasi Data Hasil Proyek dari Aspek Pengetahuan................................. 92
Tabel 4.5 Tabulasi Data Hasil Proyek Aspek Keterampilan ...................................... 94
Tabel 4.6 Tabulasi data hasil belajar aspek sikap ....................................................... 96
Tabel 4.7 Tabulasi Data Hasil Kuesioner ................................................................... 98
Tabel 4.8 Analisis Logbook ...................................................................................... 102
Tabel 4.9 Analisis Hasil Belajar dari Aspek Pengetahuan ....................................... 103
Tabel 4.10 Analisis Hasil Belajar dari Aspek Keterampilan .................................... 105
Tabel 4.11 Analisis Hasil Belajar dari Aspek Sikap ................................................. 107
Tabel 4.12 Analisis Data Kuesioner ......................................................................... 109
Tabel 4.13 Analisis Jumlah Respon Siswa dalam Kuesioner ................................... 109
Tabel 4.14 Kriteria Motivasi Belajar Siswa .............................................................. 121

xiii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran A
Lampiran A1

: Surat Ijin Melaksanakan Penelitian

Lampiran A2

: Surat Telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran B
Lampiran B1

: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Lampiran B2

: Tugas Proyek dan logbook

Lampiran B3

: Rubrik Penilaian Proyek Berdasarkan Aspek Pengetahuan

Lampiran B4

: Rubrik Penilaian Tes Tertulis Berdasarkan Aspek
Pengetahuan

Lampiran B5

: Rubrik Penilaian Proyek Berdasarkan Aspek Keterampilan

Lampiran B6

: Rubrik Penilaian Sikap

Lampiran B7

: Instrumen Kuesioner

Lampiran C
Lampiran C1

: Contoh Pekerjaan Siswa dalam Tes Tertulis

Lampiran C2

: Contoh Laporan Proyek Siswa

Lampiran C3

: Logbook Siswa

Lampiran C4

: Hasil Penilaian Proyek Berdasarkan Aspek Pengetahuan

Lampiran C5

: Hasil Penilaian Proyek Berdasarkan Aspek Keterampilan

Lampiran C6

: Hasil Penilaian Sikap

Lampiran C7

: Hasil Kuesioner

xiv

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Refleksi titik P(x, y) terhadap garis s ...................................................... 26
Gambar 2.2 Refleksi titik P (x, y) terhadap titik A (a,b) ............................................ 33
Gambar 2.3 Rotasi terhadap titik O (0, 0) ................................................................... 36
Gambar 2.4 Rotasi terhadap titik pusat M (h, k)......................................................... 38
Gambar 2.5 Rotasi terhadap M (h, k) setelah ditranslasi ............................................ 39
Gambar 2.6 Dilatasi terhadap titik pusat O (0, 0), skala k .......................................... 42
Gambar 2.7 Dilatasi terhadap titik pusat M(h,k), skala k ........................................... 44
Gambar 4.1 Hasil Pekerjaan Siswa ............................................................................. 85
Gambar 4.2 Diagram Motivasi Belajar ..................................................................... 121

xv

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Arthur J. Gates (dalam Prawira, 2014: 225) menyebutkan, belajar adalah
perubahan tingkah laku yang didapatkan melalui pengalaman dan latihan. Belajar
merupakan aktivitas atau usaha yang melibatkan aspek kognitif, afektif, serta
psikomotorik seseorang. Semua orang pasti akan terus belajar sesuai dengan
kebutuhannya masing masing. Tugas utama seorang pelajar adalah belajar. Guru
memiliki peran yang penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Selain materi
yang harus disampaikan oleh guru kepada siswa, kegiatan guru dalam penyampaian
materi juga perlu diperhatikan. Kegiatan penyampaian ini biasanya disusun dalam
sebuah perencanaan pembelajaran yang sering kita kenal dengan sebutan model
pembelajaran.
Model pembelajaran memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil belajar serta
motivasi belajar siswa. Siswa pada umumnya merasa bosan dengan metode
ceramah atau metode satu arah yang digunakan oleh guru mereka. Kurikulum 2013
memiliki salah satu tujuan yaitu menginginkan siswa untuk terlibat aktif dalam
pembelajaran. Tujuan tersebut menuntut guru untuk menggali kreativitas dalam
mengajar. Kreativitas dalam mengajar tentu harus sesuai dengan kebutuhan siswa.
Salah satu model belajar yang sesuai dengan kurikulum 2013 adalah model belajar
berbasis proyek. Model ini mengajak siswa untuk terlibat dalam pemecahan
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masalah dan memberi kesempatan siswa untuk bekerja secara mandiri dalam
belajar yang pada akhirnya siswa dapat menciptakan karya yang bernilai.
Wawancara dengan guru dan observasi yang dilaksanakan peneliti bertujuan untuk
mengumpulkan informasi terkait dari masalah yang dialami oleh guru dalam
pembelajaran di kelas XI TOI.
Berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran matematika di kelas XI
TOI, siswa kelas XI TOI memiliki keunikan tersendiri yaitu siswa sangat aktif
namun belum terarah dengan baik. Selain itu, sebenarnya siswa mampu
mengeksplorasi pengetahuannya namun tidak terfasilitasi dengan baik. Menurut
guru, metode ceramah lebih sering digunakan karena minimnya pengetahuan guru
mengenai model belajar yang sesuai dengan kurikulum 2013. Selain itu, guru masih
merasa kesulitan untuk menemukan model yang sesuai dengan kebutuhan siswa
tersebut maka dari itu guru perlu mengikuti pelatihan atau menggali
pengetahuannya terkait pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013.
Berdasarkan Observasi peneliti ketika menjalankan PPL (Program Pengalaman
Lapangan) di kelas XI TOI SMK N 2 Depok, penggunaan kurikulum 2013 belum
dilakukan secara maksimal. Guru sudah menggunakan model belajar berbasis
masalah, namun pada aplikasinya guru masih sering menggunakan model ceramah
atau satu arah, dalam arti lain guru masih lebih aktif dibandingkan siswa. Menurut
siswa, model yang digunakan sebenarnya sudah cukup baik, akan tetapi
penggunaanya yang selalu berulang pada setiap kali pertemuan mengakibatkan
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siswa menjadi bosan. Sikap ini kemudian berdampak dengan hasil belajar siswa.
Siswa menjadi pasif dan terkesan bermalas-malasan dengan model yang
digunakan. Hal tersebut membuat siswa sulit memahami materi yang disampaikan
oleh guru. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi pembelajaran siswa pada setiap
materi. Maka dari itu diperlukan model yang sesuai dengan kebutuhan siswa,
sehingga materi yang disampaikan dapat diterima oleh siswa dengan maksimal.
Model pembelajaran berbasis proyek ini belum pernah digunakan oleh guru
dalam pembelajaran di kelas XI TOI. Alasan guru belum menggunakan model ini
karena guru tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan perangkat
pembelajarannya. Selain itu model ini dirasa sesuai dalam pembelajaran di kelas
XI TOI karena model ini memiliki hasil akhir yang berupa suatu proyek. Suatu
proyek ini dirasa dapat membuat siswa lebih memahami materi yang disampaikan.
Maka dari itu, peneliti ingin menerapkan model belajar berbasis proyek dalam
pembelajaran di kelas XI TOI untuk melihat keefektivan model ini yang ditinjau
dari hasil dan motivasi belajar siswa. Selain itu, siswa diharapkan dapat belajar
matematika dengan menyenangkan dan dapat mudah menangkap materi yang
disampaikan.
B. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah dalam pembelajaran kelas XI TOI sebagai berikut:
1. Siswa merasa bosan dengan model yang digunakan guru.
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2. Guru mengatakan bahwa sebenarnya beliau memiliki ide, namun masih
memiliki kendala dalam menerapkannya.
3. Ada siswa yang justru berpotensi untuk dapat mengeksplorasi
pengetahuannya, namun karena kondisi kelas yang sulit dikontrol
menyebabkan beberapa siswa tersebut merasa sulit berkonsentrasi.
4. Model pembelajaran berbasis proyek belum pernah digunakan oleh guru
tersebut.
C. Batasan Masalah
Batasan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain:
1. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI TOI di SMK N 2 Depok. Subjek
dipilih karena kelas tersebut merupakan kelas yang diampu oleh peneliti
ketika menjalani PPL.
2. Materi yang dipilih yaitu transformasi, karena materi memungkinkan untuk
diterapkan model pembelajaran berbasis proyek. Selain itu materi ini
memiliki banyak kemungkinan untuk dibuat dalam proyek.
3. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data proyek dan tes, dengan
instrumennya yaitu pedoman pengerjaan proyek serta soal ulangan harian.
Hal ini bertujuan untuk mengetahui keefektivan penggunaan model
pembelajaran berbasis proyek.
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4. Motivasi belajar siswa dapat diketahui melalui teknik pengumpulan data
berupa observasi dan penyebaran kuesioner. Instrumen yang digunakan
berupa pedoman dan lembar observasi, serta lembar kuesioner.
D. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana efektivitas penerapan pembelajaran berbasis proyek ditinjau
pada hasil belajar siswa kelas XI TOI pada topik transformasi?
2. Bagaimana efektivitas penerapan pembelajaran berbasis proyek, ditinjau
dari motivasi belajar siswa kelas XI TOI pada topik transformasi?
E. Batasan Istilah
Adapun batasan dari masalah penelitian adalah sebagai berikut:
1. Efektivitas
Efektivitas adalah usaha untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan
melalui kegiatan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal.
2. Model Pembelajaran Berbasis Proyek
Model pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang
melibatkan kreativitas siswa dalam membangun pengetahuan atau konsep
secara mandiri.
3. Hasil Belajar
Hasil belajar adalah perubahan atau output dari siswa setelah mengalami
pengalamannya dalam belajar baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
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4. Motivasi
Motivasi merupakan dorongan untuk seseorang agar orang tersebut mau
bergerak maju untuk hal yang lebih baik.
5. Transformasi
Transformasi adalah perubahan letak atau ukuran pada bangun geometri
termasuk titik dan garis.
F. Tujuan
Tujuan dari penelitian yang berjudul efektivitas penerapan model pembelajaran
berbasis proyek pada pokok bahasan transformasi yang ditinjau dari hasil belajar
dan motivasi belajar siswa kelas XI TOI di SMK N 2 Depok ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui efektivitas penerapan pembelajaran berbasis proyek pada pokok
bahasan transformasi ditinjau dari hasil belajar siswa.
2. Mengetahui efektivitas penerapan pembelajaran berbasis proyek pada pokok
bahasan transformasi ditinjau dari motivasi belajar siswa.
G. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian yang berjudul efektivitas penerapan model
pembelajaran berbasis proyek pada pokok bahasan transformasi untuk siswa kelas
XI TOI di SMK N 2 Depok ini sebagai berikut:
1. Bagi Guru
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Melalui penelitian ini, diharapkan guru mengetahui efektivitas penerapan
model pembelajaran berbasis proyek, serta memperluas pengetahuan mengenai
pembelajaran berbasis proyek.
2. Bagi Siswa
Melalui penelitian ini, siswa diharapkan dapat lebih aktif dalam mengikuti
pembelajaran serta dapat memahami materi transformasi secara kontekstual.
3. Bagi Peneliti
Melalui penelitian ini, peneliti diharapkan memiliki wawasan baru mengenai
efektivitas model pembelajaran berbasis proyek pada materi transformasi.
H. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan terdiri dari lima bab, yaitu:
1. BAB I

: Bab I dijelaskan mengenai latar belakang yang memuat alasan
dilakukannya penelitian ini, identifikasi masalah, rumusan
masalah, batasan masalah, penjelasan istilah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II

: Bab II dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan pada
penelitian ini, serta kerangka berpikir yang menjadi pedoman
selama penelitian.

3. BAB III

: Bab III dijelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan,
objek penelitian, perumusan variabel-variabel, bentuk data,
model pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, dan
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metode/ teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian
serta rencana pelaksanaan penelitian.
4.

BAB IV : Bab IV, dijelaskan mengenai persiapan serta pelaksanaan
penelitian, tabulasi data, analisis data, pembahasan dan
kelemahan penelitian.

5. BAB V

: Bab V dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian
ini.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Efektivitas
1. Pengertian
Efektivitas dapat diartikan adanya dampak sehingga membawa hasil.
Menurut Pipin (dalam Supardi, 2013: 164), efektivitas adalah terlaksananya
kegiatan dengan baik, teratur, bersih, rapih, sesuai dengan ketentuan dan
mengandung unsur seni. Menurut Supardi (2013: 164) efektivitas adalah usaha
untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan yang dibutuhkan
dan juga sesuai dengan rencana, melalui aktivitas tertentu baik secara fisik
maupun non-fisik untuk memperoleh hasil yang maksimal. Suatu pembelajaran
dikatakan efektif jika pembelajaran tersebut mampu membentuk kepribadian
siswa dan menjadi suatu kebiasaan. Menurut Brata (dalam Supardi, 2013: 165),
pembelajaran yang efektif ada dua faktor, yaitu faktor pertama kesukaan hati
pada suatu pekerjaan, dan kedua menerima kesukaan itu dengan melakukan
suatu perbuatan. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan
bahwa efektivitas adalah usaha untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan
melalui kegiatan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal.

2. Aspek Kunci Pembelajaran Efektif
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Menurut Ahmad Susanto (2013: 54), dalam mewujudkan pembelajaran
yang efektif perlu memperhatikan beberapa aspek, diantaranya:
a. Guru harus membuat persiapan mengajar yang sistematis.
b. Proses pembelajaran yang baik dapat dilihat dari penyampaian materi
yang sistematis, variasi dalam penyampaian, baik media, model ataupun
suara.
c. Waktu selama proses pembelajaran digunakan dengan efektif.
d. Guru dan siswa memiliki motivasi yang tinggi dalam melaksanakan
kegiatan pembelajaran.
e. Guru dan siswa memiliki hubungan interaksi yang baik, sehingga jika
siswa mengalami kesulitan belajar dapat segera diatasi.
Dengan terwujudnya kelima aspek tersebut, maka pembelajaran akan
dikatakan efektif.
3. Indikator Efektivitas Pembelajaran
Menurut Carroll (dalam Supardi, 2013: 169) efektivitas pembelajaran
bergantung pada lima faktor, yaitu:
a. Sikap
Adanya kemauan siswa dalam belajar.
b. Kemampuan untuk memahami pengajaran
Kemauan siswa untuk memelajari sesuatu termasuk didalamnya
kemampuan siswa dalam belajar.
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c. Ketekunan
Jumlah waktu yang disediakan siswa untuk belajar dengan tekun.
d. Peluang
Peluang yang disediakan guru untuk mengajar suatu ketrampilan atau
konsep.
e. Pengajaran yang Bermutu
Efektivitas pengajaran yang disampaikan .
Pembelajaran dikatakan efektif jika hasil belajar dan aktivitas belajar siswa
yang belajar dengan pendekatan pembelajaran pemecahan masalah lebih baik
dari siswa yang belajar dengan pendekatan pembelajaran konvensional pada
tingkat ketuntasan minimal tertentu. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
sesuai dengan aturan yang berlaku pada masing-masing sekolah. Selain itu,
menurut Mulyasa (2014: 131) pembelajaran dikatakan berhasil jika siswa telah
tuntas KKM setidak-tidaknya 75% dari seluruh siswa dalam kelas. Maka dari
itu, suatu pembelajaran dikatakan efektif pula jika hasil belajar siswa telah
mencapai angka ≥ 75% dari banyaknya siswa terhadap Kriteria Ketuntasan
Minimal (KKM) mata pelajaran tersebut.
B. MODEL PEMBELAJARAN
1. Model Pembelajaran
Model adalah suatu konsep yang digunakan untuk merepresentasikan
sesuatu. Dalam proses pembelajaran, model pembelajaran juga perlu
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diperhatikan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Model pembelajaran
adalah suatu kegiatan atau pola yang digunakan dalam suatu pembelajaran di
kelas ataupun diluar kelas serta menentukan perangkat pembelajaran yang
mendukung (Joyce dalam Trianto, 2008: 23). Model pembelajaran yang sesuai
dengan kurikulum 2013 saat ini sangat bervariasi. Trianto menyebutkan bahwa
model pembelajaran tersebut antara lain: Pembelajaran berbasis proyek
(project-based learning); Pembelajaran berdasarkan masalah (problem-based
learning); Model pembelajaran Inkuiri (inquiri learning); Pembelajaran
Kooperatif (cooperative learning); Pengajaran dan pembelajaran kontekstual
(contextual teaching and learning); Pembelajaran dengan metode diskusi kelas;
dan sebagainya. Penelitian ini akan membahas mengenai model pembelajaran
berbasis proyek.
2. Model Pembelajaran Berbasis Proyek
Penelitian ini menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Model
pembelajaran ini melibatkan siswa dalam pemecahan masalah serta memberi
kesempatan siswa untuk bekerja secara mandiri dalam membangun belajar
mereka sendiri dan pada akhirnya menghasilkan produk atau karya dari siswa.
Menurut Yahya Mahmud Mukhlis, dkk (dalam Trianto, 2014: 42), model
pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang
memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran dengan
melibatkan kerja proyek. Menurut Cord, Thomas, Margendoller, dan Chaelson
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(dalam Trianto, 2014: 42), model pembelajaran berbasis proyek adalah
pendekatan pembelajaran inovatif yng menekankan belajar kontekstual melalui
suatu kegiatan. Menurut Paul Suparno (2007: 126) model pembelajaran
berbasis proyek adalah pembelajaran dalam kelompok, siswa diminta membuat
atau melakukan suatu proyek bersama dan mempresentasikan hasil dari proyek
tersebut.
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa model
pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang melibatkan
kreativitas siswa dalam membangun pengetahuan atau konsep secara mandiri.
3. Karakteristik Pembelajaran Berbasis Proyek
Pembelajaran

berbasis

proyek

memiliki

karakteristik

yang

membedakannya dengan model pembelajaran lain. Menurut Buck Institute for
Education (BIE dalam Trianto, 2014: 49) ciri-ciri pembelajaran berbasis proyek
diantaranya.
a. Isi pembelajaran berbasis proyek difokuskan pada ide-ide siswa, yaitu
dalam gambaran sendiri mengenai topik-topik yang relevan dan minat
siswa yang seimbang dengan pengalaman siswa.
b. Kondisi adalah dorongan siswa untuk lebih mandiri dalam mengelola
tugas dan waktu belajar sehingga dalam belajar materi, siswa
menggunakan energinya untuk mencari sumber informasi secara
mandiri.
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c. Aktivitas adalah suatu strategi yang efektif yaitu mencari jawabanjawaban

dari

pertanyaan

dan

memecahkannya

menggunakan

kemampuan secara mandiri. Dalam aktivitas siswa dituntut lebih aktif
agar tercapainya segala tujuan yang diinginkan.
d. Hasil adalah penerapan hasil yang berguna dalam membantu siswa
mengembangkan kemampuan belajarnya siswa. Selain itu, dapat
mengembangkan kemampuan kognitif untuk memecahkan masalah.
4. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Berbasis Proyek
Beberapa hal perlu diperhatikan ketika melaksanakan pembelajaran dengan
model ini adalah (1) membuat tugas menjadi bermakna, jelas, dan menantang,
(2) menganekaragamkan tugas, (3) menaruh perhatian pada tingkat kesulitan,
(4) memonitor kemajuan peserta didik. Model pembelajaran ini memilki
kelebihan dan kekurangan. Menurut Daryanto (2014: 25) menyebutkan
beberapa kelebihan dari model pembelajaran berbasis proyek, diantaranya:
a. Meningkatkan motivasi, dimana siswa akan berusaha keras untuk
menyelesaikan tugas proyek tersebut dan belajar dalam proyek lebih
menyenangkan daripada komponen kurikulum yang lain.
b. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dari berbagai sumber
serta membuat siswa lebih aktif dalam memecahkan masalah.
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c. Meningkatkan kolaborasi yaitu pentingnya kerja kelompok dalam
penyelesaian proyek serta dapat mengembangkan dan mempraktikan
keterampilan komunikasi.
d. Meningkatkan keterampilan dalam mengelola sumber. Apabila
diterapkan secara baik maka siswa akan belajar dan praktik dalam
mengorganisasikan proyek.
e. Memberikan pengalaman kepada siswa mengenai pembelajaran dan
praktik dalam mengorganisasi suatu proyek.
f. Memberikan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara
kompleks.
g. Melibatkan

siswa

dalam

belajar

memperoleh

informasi

dan

menunjukkan pengetahuan yang dimiliki.
h. Membuat susasana belajar yang menyenangkan.
Menurut Daryanto (2014: 26) adapun kekurangan dalam model
pembelajaran berbasis proyek ini adalah:
a. Kondisi kelas agak sulit dikontrol dan mudah menjadi ribut saat
pelaksanaan proyek karena adanya kebebasan pada siswa.
b. Untuk mencapai hasil yang maksimal diperlukan waktu yang lebih
banyak dari alokasi waktu yang sudah dibuat.
c. Memerlukan biaya yang cukup banyak.
d. Banyaknya peralatan yang harus disiapkan.
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e. Ada kemungkinan siswa yang kurang aktif dalam kerja kelompok.
Cara mengatasi kelemahan dari pembelajaran ini, guru harus memfasilitasi
siswa dalam menghadapi masalah, membatasi waktu penyelesaian proyek,
menyediakan peralatan yang sederhana, memilih lokasi penelitian yang
terjangkau.
5. Langkah-langkah Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek
Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek yang
dikembangkan oleh Daryanto (2014: 27) adalah:
a. Penentuan pertanyaan mendasar (Start with the essential question)
Pertanyaan yang esensial dapat memicu pengetahuan, tanggapan, kritik
dan ide siswa mengenai tema proyek yang akan diangkat.
b. Mendesain perencanaan proyek (Design a plan for the project)
Perencanaan berisi aturan main, pemilihan aktivitas, yang mendukung
dalam menjawab pentanyaan esensial.
c. Menyusun jadwal (Create a schedule)
Siswa

secara

kolaboratif

menyusun

jadwal

aktivitas

dalam

menyelesaikan proyek.
d. Memonitoring perkembangan proyek siswa (Monitoring the progress of
the project)
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Guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas
peserta didik selama menyelesaikan proyek
e. Menguji hasil (Assess the outcome)
Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur
ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan siswa,
dan memberi umpan balik.
f. Mengevaluasi pengalaman (Evaluate the experience)
Pada akhir proses belajar, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap
aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan.
C. Hasil Belajar
Menurut Sudjana (2009: 22), hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan
yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Menurut
Sardiman (2007: 51), hasil belajar adalah hasil langsung berupa tingkah laku siswa
setelah melalui proses belajar-mengajar yang sesuai dengan materi yang
dipelajarinya. Menurut Susanto (2013: 5), hasil belajar adalah perubahanperubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif,
afektif dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Secara sederhana beliau
merumuskan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah
melaksanakan aktivitas belajar.
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar
adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah melaksanakan kegiatan
belajar, baik aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.
Evaluasi belajar adalah cara untuk mengetahui apakah hasil belajar telah
mencapai tujuan yang diharapkan. Demikian juga yang telah dikemukakan oleh
Sunal (dalam Susanto, 2013: 5) bahwa evaluasi merupakan alat untuk memperoleh
informasi seberapa efektif suatu program telah memenuhi kebutuhan siswa.
Evaluasi merupakan cara untuk mengetahui apakah model yang berikan dalam
pembelajaran telah memenuhi untuk siswa. Setiap evaluasi pembelajaran, tentu
siswa mendapatkan feedback yaitu berupa penilaian. Penilaian ini juga bisa sebagai
cara untuk mengukur tingkat pemahaman siswa.
Penilaian hasil belajar dapat diukur melalui penilaian tes dan non tes. Menurut
Mansyur dkk (dalam Eko Putro, 2014: 50) menjelaskan tes adalah sejumlah
pertanyaan yang membutuhkan jawaban atau pertanyaan yang membutuhkan
respon atau tanggapan dengan tujuan mengukur aspek tertentu dari orang yang
dikenai tes tersebut. Jawaban atau tanggapan tersebut dapat tertulis, lisan maupun
perbuatan. Tes tertulis merupakan sekumpulan pertanyaan yang harus dijawab oleh
siswanya dengan memberikan jawaban tertulis. Tes lisan adalah bentuk tes yang
pelaksanaannya secara langsung dengan cara berbicara tatap muka antara tester
(penguji) dengan testee (orang yang diuji). Test perbuatan adalah tes yang dapat
berupa kegiatan praktek yang dapat mengukur ketrampilan. Tes lebih cocok
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digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek pengetahuan dan
ketrampilan, tidak cocok untuk mengukur aspek sikap, karena sikap tidak dapat
dikatakan benar atau salah.
Pengukuran pada aspek sikap dapat melalui penilaian non tes. Penilaian non
tes, adalah penilaian dengan skala kepribadian yang bertujuan mengukur
kepribadian yang bersifat abstrak, seperti sikap dan minat. Penilaian non tes dapat
dilakukan melalui: (a) Pengamatan, yakni salah satu teknik penilaian dimana guru
mengamati secara visual gejala yang ada di kelas maupun diluar kelas, serta
dituliskan dalam bentuk catatan; (b) angket, yakni salah satu bentuk instrumen
penilaian yang dilakukan dengan cara memberi himpunan pertanyaan atau
pernyataan tertulis kepada siswa untuk direspon sesuai dengan keadaan siswa; (c)
skala sikap, yakni alat penelitian yang digunakan untuk menilai kegiatan
pembelajaran terhadap mata pelajaran, materi pembelajaran, proses pembelajaran,
dan sikap terhadap guru; (d) catatan anekdot, yakni deskripsi atau catatan rekaman
tentang peristiwa yang terjadi terkait perilaku siswa secara natural; (e) daftar cek,
yaitu daftar tingkah laku siswa yang tercantum, dalam daftar muncul atau tidak
muncul.
Menurut Wasliman (dalam Susanto, 2013: 12), hasil belajar yang dicapai oleh
siswa

merupakan

hasil

dari

kesinambungan

antara

faktor-faktor

yang

mempengaruhi, baik fakor internal maupun faktor eksternal. Adapun faktor
tersebut adalah :
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1. Faktor internal: faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri
siswa. Faktor internal ini meliputi kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi
belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan.
2. Faktor eksternal: faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri
siswa yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Keadaan keluarga yang baik,
dapat memberikan perhatian terhadap anaknya, dan memiliki kebiasaan yang
baik tentu dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Hal demikian juga dapat
ditunjukkan pada keadaan siswa di sekolah. Memiliki teman bermain yang baik
dan positif serta mengikuti pembelajaran dengan baik disekolah juga akan
membuat hasil belajar siswa lebih baik, sama halnya dikalangan masyarakat.
Jika memiliki lingkungan masyarakat yang nyaman, aman, dan memberi
contoh yang baik, tentu siswa akan nyaman dalam belajar di rumahnya,
sehingga hasil belajar yang diperoleh akan maksimal.
D. MOTIVASI BELAJAR
Motivasi berasal dari bahasa latin movere, yang berarti gerak atau dorongan
untuk bergerak. Dengan demikian, memberikan motivasi sama artinya memberikan
dorongan hingga yang diberikan motivasi dapat bergerak. Menurut A.W. Bernard,
motivasi adalah suatu fenomena yang melibatkan stimulus menuju ke tujuan
tertentu yang awalnya tidak ada gerakan sama sekali ke arah tujuan tertentu. Selain
itu, menurut Hamzah (2008: 3) motivasi berasal dari kata motif yang berarti
kekuatan yang berasal dari dalam diri individu untuk melakukan sebuah tindakan
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atau berbuat. Dengan demikian motivasi merupakan dorongan untuk seseorang
agar orang tersebut mau bergerak maju untuk hal yang lebih baik.
Menurut Hamzah (2008: 23) motivasi dan belajar merupakan hal yang saling
mempengaruhi dimana siswa memiliki dorongan untuk melakukan sesuatu terkait
belajar untuk mencapai tujuan tertentu yang lebih baik. Motivasi belajar dapat
dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor
intrinsik diantaranya keinginan untuk berhasil, memiliki harapan dan cita-cita, dan
dorongan kebutuhan belajar, sedangkan faktor ekstinsik ialah adanya penghargaan,
lingkungan belajar, dan kegiatan belajar yang menarik.
Menurut Eka dan Ridwan (2015) motivasi belajar memiliki beberapa dimensi
yaitu:
1. Ketekunan dalam belajar
a. Kehadiran di sekolah
b. Mengikuti PBM di kelas
c. Belajar dirumah
2. Ulet dalam menghadapi kesulitan
a. Sikap terhadap kesulitan
b. Usaha mengatasi kesulitan
3. Minat dan ketajaman perhatian dalam belajar
a. Kebiasaan dalam mengikuti pembelajaran
b. Semangat dalam mengikuti proses belajar mengajar
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4. Berprestasi dalam belajar
a. Keinginan untuk berprestasi
b. Kualifikasi hasil
5. Mandiri dalam belajar
a. Penyelesaian tugas
b. Menggunakan kesempatan diluar jam pelajaran
E. Transformasi
Menurut Frank M. Eccles (1971: 12) transformasi pada bidang adalah fungsi
korespondensi satu-satu dari kumpulan titik pada bidang terhadap titik di bidang
itu sendiri. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat dipahami bahwa bidang
tersebut merupakan daerah asal dan daerah hasil dalam fungsi.
Jenis-jenis transformasi ada empat, yaitu translasi (pegeseran), refleksi
(pencerminan), rotasi (perputaran), dan dilatasi (perkalian).
1. Translasi (Pergeseran)
Translasi adalah perpindahan atau pergeseran bangun geometri
termasuk titik dan garis dalam jarak dan arah yang tertentu. Suatu
persamaan G dinamakan suatu geseran apabila ada ruas garis berarah ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

sehingga titik P pada bidang menjadi 𝑃′ dengan 𝐺(𝑃) = 𝑃′ dan 𝑃𝑃′ =
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵
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Jika titik A (x,y) digeser atau ditranslasi sejauh T (a,b) maka posisi
akhir titik A adalah A′ (x+a, y+b). Secara matematis, konsep translasi
dituliskan sebagai berikut.
Misalkan x,y,a, dan b adalah bilangan real, translasi titik A (x,y)
dengan T (a, b) menggeser absis x sejauh a dan menggeser ordinat y
sejauh b, sehingga diperoleh titik A' (x+a, y+b). Secara notasi translasi
dilambangkan dengan

T(a, b)
A(x, y)

)

A' (x+a, y+b)

Nilai ( + ) pada a menunjukkan pergeseran ke arah sumbu X positif,
sedangkan nilai ( - ) menunjukkan pergeseran ke arah sumbu X negatif.
Nilai ( + ) pada b menunjukkan pergeseran ke arah sumbu Y positif,
sedangkan nilai ( - ) menunjukkan pergeseran ke arah sumbu Y negatif.
Berikut adalah sifat-sifat pergeseran atau translasi.
a) Bangun yang digeser (ditranslasikan) tidak mengalami perubahan
bentuk dan ukuran.
Contoh dalam soal:
a) Tentukan bayangan dari titik 𝐴(3,5) yang di translasikan terhadap
𝑇(−2,2).
Penyelesaian:
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Diketahui : Titik 𝐴(3,5) dan translasi 𝑇(−2,2)
Ditanya

: 𝐴′

Jawab

: Dengan menggunakan rumus translasi menjadi

𝐴′ (𝑥′ , 𝑦′ ) = (𝑥 + 𝑎, 𝑦 + 𝑏)
⟺ 𝐴′ (𝑥 ′ , 𝑦 ′ ) = 𝐴(3 + (−2), 5 + 2)
⟺ 𝐴′ = (1, 7)
b) Tentukan hasil translasi sebuah garis 2𝑥 − 3𝑦 + 5 = 0 terhadap
𝑇(−2, −3)!
Diketahui : Persamaan garis 2𝑥 − 3𝑦 + 5 = 0 dan translasi T
(−2, −3)
Ditanya
Jawab

: Hasil translasi
:

Misal 𝐴 (𝑥, 𝑦) dan diketahui translasi 𝑇 (−2, −3) maka diperoleh
nilai dari 𝐴′ (𝑥′ , 𝑦′ ) = (𝑥 − 2, 𝑦 − 3). Dari nilai 𝐴′ tersebut dapat
diperoleh:
𝑥′ = 𝑥 − 2 ⟺ 𝑥 = 𝑥′ + 2 ⇢ (1)
𝑦′ = 𝑦 − 3 ⟺ 𝑦 = 𝑦′ + 3 ⇢ (2)
Dari persamaan (1) dan (2) disubstitusikan ke persamaan
garis 2𝑥 − 3𝑦 + 6 = 0 menjadi:
2(𝑥 ′ + 2) − 3(𝑦 ′ + 3) + 6 = 0
⇔ 2𝑥 ′ + 4 − 3𝑦 ′ − 9 + 6 = 0
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⇔ 2𝑥 ′ − 3𝑦 ′ + 1 = 0
Jadi, hasil dari translasi garis 2𝑥 − 3𝑦 + 6 = 0 terhadap 𝑇(−2, −3)
adalah 2𝑥 − 3𝑦 + 1 = 0
2. Refleksi / Pencerminan/ Sumbu Simetri
Menurut B Susanta (1990: 48), banyak benda yang memiliki sumbu
simetri sehingga satu bagian akan bersimetri dengan bagian lain terhadap
garis tersebut. Definisi dari pencerminan terhadap garis Ms harus
memenuhi: (a) Untuk B (x,y) pada garis s maka Ms (B) = B; (b) Untuk A
(x,y) di luar garis s maka Ms (A) = A′ sedemikian sehingga s adalah sumbu
simetri AA′.
Sumbu simetri ̅̅̅̅̅
𝐴𝐴′ adalah garis yang membagi dua sama ̅̅̅̅̅
𝐴𝐴′ dan
tegak lurus padanya dalam arti lain tempat kedudukan titik yang sama
jauhnya dari A dan A′. Maka dari itu garis s disebut sumbu pencerminan.
Suatu pencerminan akan tunggal jika sumbunya telah ditentukan.


Sifat sifat pada refleksi:
1) Bangun (Objek) yang dicerminkan (refleksi) tidak mengalami
perubahan bentuk dan ukuran.
2) Jarak bangun (objek) dari cermin (cermin datar) adalah sama dengan
jarak bayangan dengan cermin tersebut.
Rumus pencerminan
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Gambar 2.1 Refleksi titik P(x, y) terhadap garis s
Misalkan

𝑆: 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0,

bila

𝑃′ = 𝑀𝑠 (𝑃)

dan

𝑃(𝑥, 𝑦); 𝑃′(𝑥 ′ , 𝑦 ′ ) dengan P di luar 𝑆, maka harus memenuhi:

i.

𝑦′ −𝑦
𝑏
̅̅̅̅̅
𝑃𝑃′ tegak lurus 𝑆, maka
=
𝑥′ −𝑥

𝑎

⟺ 𝑎(𝑦 ′ − 𝑦) = 𝑏(𝑥 − 𝑥 ′ )
⟺ −𝑏𝑥 ′ + 𝑎𝑦 ′ = −𝑏𝑥 + 𝑎𝑦 dikalikan (-1) menjadi,
⟺ 𝑏𝑥 ′ − 𝑎𝑦 ′ = 𝑏𝑥 − 𝑎𝑦 ⇢ (1)
′

ii.

𝑥 +𝑥
Titik tengah P pada s menjadi titik tengah ̅̅̅̅̅
𝑃𝑃′ yaitu 𝑥 = 2 dan

𝑦=

𝑦 ′ +𝑦
2

menjadi:

. Selanjutnya disubstitusikan ke persamaan garis s
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𝑠: 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0
𝑥 ′ +𝑥

⟺ 𝑎(
⟺
⟺

2

𝑎𝑥 ′ +𝑎𝑥
2

)+𝑏(

+

𝑦 ′ +𝑦
2

𝑏𝑦 ′ +𝑏𝑦
2

+𝑐 =0

𝑎𝑥 ′ +𝑎𝑥+𝑏𝑦 ′ +𝑏𝑦+2𝑐
2

)+𝑐 = 0

=0

⟺ 𝑎𝑥 ′ + 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 ′ + 𝑏𝑦 + 2𝑐 = 0
⟺ 𝑎𝑥 ′ + 𝑏𝑦 ′ = −𝑎𝑥 − 𝑏𝑦 − 2𝑐 ⇢ (2)
Dari (1) dan (2) dapat diselesaikan hingga memeroleh 𝑥′ dan 𝑦′.
Penyelesaian:
Mencari nilai 𝑦′
Model eliminasi:
𝑏𝑥 ′ − 𝑎𝑦 ′ = 𝑏𝑥 − 𝑎𝑦 ⇢ (1), dikalikan dengan 𝑎
𝑎𝑥 ′ + 𝑏𝑦 ′ = −𝑎𝑥 − 𝑏𝑦 − 2𝑐 ⇢ (2), dikalikan dengan b
Menjadi,
𝑎𝑏𝑥 ′ − 𝑎2 𝑦 ′ = (𝑏𝑥 − 𝑎𝑦)𝑎 ⇢ (1𝑎)
𝑎𝑏𝑥 ′ + 𝑏 2 𝑦 ′ = (−𝑎𝑥 − 𝑏𝑦 − 2𝑐)𝑏 ⇢ (2𝑎)

_

−𝑎2 𝑦 ′ − 𝑏 2 𝑦 ′ = (𝑎𝑏𝑥 − 𝑎2 𝑦) − (−𝑎𝑏𝑥 − 𝑏 2 𝑦 − 2𝑏𝑐)
⟺ (−𝑎2 − 𝑏 2 )𝑦 ′ = (𝑎𝑏𝑥 − 𝑎2 𝑦 + 𝑎𝑏𝑥 + 𝑏 2 𝑦 + 2𝑏𝑐)

⟺ 𝑦′ =
⟺ 𝑦′ =

(𝑎𝑏𝑥−𝑎2 𝑦+𝑎𝑏𝑥+𝑏2 𝑦+2𝑏𝑐)
(−𝑎2 −𝑏2 )

(2𝑎𝑏𝑥+(−𝑎2 +𝑏2 )𝑦+2𝑏𝑐)
(−𝑎2 −𝑏2 )

dikalikan dengan (-1), menjadi:
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⟺ 𝑦′ =
⟺ 𝒚′ =

−2𝑎𝑏𝑥−(−𝑎2 +𝑏2 )𝑦−2𝑏𝑐
(𝑎2 +𝑏2 )
−𝟐𝒂𝒃𝒙+(𝒂𝟐 −𝒃𝟐 )𝒚−𝟐𝒃𝒄
(𝒂𝟐 +𝒃𝟐 )

Mencari nilai 𝑥′
Model eliminasi:
𝑏𝑥 ′ − 𝑎𝑦 ′ = 𝑏𝑥 − 𝑎𝑦 ⇢ (1), dikalikan dengan 𝑏
𝑎𝑥 ′ + 𝑏𝑦 ′ = −𝑎𝑥 − 𝑏𝑦 − 2𝑐 ⇢ (2), dikalikan dengan 𝑎
Menjadi,
𝑏2 𝑥′ − 𝑎𝑏𝑦′ = (𝑏𝑥 − 𝑎𝑦)𝑏 ⇢ (1𝑎)
𝑎2 𝑥′ + 𝑎𝑏𝑦′ = (−𝑎𝑥 − 𝑏𝑦 − 2𝑐)𝑎 ⇢ (2𝑎)

+

𝑎2 𝑥′ + 𝑏2 𝑥′ = (𝑏2 𝑥 − 𝑎𝑏𝑦) + (−𝑎2 𝑥 − 𝑎𝑏𝑦 − 2𝑎𝑐)
⟺ (𝑎2 + 𝑏 2 )𝑥 ′ = (𝑏 2 𝑥 − 𝑎𝑏𝑦) − 𝑎2 𝑥 − 𝑎𝑏𝑦 − 2𝑎𝑐)
⟺ (𝑎2 + 𝑏 2 )𝑥 ′ = ( 𝑏 2 − 𝑎2 )𝑥 − 2𝑎𝑏𝑦 − 2𝑎𝑐
⟺ 𝒙′ =

( 𝒃𝟐 −𝒂𝟐 )𝒙−𝟐𝒂𝒃𝒚−𝟐𝒂𝒄
(𝒂𝟐 +𝒃𝟐 )

Maka dari itu diperoleh

𝟐

𝒙′

𝒚′

=

=

( 𝒃 − 𝒂𝟐 ) 𝒙 − 𝟐𝒂𝒃𝒚 − 𝟐𝒂𝒄
𝟐

(𝒂𝟐 + 𝒃 )

−𝟐𝒂𝒃𝒙 + (𝒂𝟐 − 𝒃𝟐 ) 𝒚 − 𝟐𝒃𝒄
(𝒂𝟐 + 𝒃𝟐 )
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Untuk memeroleh bentuk yang lebih sederhana dapat diselesaikan
dengan:

𝒙′ =
=
=
=
=
=
=
=

( 𝒃𝟐 −𝒂𝟐 )𝒙−𝟐𝒂𝒃𝒚−𝟐𝒂𝒄
(𝒂𝟐 +𝒃𝟐 )

(𝑏 2 −𝑎2 )
(𝑎 2 +𝑏2 )

𝑥−

2𝑎𝑏𝑦
(𝑎2 +𝑏2 )

−

2𝑎𝑐
(𝑎2 +𝑏2 )

( 𝑏 2 −𝑎2 )𝑥−2𝑎𝑏𝑦−2𝑎𝑐
(𝑎2 +𝑏2 )
( 𝑏 2 −𝑎2 )𝑥−2𝑎𝑏𝑦−2𝑎𝑐+2𝑎2 𝑥−2𝑎2 𝑥
(𝑎2 +𝑏2 )
( 𝑏 2 𝑥−𝑎2 𝑥)−2𝑎𝑏𝑦−2𝑎𝑐+2𝑎2 𝑥−2𝑎2 𝑥
(𝑎2 +𝑏2 )
𝑏2 𝑥−2𝑎𝑏𝑦−2𝑎𝑐−𝑎2 𝑥+2𝑎2 𝑥−2𝑎2 𝑥
(𝑎2 +𝑏2 )
𝑎2 𝑥+𝑏2 𝑥−2𝑎2 𝑥−2𝑎𝑏𝑦−2𝑎𝑐
(𝑎2 +𝑏2 )
(𝑎 2 +𝑏2 )𝑥−2𝑎(𝑎𝑥+𝑏𝑦+𝑐)
(𝑎2 +𝑏2 )

=𝑥−

2𝑎(𝑎𝑥+𝑏𝑦+𝑐)
(𝑎2 +𝑏2 )

𝒙′ = 𝒙 −

𝟐𝒂(𝒂𝒙+𝒃𝒚+𝒄)
(𝒂𝟐 +𝒃𝟐 )

Untuk nilai 𝑦′:

𝒚′ =
⟺

−𝟐𝒂𝒃𝒙+(𝒂𝟐 −𝒃𝟐 )𝒚−𝟐𝒃𝒄
(𝒂𝟐 +𝒃𝟐 )

−2𝑎𝑏𝑥+(𝑎2 −𝑏2 )𝑦−2𝑏𝑐
(𝒂𝟐 +𝒃𝟐 )
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⟺
⟺
⟺
⟺
⟺

−2𝑎𝑏𝑥+(𝑎2 −𝑏2 )𝑦−2𝑏𝑐+2𝑏2 𝑦−2𝑏2 𝑦
(𝒂𝟐 +𝒃𝟐 )

−2𝑎𝑏𝑥+𝑎2 𝑦−𝑏2 𝑦−2𝑏𝑐+2𝑏2 𝑦−2𝑏2 𝑦
(𝒂𝟐 +𝒃𝟐 )

−2𝑎𝑏𝑥+𝑎2 𝑦−2𝑏𝑐+2𝑏2 𝑦−𝑏2 𝑦−2𝑏2 𝑦
(𝒂𝟐 +𝒃𝟐 )

𝑎 2 𝑦+𝑏2 𝑦−2𝑎𝑏𝑥−2𝑏𝑐−2𝑏2 𝑦
(𝒂𝟐 +𝒃𝟐 )

(𝑎2 +𝑏2 )𝑦−2𝑏(𝑎𝑥+𝑏𝑦+𝑐)
(𝒂𝟐 +𝒃𝟐 )

⟺𝒚−

2𝑏(𝑎𝑥+𝑏𝑦+𝑐)

𝒚′ = 𝒚 −

(𝒂𝟐 +𝒃𝟐 )

2𝑏(𝑎𝑥+𝑏𝑦+𝑐)
(𝒂𝟐 +𝒃𝟐 )

Maka bentuk sederhana dari nilai 𝑥′ dan 𝑦′ adalah rumus umum
pencerminan:
𝒙′ = 𝒙 −

𝟐𝒂(𝒂𝒙 + 𝒃𝒚 + 𝒄)

𝒚′ = 𝒚 −

𝟐

(𝒂𝟐 + 𝒃 )
𝟐𝒃(𝒂𝒙+𝒃𝒚+𝒄)
(𝒂𝟐 +𝒃𝟐 )

Untuk kasus khusus dapat menggunakan rumus umum yaitu:


Untuk pencerminan terhadap sumbu x (y =0):
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Diketahui titik P(x,y) dan s: ax+by+c = 0 agar memeroleh y=0
maka nilai a = 0; b=1; c = 0. Jika disubstitusikan ke rumus umum
pencerminan maka diperoleh
𝑷′ (𝒙′ , 𝒚′ ) = (𝒙, −𝒚)


Untuk pencerminan terhadap sumbu y (x=0):
Diketahui titik P(x,y) dan s: ax+by+c = 0 agar memeroleh x=0
maka nilai a = 1; b=0; c = 0. Jika disubstitusikan ke rumus
umum pencerminan maka diperoleh
𝑃′ (𝑥′ , 𝑦′ ) = (−𝑥, 𝑦)



Untuk pencerminan terhadap garis y = x:
Diketahui titik P(x,y) dan s: ax+by+c = 0 agar memeroleh
persamaan y=x maka nilai a = -1; b=1; c =

0.

Jika

disubstitusikan ke rumus umum pencerminan maka diperoleh
𝑃′ (𝑥′ , 𝑦′ ) = (𝑦, 𝑥)


Untuk pencerminan terhadap garis y = -x:
Diketahui titik P(x,y) dan s: ax+by+c = 0 agar memeroleh y= x maka nilai a = 1; b=1; c = 0. Jika disubstitusikan ke rumus
umum pencerminan maka diperoleh
𝑃′ (𝑥′ , 𝑦′ ) = (−𝑦, −𝑥)



Untuk pencerminan terhadap garis x = h:
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Diketahui titik P(x,y) dan s: ax+by+c = 0 agar memeroleh x=h
maka nilai a = 1; b=0; c = -h. Jika disubstitusikan ke rumus
umum pencerminan maka diperoleh
𝑃′ (𝑥′ , 𝑦′ ) = (2ℎ − 𝑥, 𝑦)


Untuk pencerminan terhadap garis y = k:
Diketahui titik P(x,y) dan s: ax+by+c = 0 agar memeroleh y=k
maka nilai a = 0; b=1; c = -k. Jika disubstitusikan ke rumus
umum pencerminan maka diperoleh
𝑃′ (𝑥′ , 𝑦′ ) = (𝑥, 2𝑘 − 𝑦)

Refleksi terhadap sebuah titik memiliki definisi yang lebih spesifik,
dimana refleksi terhadap titik ini juga memiliki makna yang sama dengan
setengah putaran. Menurut Frank M. Eccles (1971: 60), setengah putaran atau
refleksi ini dengan memberikan titik A yang adalah sebuah pemetaan 𝐻𝐴 berarti
untuk sebarang titik P dalam bidang berlaku:
a) Jika 𝑃 ≠ 𝐴, maka 𝐻𝐴 (𝑃) = 𝑃′ sedemikian sehingga A adalah titik
tengah dari segmen garis ̅̅̅̅̅
𝑃𝑃′ .
b) 𝐻𝐴 (𝐴) = 𝐴
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Gambar 2.2 Refleksi titik P (x, y) terhadap titik A (a,b)
Contoh soal
a. Tentukan bayangan dari titik 𝐵( −2,4) jika dicerminkan terhadap
sumbu 𝑥, sumbu 𝑦 garis 𝑦 = 𝑥, garis 𝑦 = −𝑥, garis 𝑥 = 2 dan garis 𝑦 =
3.
Penyelesaian:


Titik

𝐵 (−2, 4)

dicerminkan

terhadap sumbu 𝑥, maka

nilai

𝐵′ (−2, −4)


Titik 𝐵 (−2, 4) dicerminkan terhadap sumbu 𝑦 , maka nilai 𝐵′ (2, 4)
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Titik 𝐵 (−2, 4) dicerminkan terhadap garis 𝑦 = 𝑥, maka nilai
𝐵′ (4, −2)



Titik 𝐵 (−2, 4) dicerminkan terhadap garis 𝑦 = −𝑥, maka nilai
𝐵′ (−4, 2)



Titik 𝐵 (−2, 4) dicerminkan terhadap garis 𝑥 = 2, maka nilai
𝐵′ (6, 4)



Titik 𝐵 (−2, 4) dicerminkan terhadap garis 𝑦 = 3, maka nilai
𝐵′ (−2, 2)

b. Tentukan persamaan garis 𝑥 + 2𝑦 + 3 yang dicerminkan terhadap garis
𝑦 = 𝑥!
Penyelesaian:
Pencerminan terhadap garis 𝑦 = 𝑥, maka berlaku (𝑥′ , 𝑦′ ) = (𝑦, 𝑥),
sehingga dapat ditulis menjadi 𝑥′ = 𝑦 atau 𝑦 = 𝑥′ dan 𝑦′ = 𝑥 atau 𝑥 =
𝑦′. Jika di substitusikan kedalam persamaan garis 𝑥 + 2𝑦 + 3 = 0
maka menjadi:
⇔ (𝑦 ′ ) + 2(𝑥 ′ ) + 3 = 0
⟺ 𝑦′ + 2𝑥′ + 3 = 0
Jadi, persamaan garis yang dicerminkan terhadap garis 𝑦 = 𝑥 adalah
2𝑥 + 𝑦 + 3 = 0

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
35

3. Rotasi (Perputaran)
Rotasi atau perputaran adalah proses memutar suatu objek terhadap titik
tertentu dengan arah tertentu. Titik tertentu itu sering disebut sebagai titik pusat
rotasi. Titik pusat rotasi adalah titik yang digunakan sebagai acuan untuk
menentukan arah dan besar sudut rotasi. Arah tertentu yang dimaksud dikenal
sebagai arah rotasi atau biasa dilambangkan dengan alpha (α), beta (β), teta (θ),
atau lainnya. Arah rotasi telah disepakati mempunyai aturan sebagai berikut:
(a) Jika perputaran berlawanan dengan arah putar jarum jam, maka rotasi ini
bernilai positif (+); (b) Jika perputaran searah dengan jarum jam, maka rotasi
ini bernilai negatif (-). Besar sudut menentukan jauhnya rotasi. Jauhnya rotasi
dinyatakan dalam bilangan pecahan dan dinyatakan dalam satuan derajat atau
radian.
Sifat-sifat dari rotasi:
a. Bangun yang diputar (rotasi) tidak mengalami perubahan bentuk dan
ukuran.
b. Bangun yang diputar mengalami perubahan posisi.
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1) Rotasi dengan titik pusat O (0,0)

Y

P' (x', y')

C

r
P (x, y)

D

r
θ
αα
B

A

X

Gambar 2.3 Rotasi terhadap titik O (0, 0)
Titik P (x,y) diputar ke titik P' (x', y') dengan titik pusat rotasi di O (0,
0) dan arah rotasi θ. Dengan demikian, daerah POP' merupakan juring
lingkaran dengan jari-jari lingkaran r = OP = OP'.


Di dalam segitiga OAP, diperoleh:
𝑂𝐴 = 𝑂𝑃 cos 𝛼 → 𝑥 = 𝑟 cos 𝛼
𝐴𝑃 = 𝑂𝑃 sin 𝛼 → 𝑦 = 𝑟 sin 𝛼



Di dalam segitiga OBP', diperoleh:


𝑂𝐵 = 𝑂𝑃′ cos(𝛼 + 𝜃) ↔ 𝑥′ = 𝑟 cos(𝛼 + 𝜃)
𝑥′ = 𝑟 cos 𝛼 cos 𝜃 − 𝑟 sin 𝛼 sin 𝜃
x

y

𝒙′ = 𝒙 𝐜𝐨𝐬 𝜽 − 𝒚 𝐬𝐢𝐧 𝜽
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𝐵𝑃′ = 𝑂𝑃′ sin(𝛼 + 𝜃) ↔ 𝑦′ = 𝑟 sin(𝛼 + 𝜃)
𝑦′ = 𝑟 sin 𝛼 cos 𝜃 + 𝑟 cos 𝛼 sin 𝜃
x

y

𝒚′ = 𝒙 𝐬𝐢𝐧 𝜽 + 𝒚 𝐜𝐨𝐬 𝜽
Secara ringkas, persamaan transformasi rotasi dengan titik pusat
O (0, 0) dan arah θ di atas dapat juga dituliskan dalam bentuk:
𝑃(𝑥, 𝑦) [O, θ] 𝑃′(𝑥′, 𝑦′) = 𝑃′(𝑥 cos 𝜃 − 𝑦 sin 𝜃 ; 𝑥 sin 𝜃 + 𝑦 cos 𝜃)
Atau dapat ditulis dengan matriks yaitu
𝑥
𝑥′
( ) = (cos 𝜃 −𝑠𝑖𝑛𝜃) (𝑦)
𝑦′

𝑠𝑖𝑛𝜃

𝑐𝑜𝑠𝜃

a. Rotasi dengan titik pusat di M (h,k)
Seperti yang telah diketahui rumus dari 𝑅0,𝜃 yaitu
𝑥
𝑥′
( ) = (cos 𝜃 −𝑠𝑖𝑛𝜃) (𝑦)
𝑦′

𝑠𝑖𝑛𝜃

𝑐𝑜𝑠𝜃

Dengan rumus tersebut dapat diturunkan untuk memeroleh rumus
rotasi dengan titik pusat di M (h, k)
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Gambar 2.4 Rotasi terhadap titik pusat M (h, k)
Penyelesaian
Translasikan titik 𝑀(ℎ, 𝑘) hingga memeroleh titik 𝑀′′ (0,0) =
𝑂(0,0). Titik translasi yang diperoleh adalah dengan menggeser
titik 𝑀(ℎ, 𝑘) sejauh 𝑀′(−ℎ, −𝑘). Penggeseran ini berlaku juga
untuk titik objek. Jika diketahui titik 𝑃(𝑥, 𝑦) maka setelah
ditranslasi oleh titik 𝑀′(−ℎ, −𝑘) titik P menjadi 𝑃′(𝑥 − ℎ, 𝑦 − 𝑘).
Dengan cara yang sama untuk memeroleh rumus umum rotasi
terhadap titik O (0,0) maka:
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Gambar 2.5 Rotasi terhadap M (h, k) setelah ditranslasi


Dalam segitiga 𝑂𝐴𝑃
𝑂𝐴 = 𝑂𝑃 cos 𝛼 ⇔ 𝑥 − ℎ = 𝑟 cos 𝛼
𝐴𝑃 = 𝑂𝑃 sin 𝛼 ⟺ 𝑦 − 𝑘 = 𝑟 sin 𝛼



Dalam segitiga 𝑂𝐵𝑃′
𝑂𝐵 = 𝑂𝑃′ cos(𝛼 + 𝜃) ↔ (𝑥 ′ − ℎ) = 𝑟 cos(𝛼 + 𝜃)
(𝑥′ − ℎ) = 𝑟 cos 𝛼 cos 𝜃 − 𝑟 sin 𝛼 sin 𝜃

Sedangkan 𝑟 cos 𝛼 = 𝑥 − ℎ dan 𝑟 sin 𝜃 = 𝑦 − 𝑘, maka
⟺ (𝑥 ′ − ℎ) = (𝑥 − ℎ) cos 𝜃 − (𝑦 − 𝑘) sin 𝜃
⟺ 𝑥 ′ = (𝑥 − ℎ) cos 𝜃 − (𝑦 − 𝑘) sin 𝜃 + ℎ
Selanjutnya,
𝐵𝑃′ = 𝑂𝑃′ sin(𝛼 + 𝜃) ⟺ 𝑦 ′ = 𝑟 sin(𝛼 + 𝜃)
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⟺ 𝑦 ′ − 𝑘 = 𝑟 sin 𝛼 cos 𝜃 + 𝑟 cos 𝛼 sin 𝜃
⟺ 𝑦 ′ − 𝑘 = (𝑦 − 𝑘) cos 𝜃 + (𝑥 − ℎ) sin 𝜃
⟺ 𝑦 ′ = (𝑦 − 𝑘) cos 𝜃 + (𝑥 − ℎ) sin 𝜃 + 𝑘
Jadi rumus rotasi terhadap titik pusat 𝑀(ℎ, 𝑘) adalah:
𝑥′ = (𝑥 − ℎ) cos 𝜃 − (𝑦 − 𝑘) sin 𝜃 + ℎ
𝑦′ = (𝑦 − 𝑘) cos 𝜃 + (𝑥 − ℎ) sin 𝜃 + 𝑘
Atau dalam bentuk matriks menjadi :
cos 𝜃 − sin 𝜃) (𝑥 − ℎ) + (ℎ)
sin 𝜃 cos 𝜃 𝑦 − 𝑘
𝑘

𝑥′
𝑦′

( )= (
Contoh soal:

a. Tentukanlah hasil perputaran titik A (2,1) bila dirotasi sebesar 90°

dengan pusat rotasi O (0,0)!
Penyelesaian:
Titik A (2,1) dirotasi sebesar 90º dengan pusat rotasi O (0,0) menjadi:
𝐴′ = (

cos 90°
sin 90°

− sin 90° 2
)( )
cos 90°
1

𝐴′ = (0 −1) (2)
1 0 1
𝐴′ = (−1)
2
b. Tentukanlah hasil perputaran titik A (3,4) bila dirotasi sebesar 90°

dengan pusat rotasi P (1,3)!
Penyelesaian:
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Titik A (3,4) dirotasi sebesar 90º dengan pusat rotasi O (1,3) menjadi:
𝐴′ = (cos 90° − sin 90°) (3 − 1) + (1)
sin 90° cos 90° 4 − 2
3
𝐴′ = (0 −1) (2) + (1)
1 0 2
3
𝐴′ = (−1)
5
c. Tentukanlah persamaan hasil dari parabola 𝑦 − 𝑥 2 − 3𝑥 + 4 = 0 yang
dirotasi sebesar 180° dengan pusat rotasi O (0,0)!
Penyelesaian:
𝑥′
cos 180°
( )=(
𝑦′
sin 180°

− sin 180°) (𝑥)
cos 180° 𝑦

𝑥′
−1 0 ) (𝑥)
( )=(
𝑦′
0 −1 𝑦

𝑥′
𝑦′

−𝑥

( ) = (−𝑦)

Maka didapatkan 𝑥′ = −𝑥 atau 𝑥 = −𝑥′ dan 𝑦′ = −𝑦 atau 𝑦 = −𝑦′.
Substitusikan kedalam persamaan parabola 𝑦 − 𝑥 2 − 3𝑥 + 4 = 0
menjadi
2

(−𝑦′ ) − (−𝑥′ ) − 3(−𝑥′ ) + 4 = 0
2

⟺ −𝑦 ′ − 𝑥 ′ + 3𝑥 ′ + 4 = 0
Jadi persamaan garis setelah dirotasi terhadap sebesar 180° dengan
pusat rotasi O (0,0) adalah −𝑦 − 𝑥 2 + 3𝑥 + 4 = 0.
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4. Dilatasi
Menurut Frank M. Eccles (1971: 147) , diberikan titik A dan bilangan
positif k, pemetaan D disebut dilatasi dari titik A dengan faktor skala k, jika dan
hanya jika:
a. 𝐷(𝐴) = 𝐴
b. Untuk sebarang titik P selain A, 𝑃′ = 𝐷(𝑃) adalah titik pada garis yang
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

melalui ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝑃 sedemikian sehingga 𝐴𝑃′ = 𝑘 (⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝑃).
Macam macam dilatasi:
a. Dilatasi pada pusat O (0, 0) dengan faktor skala k [O, k].
P’ (x’, y’)

Y

P (x, y)

X
O

P1

P 1'

Gambar 2.6 Dilatasi terhadap titik pusat O (0, 0), skala k
Penjelasan :
Pada gambar titik P (x, y) dilatasikan ke titik P' (x', y') oleh dilatasi
[O,k], maka berlaku 𝑂𝑃′ = 𝑘 × 𝑂𝑃 atau

𝑂𝑃′
𝑂𝑃

= 𝑘. Akibatnya segitiga

OP'P1' sebangun dengan segitiga OPP1. Maka diperoleh:
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𝑂𝑃1 ′



𝑃′𝑃1 ′

=

𝑂𝑃1

𝑃𝑃1

=

𝑂𝑃′
𝑂𝑃
𝑂𝑃′
𝑂𝑃

⟺
⟺

𝑥′
𝑥
𝑦′
𝑦

= 𝑘 → 𝑥′ = 𝑘𝑥
= 𝑘 → 𝑦′ = 𝑘𝑦

Persamaan transformasi dilatasi yang berpusat O (0, 0) dapat ditulis
secara umum menjadi:
Misalkan titik P (x,y) didilatasi terhadap titik pusat O (0,0) dengan
faktor skala k sehingga diperoleh bayangan titik P'(x', y'). Persamaan
transformasi dilatasi ditentukan melalui hubungan:
𝒙′ = 𝒌𝒙
𝒚′ = 𝒌𝒚

[O,k]

Ditulis : 𝑷(𝒙, 𝒚) ⟶ 𝑷′ (𝒌𝒙, 𝒌𝒚)
jika dibawa dalam bentuk konsep matriks, maka menjadi:
𝑥′ = 𝑘𝑥 → 𝑥′ = 𝑘. 𝑥 + 0. 𝑦
𝑦′ = 𝑘𝑦 → 𝑦′ = 0. 𝑥 + 𝑘. 𝑦
𝑥
𝑥′
Atau dapat ditulis ( ) = (𝑘 0) (𝑦). Maka matriks yang bersesuaian
𝑦′
0 𝑘
dengan dilatasi [O,k] adalah (𝑘 0).
0 𝑘
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b. Dilatasi dengan Titik Pusat di M (a,b)
P'(x', y')
Y

P(x, y)
M(a, b)

O

M1

P1

X

P1'

Gambar 2.7 Dilatasi terhadap titik pusat M(a, b), skala k
Pada gambar, objek ditranslasikan terlebih dahulu. Titik P (x, y)
ditranslasikan lebih dulu terhadap titik M (-a, -b) agar dilatasi dapat
dilakukan dari titik pusat O (0,0). Setelah itu, sama dengan prinsip dilatasi
dengan pusat O (0, 0) maka diperoleh:
[𝑀,𝑃(−𝑎,−𝑏)]

𝑃(𝑥, 𝑦) →

[𝑀,𝑃(−𝑎,−𝑏)]

𝑃(𝑥 − 𝑎, 𝑦 − 𝑏) dan 𝑃′(𝑥′, 𝑦′) →

𝑃′(𝑥′ − 𝑎, 𝑦′ −

𝑏)

Dari kedua informasi tersebut menjadi:



𝑂𝑃1 ′



𝑃′𝑃1 ′

𝑂𝑃1

𝑃𝑃1

=
=

𝑂𝑃′
𝑂𝑃
𝑂𝑃′
𝑂𝑃

⟺
⟺

𝑥′−𝑎
𝑥−𝑎
𝑦 ′ −𝑏
𝑦−𝑏

= 𝑘 → 𝑥′ = 𝑎 + 𝑘(𝑥 − 𝑎)
= 𝑘 → 𝑦′ − 𝑏 = 𝑏 + 𝑘(𝑦 − 𝑏)
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Diperoleh koordinat titik
𝑃(𝑥 ′ , 𝑦 ′ ) = 𝑃(𝑎 + 𝑘(𝑥 − 𝑎), 𝑏 + 𝑘(𝑦 − 𝑏)
Contoh soal:
a. Tentukan bayangan hasil dari segitiga PQR dengan koordinat P (3,1), Q
(-2, 4) dan R (7, 1) yang didilatasi dengan faktor skala 2 dengan pusat
O (0,0).
Penyelesaian:
Diketahui

:

Segitiga

PQR

dengan

koordinat

𝑃(3,1), 𝑄(−2,4), 𝑅(7,1) dan faktor skala 𝑘 = 2
Ditanya

: Hasil dilatasi

Jawab

:

Menggunakan rumus dilatasi dengan skala k di titik pusat O (0,0), maka
titik koordinat pada segitiga menjadi:
[𝑂,2]

𝑃(3,1) →

𝑃′ (3.2, 1.2) = 𝑃′(6,2)

[𝑂,2]

𝑄(−2,4) →

[𝑂,2]

𝑅(7,1) →

𝑄 ′ (−2.2, 4.2) = 𝑄′(−4,8)

𝑅 ′ (7.2, 1.2) = 𝑅′(14,2)

Jadi hasil dilatasi segitiga PQR berturut turut 𝑃′ 𝑄′ 𝑅′ adalah 𝑃′(6,2),
𝑄′(−4,8), dan 𝑅′(14,2).
b. Tentukan hasil dari parabola 𝑦 − 𝑥 2 − 3𝑥 + 4 = 0 yang didilatasikan
dengan faktor skala -1 dengan pusat dilatasi D (1, 1).
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Penyelesaian:
Persamaan parabola 𝑦 − 𝑥 2 − 3𝑥 + 4 = 0 , skala 𝑘 = −1, dan
pusat dilatasi D (1, 1).
Menggunakan rumus dilatasi terhadap titik pusat 𝐷(𝑎, 𝑏) maka
𝑃(𝑥 ′ , 𝑦 ′ ) = 𝑃(𝑎 + 𝑘(𝑥 − 𝑎), 𝑏 + 𝑘(𝑦 − 𝑏)
Berarti:
𝑥′ = (1 + (−1)(𝑥 − 1)) ⟺ 𝑥′ = −𝑥 + 2 ⟺ 𝑥 = 2 − 𝑥′ ⇢ (1)
𝑦′ = (1 + (−1)(𝑦 − 1)) ⟺ 𝑦′ = −𝑦 + 2 ⟺ 𝑦 = 2 − 𝑦′ ⇢ (2)
Selanjutnya persamaan (1) dan (2) disubstitusi ke dalam persamaan
parabola 𝑦 − 𝑥 2 − 3𝑥 + 4 = 0 menjadi:
𝑦 − 𝑥 2 − 3𝑥 + 4 = 0
⟺ (2 − 𝑦 ′ ) − (2 − 𝑥 ′ )2 − 3(2 − 𝑥 ′ ) + 4 = 0
2

⟺ 2 − 𝑦 ′ − (4 − 4𝑥 ′ + 𝑥 ′ ) − 6 + 3𝑥 ′ + 4 = 0
2

⟺ 2 − 𝑦 ′ − 4 + 4𝑥 ′ − 𝑥 ′ − 6 + 3𝑥 ′ + 4 = 0
2

⟺ −𝑦 ′ − 𝑥 ′ + 7𝑥 ′ − 4 = 0
Jadi hasil dari parabola 𝑦 − 𝑥 2 − 3𝑥 + 4 = 0 yang di dilatasi terhadap
titik D (1,1) dengan faktor skala 𝑘 = −1 adalah −𝑦 − 𝑥2 + 7𝑥 ′ − 4 =
0
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F. KERANGKA BERPIKIR
Penelitian ini menelusuri tentang efektivitas penerapan model
pembelajaran berbasis proyek pada materi transformasi yang dilihat dari hasil
belajar dan motivasi belajar siswa. Hasil belajar merupakan hal yang berkaitan
dengan motivasi belajar. Hal ini ditunjukkan jika siswa memiliki motivasi
belajar yang kuat, maka hasil belajar yang diperoleh akan lebih maksimal.
Motivasi dalam belajar dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah
model pembelajaran yang digunakan. Jika proses pembelajaran membosankan,
maka siswa cenderung tidak termotivasi, sehingga hasil belajar yang diperoleh
tidak maksimal. Berdasarkan hasil observasi di kelas XI TOI di SMK N 2
Depok guru belum pernah menggunakan model pembelajaran berbasis proyek
ini. Oleh karena itu, peneliti mencoba mengaplikasikan model pembelajaran
berbasis proyek ini pada pokok bahasan Transformasi untuk siswa kelas XI TOI
di SMK N 2 Depok.
Pembelajaran berbasis proyek ini dilaksanakan di kelas. Siswa akan
belajar dengan proyek yang diberikan oleh guru. Setelah itu siswa
mengerjakannya bersama kelompok yang akan dibagi secara heterogen. Untuk
tugas proyek kelompok, mereka akan membuat video pembelajaran atau komik
pembelajaran yang sebagian informasinya didapatkan pada pembelajaran di
kelas, dan sisanya menjadi tugas siswa untuk memperluas pengetahuannya dari
berbagai sumber. Setelah proyek selesai, video atau komik tersebut dapat
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digunakan untuk pembelajaran transformasi selanjutnya. Pembuatan proyek
dilaksanakan di luar kegiatan belajar mengajar.
Proses pembelajaran berbasis proyek ini diharapkan membuat siswa
lebih mudah mengingat konsep atau mengingat berbagai informasi terkait
transformasi jika melalui temuannya sendiri. Dengan adanya rasa percaya diri
di dalam diri siswa, maka ada motivasi untuk belajar lebih baik lagi yang akan
berdampak pada hasil belajarnya. Selanjutnya dengan meningkatnya
pemahaman yang disertai dengan meningkatnya motivasi siswa dalam belajar
matematika akan membuat hasil belajar lebih maksimal.
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BAB III
MODEL PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Nana
Sudjana dan Ibrahim (1998: 64), penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian
yang menjelaskan suatu kejadian yang terjadi untuk menjawab suatu permasalahan
dengan teknik pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel yang ditetapkan
sehingga dapat menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Data dalam penelitian ini
adalah data hasil belajar dan data motivasi belajar. Data hasil belajar berupa hasil
dari nilai ulangan harian dan nilai proyek, sedangkan data motivasi belajar berupa
hasil dari observasi dan hasil kuesioner.
B. Waktu dan Tempat Penelitian
1. Waktu
Pengambilan data dilaksanakan pada bulan April 2016 semester genap tahun
ajaran 2015/2016.
2. Tempat
Pengambilan data dilaksanakan di SMK N 2 Depok Sleman, Yogyakarta.
C. Subyek dan Obyek Penelitian
Subyek penelitian adalah siswa kelas XI Teknik Otomasi Industri SMK N 2
Depok Yogyakarta tahun ajaran 2015/2016. Obyek penelitian adalah hasil belajar
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dan motivasi siswa pada penerapan model pembelajaran berbasis proyek untuk
materi transformasi.
D. Variabel Penelitian
Penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat.
Variabel bebas pada penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran berbasis
proyek pada materi transformasi kelas XI TOI di SMK N 2 Depok Yogyakarta,
sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah hasil belajar dan motivasi
belajar siswa pada penerapan model pembelajaran berbasis proyek untuk materi
transformasi kelas XI TOI di SMK N 2 Depok Yogyakarta.
E. Bentuk Data
Bentuk data pada penelitian ini ada dua macam yaitu data hasil belajar dan data
motivasi belajar.
1. Data hasil belajar siswa
Data ini berupa nilai dari masing-masing aspek yaitu aspek pengetahuan,
aspek sikap dan aspek keterampilan. Penilaian proyek dilakukan berdasarkan
aspek pengetahuan dan keterampilan, sedangkan penilaian tes tertulis
berdasarkan aspek pengetahuan.
2. Data motivasi belajar siswa
Data ini berupa hasil dari kuesioner pada kegiatan pembelajaran berbasis
proyek.
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F. Model Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang maksimal, diperlukan teknik dalam pengumpulan
data dalam penelitian. Hal ini ditujukan untuk mengukur efektivitas penerapan
pembelajaran berbasis proyek pada pokok bahasan transformasi.
1. Data hasil belajar
Data hasil belajar siswa diperoleh dari pemberian tugas proyek dan
laporan proyek serta tes tertulis (ulangan harian). Hasil proyek dan laporan
proyek tersebut akan dinilai dari aspek keterampilan dan pengetahuan siswa,
sedangkan hasil ulangan harian akan dinilai dari segi pengetahuan siswa.
Pembuatan proyek dapat dilihat dari logbook siswa. Hasil proyek akan menjadi
hal yang diutamakan untuk melihat sejauh mana keberhasilan siswa dalam
pembelajaran, sedangkan hasil dari tes akan memperkuat berhasil atau tidaknya
model pembelajaran yang digunakan.
2. Data motivasi belajar
Model pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data
motivasi belajar siswa adalah penyebaran kuesioner. Penyebaran kuesioner
dilaksanakan diakhir pertemuan pembelajaran.
G. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya:
1. Instrumen pembelajaran
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Instrumen pembelajaran dalam penelitian ini adalah RPP (Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran) atau untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
lampiran B1. Berikut adalah beberapa komponen dalam RPP:
Materi Pembelajaran : Transformasi
Standar Kompetensi :
3.20 Memahami sifat-sifat transformasi geometri yaitu translasi,
refleksi, rotasi, dan dilatasi dengan pendekatan koordinat dan
menerapkannya dalam menyelesaikan masalah.
Kompetensi Dasar

:

3.20 Menganalisis sifat-sifat dari masing-masing jenis transformasi
geometri (translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi) dengan pendekatan
koordinat dan menerapkannya dalam menyelesaikan masalah.
4.15 Menyajikan objek kontekstual, menganalisis informasi terkait sifatsifat objek dan menerapkan aturan transformasi geometri dalam
memecahkan masalah.
Indikator

:

3.20.1 Menemukan konsep dari transformasi (translasi, refleksi, dilatasi,
dan rotasi).
3.20.2 Mendeskripsikan konsep transformasi dengan kalimat yang
sederhana.
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3.20.3 Memahami sifat-sifat yang ada dalam masing-masing jenis
transformasi (translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi).
4.15.1 Terampil dalam memberikan contoh konkret terkait konsep
transformasi geometri serta menemukan masing masing sifat dari
jenis-jenis transformasi geometri.
4.15.2 Mengembangkan kreativitas dengan tugas proyek yang diberikan
yaitu menemukan contoh konkret dan sifat dari masing masing
jenis transformasi.
4.15.3 Mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan
Transformasi.
Peneliti menggunakan alokasi waktu seperti yang telah diberikan oleh
pihak sekolah dalam satu jam pelajaran yaitu 45 menit. Berikut adalah
rancangan kegiatan pembelajaran:
Tabel 3.1 Rancangan Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan
Ke1

Kegiatan Pembelajaran
a. Menyampaikan
apersepsi
tentang
transformasi
b. Menemukan konsep
mengenai
jenis
transformasi yaitu
Translasi

Deskripsi Kegiatan
Guru mengajak siswa
untuk bersama sama
menemukan
konsep
dari translasi serta
latihan soal. Guru
membentuk kelompok
untu penugasan proyek
(tiap
kelompok
4
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c. Guru
membentuk
kelompok.
d. Menjelaskan tentang
penugasan proyek
e. Menentukan topik
proyek
f. Perencanaan
langkah-langkah
penyelesaian proyek
g. Penyusunan jadwal
pelaksanaan proyek.

orang). Kemudian guru
memberikan penjelasan
mengenai tugas yang
akan diberikan, siswa
menentukan topik, dan
jadwal pelaksanaan.

2

a. Menyampaikan
apersepsi
tentang
transformasi
khususnya refleksi
b. Menemukan konsep
mengenai
jenis
transformasi yaitu
refleksi
c. Guru
mengajak
siswa
untuk
mengerjakan latihan
soal terkait materi
refleksi
d. Guru
mengecek
logbook siswa, guna
memantau
penyelesaian proyek
yang diberikan

Guru
memulai
pembelajaran dengan
mengajak siswa untuk
mengikuti
aktivitas
pada
LKS.
Siswa
bersama dengan guru
menemukan
konsep
mengenai
jenis
transformasi refleksi.
Selanjutnya
guru
mengajak siswa untuk
mengerjakan
latihan
soal terkait materi
refleksi.
Akhir
pembelajaran
guru
mengecek
logbook
siswa untuk memantau
penyelesaian proyek.

3

a. Menyampaikan
apersepsi
tentang
transformasi
khususnya rotasi
b. Menemukan konsep
mengenai
jenis

Guru
memulai
pembelajaran dengan
mengajak siswa untuk
mengikuti
aktivitas
pada
LKS.
Siswa
bersama dengan guru
menemukan
konsep
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4

transformasi yaitu
rotasi
c. Guru
mengajak
siswa
untuk
mengerjakan latihan
soal terkait materi
rotasi
d. Guru
mengecek
logbook siswa, guna
memantau
penyelesaian proyek
yang diberikan dan
mengingatkan untuk
memulai pembuatan
laporan proyek

mengenai
jenis
transformasi refleksi.
Selanjutnya
guru
mengajak siswa untuk
mengerjakan
latihan
soal terkait materi
refleksi. Pada akhir
pembelajaran
guru
mengecek
logbook
siswa untuk memantau
penyelesaian
proyek
dan
mengingatkan
untuk mulai membuat
laporan proyek.

a. Menyampaikan
apersepsi
tentang
transformasi
khususnya dilatasi
b. Menemukan konsep
mengenai
jenis
transformasi yaitu
dilatasi
c. Guru
mengajak
siswa
untuk
mengerjakan latihan
soal terkait materi
dilatasi
d. Guru
mengecek
logbook siswa, guna
memantau
penyelesaian proyek
yang diberikan dan
mengingatkan untuk
pengumpulan
proyek
pada

Guru
memulai
pembelajaran dengan
mengajak siswa untuk
mengikuti
aktivitas
pada
LKS.
Siswa
bersama dengan guru
menemukan
konsep
mengenai
jenis
transformasi refleksi.
Selanjutnya
guru
mengajak siswa untuk
mengerjakan
latihan
soal terkait materi
refleksi. Pada akhir
pembelajaran
guru
mengecek
logbook
siswa untuk memantau
penyelesaian
proyek
dan
mengingatkan
untuk
pengumpulan
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5

pertemuan
selanjutnya

proyek pada pertemuan
selanjutnya.

a. Ulangan Harian
b. Pengumpulan
Proyek

Guru
melaksanakan
ulangan harian dan
siswa mengumpulkan
proyek.

2. Instrumen penelitian
a. Instrumen Penilaian Hasil Belajar
1) Tes Tertulis
Salah satu komponen penilaian hasil belajar pada penelitian ini
adalah tes tertulis. Hasil tes tertulis dinilai berdasarkan aspek
pengetahuan. Tes ini digunakan untuk mempertanggungjawabkan hasil
pembelajaran serta proyek yang sudah dikerjakan siswa dalam
kelompok. Kisi-kisi instrumen tes tertulis adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2 Kisi-kisi Tes Tertulis
Indikator

Nomor Soal

1) Menyelesaikan soal terkait konsep translasi

1 dan 2

2) Menyelesaikan soal terkait konsep refleksi

3a, 3b, dan 4

3) Menyelesaikan soal terkait konsep rotasi

5 dan 6

4) Menyelesaikan soal terkait konsep dilatasi

7 dan 8

Lembar tes tertulis, dan rubrik penilaian terlampir pada lampiran
B4.
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2) Proyek
Penilaian hasil belajar selanjutnya berdasarkan penugasan proyek.
Berikut komponen penilaian yang ada dalam penugasan proyek:
a) Pemilihan tema dari proyek yang diberikan
b) Penyusunan jadwal pelaksanaan proyek beserta laporan proyek
c) Penyelesaian proyek dan laporan proyek
Hasil belajar siswa dalam penugasan proyek ini akan dinilai dari 2
aspek yaitu pengetahuan dan keterampilan. Instrumen penilaian
penugasan proyek dengan kisi-kisi sebagai berikut:
Tabel 3.3 Kisi-kisi Penilaian Penugasan Proyek
Aspek

Indikator

Butir Penilaian Proyek

Pengetahuan

a. Menyajikan dengan
benar contoh dari
translasi
b. Menyajikan dengan
benar contoh dari
refleksi
c. Menyajikan dengan
benar contoh dari
rotasi
d. Menyajikan dengan
benar contoh dari
dilatasi

a. Mampu
menyajikan
translasi
b. Mampu
menyajikan
translasi
c. Mampu
menyajikan
translasi
d. Mampu
menyajikan
translasi

Keterampilan a. Menyusun
perencanaan
penyelesaian
proyek yang sesuai

contoh

contoh

contoh

contoh

a. Perencanaan
penyelesaian
proyek.
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b. Menyusun
penulisan laporan
proyek
dengan
benar

b. Laporan disusun
dengan baik dan
benar.

c. Menyajikan produk
proyek
dengan
kreatif dan sesuai
dengan materi yang
ditentukan

c. Isi video dikemas
dengan kreatif dan
materi
yang
disajikan sesuai
dengan
materi
yang ditentukan
dan benar.
d. Produk
yang
disajikan
dapat
komunikatif.

d. Menyajikan produk
yang komunikatif

Instrumen penugasan proyek dan logbook terlampir pada lampiran
B2, rubrik penilaian proyek berdasar aspek pengetahuan terlampir pada
lampiran B3 dan penilaian berdasarkan aspek keterampilan terlampir
pada lampiran B5.
3) Penilaian sikap
Penilaian sikap dilaksanakan dalam pengamatan pada setiap
pembelajaran dengan mengamati kurang lebih 8 siswa setiap
pertemuannya. Indikator dalam penilaian sikap yaitu percaya diri,
bertanggung jawab, teliti, bekerja sama dan aktif. Rubrik penilaian
sikap terlampir pada lampiran B6.
b. Instrumen Kuesioner
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Instrumen kuesioner motivasi belajar siswa yang diberikan berupa
pernyataan-pernyataan mengenai motivasi siswa dalam belajar. Berikut
kisi-kisi dalam menyusun kuesioner:
Tabel 3.4 Kisi-kisi Penyusunan Kuesioner
Indikator pertanyaan
Kuesioner

Favorable

Unfavorable

1. Ketekunan dalam belajar

1, 2, 3

4, 5

2. Ulet dalam menghadapi
kesulitan

6, 7

8, 9

3. Minat dan ketajaman
perhatian dalam belajar

10, 11, 12, 13,
14

15, 16, 17,
18

4. Berprestasi dalam belajar

19, 20, 21

22, 23, 24

5. Mandiri dalam belajar

25, 26, 27

28, 29, 30

Kisi-kisi dan lembar kuesioner terlampir pada lampiran B7. Menurut
Kamus Bahasa Inggris pernyataan yang bersifat favorable adalah
pernyataan bersifat baik (positif) sedangkan pernyataan yang bersifat
unfavorable adalah pernyataan yang bersifat kurang baik (negatif).
H. Teknik Analisis Data
1. Analisis Kegiatan Pembelajaran
Analisis kegiatan pembelajaran dilakukan untuk melihat kesesuaian antara
RPP dengan proses pembelajaran yang terjadi. Analisis kegiatan pembelajaran
ini dilakukan oleh para pakar yaitu dosen dan guru mata pelajaran.
2. Analisis Validitas Soal Tes Tertulis dan Penugasan Proyek

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
60

Menurut Haynes dalam Saifuddin Azwar (1997: 111), validasi isi adalah
sejauh mana elemen dalam suatu instrumen benar-benar relevan dan
merepresentasikan sesuai dengan tujuan pengukuran. Validasi isi ini bertujuan
untuk menunjukan kesesuaian antara soal dengan materi ajar dan juga
kesesuaian antara soal dengan indikator yang ingin dicapai. Validasi ini
dilakukan dengan meminta pendapat dan pertimbangan dari para ahli (pakar)
di bidang mengenai pembuatan evaluasi pembelajaran atau dibidang yang
sedang diuji. Peneliti juga akan meminta pertimbangan dari Bapak/Ibu Dosen
Pendidikan Matematika dan Guru Mata Pelajaran XI TOI SMA N 2 Depok
mengenai pembuatan soal evaluasi dan penjelasan penugasan proyek agar dapat
digunakan dengan baik.
3. Analisis Log Book
Logbook siswa digunakan untuk mengetahui setiap kegiatan yang dilakukan
siswa dalam menyelesaikan proyek. Analisis logbook ini akan memberikan
informasi kesesuaian pengerjaan dengan hasil yang ada didalam proyek
tersebut. Pengisian analisis logbook yaitu dengan memberikan komentar terjadi
atau tidaknya setiap aspek tersebut. Analisis logbook siswa disajikan dalam
tabel berikut:
Tabel 3.5 Persiapan Analisis Logbook siswa
Perencanaan penyelesaian
proyek

Kelompok
1

2

3

4

5

6

7

8
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Kelengkapan
penyelesaian
proyek
Penyelesaian proyek yang
sistematis
Pembuatan
laporan
dan
pengembalian logbook
Kelengkapan penyelesaian meliputi perencanaan, pelaksanaan dan
pembuatan laporan proyek. Penyelesaian proyek yang sistematis untuk melihat
apakah siswa menyelesaikan proyek secara sistematis atau tidak beraturan.
Pembuatan laporan dan pengembalian logbook untuk melihat apakah siswa
menyerahkan hasil dengan lengkap atau tidak.
4. Analisis Hasil Belajar
Analisis hasil belajar berupa nilai yang ditinjau dari tiga aspek yaitu aspek
pengetahuan, aspek keterampilan dan aspek sikap.
a. Analisis hasil belajar ditinjau dari aspek pengetahuan
Hasil belajar yang ditinjau dari aspek pengetahuan yaitu hasil dari tes
tertulis dan nilai proyek dari aspek pengetahuan. Berikut cara untuk
menghitung hasil belajar dari aspek pengetahuan:
𝑵(𝑻) =

𝑱𝑺
× 𝟏𝟎𝟎
𝟏𝟐𝟎

𝑵𝑷(𝑷) =

𝑱𝑺
× 𝟏𝟎𝟎
𝟏𝟐

𝑵𝑨 = 𝟔𝟎%𝑵𝑷(𝑷) + 𝟒𝟎%𝑵(𝑻)
Keterangan:
𝐽𝑆

: Jumlah skor yang diperoleh siswa
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𝑁(𝑇)

: Nilai Tes tertulis

𝑁𝑃(𝑃)

: Nilai Proyek dari aspek pengetahuan

𝑁𝐴

: Nilai Akhir
Setelah melakukan perhitungan nilai dari aspek pengetahuan, hasil akan

dicantumkan dalam tabel seperti berikut:
Tabel 3.6 Hasil belajar dari Aspek Pengetahuan
NAMA

Nilai
Proyek

Nilai Tes Tertulis

Nilai final

Ket

1
2
…
Dst.

b. Analisis hasil belajar ditinjau dari aspek keterampilan
Penilaian hasil belajar yang ditinjau dari aspek keterampilan yaitu nilai
proyek akan tetapi ada sedikit perbedaan dalam menghitung. Berikut adalah
cara menghitung penilaian dari aspek keterampilan:
𝑁𝑃 (𝑘) =

𝐽𝑆
× 100
15
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Keterangan:
𝐽𝑆

: Jumlah skor yang diperoleh siswa

𝑁𝑃(𝑘)

: Nilai Proyek dari aspek keterampilan

Perbedaan dalam penilaian tersebut, terdapat pada kualifikasi nilai.
Kualifikasi nilai adalah nilai yang dinyatakan dengan huruf. Pemberian
kriteria nilai atau konversi nilai menjadi huruf A, B, C, D, dan E memiliki
cara tersendiri. Menurut Arikunto (2012: 279) pemberian nilai dapat
dilakukan dengan huruf. Contoh pemberian nilai huruf terdapat dalam buku
Petunjuk Kegiatan Akademik IKIP Yogyakarta yaitu:
A (sangat baik)

: 80 ≤ 𝑋 ≤ 100

B (baik)

: 66 ≤ 𝑋 ≤ 79

C (cukup)

: 56 ≤ 𝑋 ≤ 65

D (kurang)

: 40 ≤ 𝑋 ≤ 55

E (sangat kurang)

: 30 ≤ 𝑋 ≤ 39

Demikian pula dengan ketentuan penilaian yang dicantumkan pada
Panduan Penilaian oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2015:
46)
A (sangat baik)

: 96 ≤ 𝑋 ≤ 100

B (baik)

: 86 ≤ 𝑋 ≤ 95

C (cukup)

: 75 ≤ 𝑋 ≤ 85
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: 𝑋 ≤ 74

D (kurang)

Kriteria minimal dalam penilaian aspek keterampilan yaitu 75 dengan
kriteria C. Pembelajaran dikatakan efektif jika jumlah siswa yang
memperoleh nilai A dan B ≥ 75%.
Setelah melakukan penilaian, hasil dari penilaian dicantumkan dalam
tabel seperti berikut:
Tabel 3.7 Hasil belajar dari Aspek Keterampilan
NO

Identitas
siswa

Nilai Proyek
(K)

Konversi Ket
Nilai

1
2
…
Dst.

c. Analisis hasil belajar ditinjau dari aspek sikap
Penilaian dari aspek sikap dihitung dengan cara berikut:
𝑨𝟏 =

𝑨𝟐 =
𝑨𝟑 =
𝑨𝟒 =

𝑱𝑺
𝟑
𝑱𝑺
𝟑
𝑱𝑺
𝟑
𝑱𝑺
𝟑
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𝑨𝟓 =

𝑱𝑺
𝟑

𝑺𝑻 = 𝑨𝟏 + 𝑨𝟐 + 𝑨𝟑 + 𝑨𝟒 + 𝑨𝟓
Setelah menemukan nilai final selanjutnya nilai akan dinyatakan dalam
huruf dengan cara yang sama dengan penentuan kriteria dalam penilaian
keterampilan (Tabel 3.7). Menurut kementrian pendidikan dan kebudayaan
(2015: 7) pemberian kriteria penilaian pada penilaian sikap berbeda dengan
penilaian pengetahuan dan keterampilan. Hal ini dikarenakan penilaian
sikap memiliki karakteristik yang berbeda dengan penilaian pengetahuan
dan keterampilan. Penilaian sikap merupakan penilaian yang sangat
subjektif, maka dari itu, peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut:
A (sangat baik)

: 80 ≤ 𝑋 ≤ 100

B (baik)

: 60 ≤ 𝑋 ≤ 79

C (cukup)

: 40 ≤ 𝑋 ≤ 59

D (kurang)

: 𝑋 ≤ 39

Keterangan:
A1

: Aspek pertama yaitu percaya diri.

A2

: Aspek kedua yaitu bertanggung jawab.

A3

: Aspek ketiga yaitu teliti.
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A4

: Aspek keempat yaitu kerja sama.

A5

: Aspek kelima yaitu aktif.

ST

: Skor Total

NA

: Nilai Akhir

KN

: Kriteria Nilai

Kriteria minimal yang peneliti tetapkan adalah kriteria B. Suatu
keberhasilan pembelajaran peneliti menggunakan ketentuan umum yaitu
banyaknya siswa yang melampaui kriteria minimal ≥ 75% dari jumlah
siswa di dalam kelas. Setelah melakukan penghitungan selanjutnya hasil
akan dicantumkan dalam tabel berikut:
Tabel 3.8 Hasil belajar dari aspek sikap
NO NAMA

Aspek yang dinilai
A1

1
2
…
Dst

5. Analisis Kuesioner

A2

A3

A4

NA
A5

KN

Ket.
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Kuesioner berisi pernyataan- pernyataan yang direspon oleh siswa.
Pernyataan- pernyataan itu berisi pernyataan favorable dan unfavorable. Hal
yang dilihat dalam menganalisis kuesioner yaitu tanggapan yang diberikan
siswa. Berdasarkan dari buku Asep Jihad (2012: 88), peneliti menganalisis
kuesioner ini menggunakan penilaian skala sikap. Peneliti membuat kuesioner
yang berisi 30 pernyataan dimana 16 pernyataan favorable atau pernyataan
positif dan 14 unfavorable atau pernyataan negatif. Respon yang diberikan
yaitu 4 rentangan diantaranya Selalu(SL), sering(S), jarang(J), tidak
pernah(TP). Untuk jawaban selalu diberi skor 4 dan untuk jawaban tidak
pernah diberi skor 1. Berikut penskoran setiap pernyataan dalam tabel:
Tabel 3.9 Penskoran setiap pernyataan (Skala Likert)
Skor

Respon
Pernyataan favorable

Pernyataan unfavorable

Selalu (SL)

4

1

Sering (S)

3

2

Jarang (J)

2

3

Tidak Pernah (TP)

1

4

Skor keseluruhan diperoleh dari jumlah seluruh skor yang diperoleh.
Menurut Asep Jihad (2012: 88), misalkan ada 10 butir pernyataan dengan
rentan 1 sampai dengan 5, maka skor terendah peserta didik adalah 10 × 1 dan
skor tertinggi sebesar 10 × 5. Dengan demikian, nilai tengahnya adalah
10+50
2

= 30. Jika dibagi menjadi 4 kategori maka skala 10 – 20 termasuk tidak
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termotivasi, 21 – 30 kurang termotivasi, 31 – 40 termotivasi, 41- 50 sangat
termotivasi.
Tabel 3.10 Kriteria Motivasi Belajar Siswa Menurut Asep Jihad
Skor

Kriteria

10 – 20

Tidak termotivasi

21 – 30

Kurang termotivasi

31 – 40

termotivasi

41 – 50

Sangat termotivasi

Analisis hasil kuesioner akan dianalisis pada tiap indikator dengan
menurunkan konsep pada Saifuddin Azwar (2012: 147) dan Asep Jihad (2012:
88) yaitu:
Tabel 3.11 Kategori Kuesioner setiap indikator menurut Saiffudin
Azwar (2014)
Interval

Kategori

1 ≤ 𝑅 < 1,75

Tidak termotivasi

1,75 ≤ 𝑅 < 2,5

Kurang termotivasi

2,5 ≤ 𝑅 < 3,25

Termotivasi

3,25 ≤ 𝑅 < 4

Sangat termotivasi

a. Ketekunan dalam belajar
Skor motivasi belajar siswa dengan indikator ketekunan dalam belajar
akan dinyatakan dalam rata-rata respon siswa. Pernyataan ini terdiri dari 3
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pernyataan favorable dan 2 pernyataan unfavorable. Rata rata respon siswa
adalah
𝑅=

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
5 × 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

Keterangan:
R : rata rata respon siswa.
Penentuan kriteria adalah sebagai berikut:
1) Skor terendah seorang siswa 5 × 1 = 5
2) Skor tertinggi seorang siswa 5 × 4 = 20
3) Nilai tengah =

5+20
2

= 12,5

4) Jika dibagi menjadi 4 kategori maka menurut Saifuddin Azwar
(2014: 147), dapat diolah dengan cara

Kurang termotivasi

5

8,75

Tidak termotivasi

20−5
4

= 3,75 maka diperoleh

Sangat termotivasi

16,25

12,5

20

Termotivasi

Atau lebih sederhana lagi adalah
Kurang termotivasi

Sangat termotivasi
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3,25
5

2,5

1,75

1

4

b. Ulet dalam menghadapi kesulitan
Skor motivasi belajar siswa dengan indikator ketekunan dalam belajar
akan dinyatakan dalam rata-rata respon siswa. Pernyataan ini terdiri dari 2
pernyataan favorable dan 2 pernyataan unfavorable. Rata rata respon siswa
adalah
𝑅=

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
4 × 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

Keterangan:
R : rata rata respon siswa.
Penentuan kriteria adalah sebagai berikut:
1) Skor terendah seorang siswa 4 × 1 = 4
2) Skor tertinggi seorang siswa 4 × 4 = 16
3) Nilai tengah =

4+16
2

= 10

4) Jika dibagi menjadi 4 kategori maka menurut Saifuddin Azwar
(2014: 147), dapat dikalkulasi dengan cara
Kurang termotivasi

16−4
4

= 3 maka diperoleh

Sangat termotivasi
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10

7

4

13

16

Atau disederhanakan menjadi :
Kurang termotivasi

1

1,75

Tidak termotivasi

Sangat termotivasi

3,25

2,5

4

Termotivasi

c. Minat dan ketajaman perhatian dalam belajar
Skor motivasi belajar siswa dengan indikator ketekunan dalam belajar
akan dinyatakan dalam rata-rata respon siswa. Pernyataan ini terdiri dari 5
pernyataan favorable dan 4 pernyataan unfavorable. Rata rata respon siswa
adalah
𝑅=

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
9 × 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

Keterangan:
R : rata rata respon siswa.
Penentuan kriteria adalah sebagai berikut:
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1) Skor terendah seorang siswa 9 × 1 = 9
2) Skor tertinggi seorang siswa 9 × 4 = 36
3) Nilai tengah =

9+36
2

= 22,5

4) Jika dibagi menjadi 4 kategori maka menurut Saifuddin Azwar
(2014: 147), dapat dikalkulasi dengan cara

36−9
4

= 6,75 maka

diperoleh:
Kurang termotivasi

9

15,75

Sangat termotivasi

22,5

29,25

36

Termotivasi

Tidak termotivasi

Atau disederhanakan menjadi :
Kurang termotivasi

1

1,75

Tidak termotivasi
d. Berprestasi dalam belajar

2,5

Sangat termotivasi

3,25

Termotivasi

4
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Skor motivasi belajar siswa dengan indikator ketekunan dalam belajar
akan dinyatakan dalam rata-rata respon siswa. Pernyataan ini terdiri dari 3
pernyataan favorable dan 3 pernyataan unfavorable. Rata rata respon siswa
adalah
𝑅=

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
6 × 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

Keterangan:
R : rata rata respon siswa.
Penentuan kriteria adalah sebagai berikut:
1) Skor terendah seorang siswa 6 × 1 = 6
2) Skor tertinggi seorang siswa 6 × 4 = 24
3) Nilai tengah =

6+24
2

= 15

4) Jika dibagi menjadi 4 kategori maka menurut Saifuddin Azwar
(2014: 147), dapat dikalkulasi dengan cara

24−6
4

= 4,5 maka

diperoleh
Kurang termotivasi

6

10,5

15

Tidak termotivasi

Sangat termotivasi

19,5

24

Termotivasi

Atau disederhanakan menjadi :
Kurang termotivasi

Sangat termotivasi
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e. Mandiri dalam belajar
Skor motivasi belajar siswa dengan indikator ketekunan dalam belajar
akan dinyatakan dalam rata-rata respon siswa. Pernyataan ini terdiri dari 3
pernyataan favorable dan 3 pernyataan unfavorable. Rata rata respon siswa
adalah
𝑅=

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
6 × 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

Keterangan:
R : rata rata respon siswa.
Penentuan kriteria adalah sebagai berikut:
1) Skor terendah seorang siswa 6 × 1 = 6
2) Skor tertinggi seorang siswa 6 × 4 = 24
3) Nilai tengah =

6+24
2

= 15

4) Jika dibagi menjadi 4 kategori maka menurut Saifuddin
Azwar(2014: 147), dapat dikalkulasi dengan cara
diperoleh.

24−6
4

= 4,5 maka
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Kurang termotivasi

6

10,5

Sangat termotivasi

19,5

15

24

Termotivasi

Tidak termotivasi
Atau disederhanakan menjadi :
Kurang termotivasi

1

1,75

Tidak termotivasi

Sangat termotivasi

3,25

2,5

4

Termotivasi

I. Prosedur Pelaksanaan Penelitian Secara Keseluruhan
Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti telah melaksanakan observasi
selama melaksanakan Program Pengalaman Lappangan (PPL) di SMK N 2 Depok.
Peneliti melaksanakan observasi selama PPL di kelas XI TOI SMK N 2 Depok
untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam pembelajaran dikelas.
Selanjutnya peneliti melaksanakan tahap perencanaan.
Tahap perencanaan ini peneliti menyiapkan perijinan kepada BAPPEDA
Sleman untuk penelitian di SMK N 2 Depok. Selanjutnya peneliti menyiapkan:
1) Menyiapkan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)
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2) Menyiapkan materi ajar
3) Menyiapkan LKS
4) Menyiapkan instrumen penugasan proyek
5) Menyiapkan instrumen penilaian aspek pengetahuan, aspek sikap, aspek
keterampilan.
6) Menyiapkan instrumen penelitian non-tes yaitu observasi dan kuesioner.
7) Melakukan validasi seluruh instrumen kepada pakar.
Tahap selanjutnya peneliti melaksanakan penelitian sebagai berikut:
1) Peneliti menyerahkan perangkat pembelajaran kepada guru
2) Guru dan peneliti melaksanakan pembelajaran berpedoman RPP yang telah
dibuat.
3) Peneliti melaksanakan observasi pada setiap pertemuan pembelajaran
4) Peneliti membagikan kuesioner untuk siswa
5) Peneliti melaksanakan ulangan harian dan pengumpulan proyek.
Tahap akhir peneliti melaksanakan tahap pengolahan data:
1) Mengolah data nilai ulangan harian sebagai penilaian aspek kognitif.
2) Mengolah proyek siswa terhadap aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.
3) Mengolah hasil observasi dan kuesioner
J. Penjadwalan Waktu Pelaksanaan Penelitian
Jadwal penelitian disusun sebagai berikut:
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Tabel 3. 12 Jadwal Pelaksanaan Pembelajaran
NO

Waktu

1

Maret 2016

2

Februari – April
2016

Deskripsi penelitian
Perijinan ke BAPPEDA Sleman untuk
penelitian








3

April 2016







4

Mei- Juli 2016





Menyiapkan RPP
Menyiapkan materi ajar
Menyiapkan LKS
Menyiapkan instrumen penugasan proyek
Menyiapkan instrumen penilaian aspek
pengetahuan,
aspek
sikap,
aspek
keterampilan.
Menyiapkan instrumen penelitian non-tes
yaitu observasi dan kuesioner.
Melakukan validasi seluruh instrumen
kepada pakar.
Menyerahkan perangkat pembelajaran
kepada guru
Melaksanakan pembelajaran berpedoman
RPP yang telah dibuat.
Melaksanakan observasi pada setiap
pertemuan pembelajaran
Membagikan kuesioner untuk siswa
Melaksanakan ulangan harian dan
pengumpulan proyek
Mengolah data nilai ulangan harian
Mengolah data nilai proyek dari aspek
pengetahuan, sikap dan keterampilan
Mengolah hasil observasi dan kuesioner
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BAB IV
PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN, TABULASI DATA,
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
A. Persiapan Penelitian
Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti melakukan berbagai persiapan
diantaranya mengurus perijinan dari Kabupaten Sleman untuk mengadakan
penelitian di SMK N 2 Depok Sleman. Peneliti juga bertemu dengan dosen
pembimbing untuk konsultasi mengenai waktu dan gambaran pelaksanaan
penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan komunikasi dengan guru mata
pelajaran matematika kelas XI TOI yaitu Ibu Rum Ismawati terkait akan
mengadakan penelitian di sekolah tersebut. Peneliti dan guru mendiskusikan waktu
dan materi yang sekiranya dapat menjadi bahan penelitian.
Selanjutnya peneliti menyiapkan instrumen yang digunakan dalam penelitian.
Instrumen yang dipersiapkan diantaranya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP), bahan ajar, LKS (Lembar Kerja Siswa), instrumen penilaian pengetahuan
dan rubrik penilaiannya, instrumen penilaian sikap dan rubrik penilaiannya,
instrumen penilaian keterampilan dan rubrik penilaiannya, pedoman observasi,
pedoman kuesioner. Peneliti tidak melakukan uji coba kepada siswa terlebih dahulu
karena waktu yang tidak mencukupi sehingga peneliti hanya melakukan validasi
pada dosen dan guru mata pelajaran. Setelah melakukan validasi, peneliti
menyerahkan semua instrumen penelitian kepada guru.
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B. Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di kelas XI TOI (Teknik Otomasi Industri) di SMK
N 2 Depok Sleman. Kelas XI TOI terdiri dari 32 siswa dengan 18 siswa perempuan
dan 14 siswa laki-laki. Materi yang digunakan untuk melaksanakan penelitian
adalah materi transformasi. Materi transformasi yang diberikan meliputi translasi,
reflerksi, rotasi dan dilatasi. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan 10 jam
pembelajaran × 45 menit. Pembelajaran diberikan sebanyak 4 kali pertemuan dan
pertemuan terakhir digunakan untuk tes tertulis. Kegiatan pembelajaran tidak
sepenuhnya diberikan oleh guru. Guru memberikan pembelajaran sebanyak 2 kali
pertemuan dan sisanya diserahkan kepada peneliti. Hal ini disebabkan jadwal
penelitian bertepatan dengan kegiatan guru yaitu mengikuti diklat internasional.
Berikut tabel pelaksanaan penelitian:
Tabel 4.1 Pelaksanaan Pembelajaran pada Penelitian
Tanggal

Waktu

Kegiatan Pembelajaran

12 April 2016

12.30 – 14.00








13 April 2016

12.30 – 14.00




Pembelajaran dibuka oleh peneliti
Peneliti mengelompokkan siswa kedalam 8
kelompok
Peneliti memberikan pengarahan mengenai
proyek yang harus diselesaikan siswa.
Guru menyampaikan materi mengenai
Translasi
Siswa mengerjakan soal latihan
Guru menyimpulkan pembahasan di akhir
pembelajaran
Guru membuka pembelajaran
Guru mengingatkan materi pada pertemuan
sebelumnya
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19 April 2016

12.30 – 14.00






20 April 2016

26 April 2016

12.30 – 14.00

12.30 – 14.00



Guru menyampaikan materi selanjutnya
yaitu refleksi
Siswa mengerjakan latihan soal
Guru mengakhiri pembelajaran dengan
meyimpulkan pembahasan pada pertemuan
ini.
Peneliti membuka pembelajaran
Peneliti memberikan materik mengenai
rotasi
Siswa mengerjakan soal latihan
Peneliti menyimpulkan pembelajaran pada
pertemuan ini.





Peneliti mengingatkan siswa kembali pada
materi rotasi dengan beberapa soal
Peneliti memberikan materi dilatasi
Siswa mengerjakan soal di papan tulis
Guru mengakhiri pembelajaran.




Ulangan Harian materi transformasi
Pengumpulan tugas proyek

Berikut penjelasan kegiatan pembelajaran yang lebih rinci:
1. Pertemuan ke- 1
Pembelajaran dimulai pada pukul 12.30 di ruangan 23, SMK N 2 Depok.
Pembelajaran di awali oleh peneliti karena guru sedang menghadiri rapat di
sekolah. Peneliti mengisi satu jam pembelajaran di kelas XI TOI. Peneliti
membuka pembelajaran dengan memberikan salam kepada siswa, lalu peneliti
memperkenalkan diri. Peneliti juga mengawali dengan menyampaikan secara
garis besar model pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran
transformasi. Setelah menyampaikan pembukaan, peneliti memasuki kegiatan
inti.
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Kegiatan inti yang dilakukan kurang sesuai dengan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran. Peneliti membuka kegiatan inti dengan menjelaskan tugas
proyek yang harus diselesaikan siswa. Setelah penjelasan tugas proyek dan
guru sudah kembali ke kelas XI TOI, maka kegiatan inti selanjutnya dimulai.
Guru membuka penyampaian materi dengan menjelaskan secara singkat apa
makna dari transformasi geometri tersebut. Setelah memberikan penjelasan
singkat, guru masuk pada materi khusus yaitu translasi. Siswa diminta
melaksanakan kegiatan yang sudah ada di LKS 1. Awal dari kegiatan inti
peneliti menemukan seorang siswa yang salah dalam membuat koordinat titik
P (2,3). Berikut ilustrasi yang dilakukan siswa dan dibandingkan dengan yang
seharusnya:
Yang dikerjakan salah seorang siswa

Yang benar

Y
3

Y
3

P (2,3)
2

X

2

X

Gambar 4.1 Hasil Pekerjaan Siswa

Dengan demikian menjadi menarik perhatian peneliti untuk memperbaiki
terlebih dahulu konsep pembuatan objek di dalam diagram kartesius dengan
mengerjakan latihan soal. Setelah siswa menyelesaikan latihan soal, guru
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meminta siswa melanjutkan mengerjakan latihan soal di rumah karena waktu
pembelajaran telah usai.
Guru menutup pembelajaran dengan menyimpulkan apa yang telah
dipelajari mengenai translasi. Setelah menyimpulkan bersama, guru menutup
pembelajaran hari ini dengan memberi salam penutup.
2. Pertemuan ke- 2
Pembelajaran dimulai pada pukul 12.30. Pembelajaran hari ini didampingi
oleh guru yaitu Bu Rum. Materi pada pembelajaran di pertemuan ini yaitu
materi refleksi. Guru membuka pembelajaran dengan memberikan salam
pembuka, setelah itu guru mengingatkan siswa tentang materi yang dipelajari
pada pertemuan sebelumnya. Guru mencoba beberapa soal kembali terkait
materi sebelumnya.
Setelah selesai mengerjakan latihan soal, guru memasuki kegiatan inti yaitu
membahas terkait materi refleksi. Guru meminta siswa kembali ke kelompok
dan mengikuti kegiatan yang sudah dijelaskan dalam LKS. Selama
pembelajaran, siswa masuk dalam diskusi dan guru mendampingi kelompok.
Siswa berani menanyakan hal yang tidak mereka ketahui kepada guru. Siswa
melengkapi LKS yang dibagikan oleh guru. Guru mengingatkan siswa untuk
mengumpulkan logbook. Hasil dari logbook masih kosong karena sebagian
besar siswa belum memulai membuat proyek yang diberikan.
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Siswa lebih banyak bekerja dalam kelompok pada pertemuan ini. Setelah
kegiatan inti selesai, guru mengajak siswa menyimpulkan hasil dari
pembelajaran hari itu. Guru meminta siswa mengerjakan latihan soal di rumah
dan akan dibahas pada pertemuan selanjutnya.
3. Pertemuan ke- 3
Pembelajaran pada pertemuan ketiga ini didampingi oleh peneliti. Peneliti
cukup kesulitan dalam membuka pembelajaran karena siswa terlambat datang
ke kelas dan siswa terlihat tidak begitu antusis mengikuti pembelajaran. Peneliti
membuka pembelajaran. Peneliti melanjutkan pada materi selanjutnya yaitu
materi Rotasi. Sebelum pembelajaran dimulai, peneliti menumbuhkan antusias
siswa dengan tindakan mendekati kemudian menasehati siswa dan membantu
siswa menyiapkan alat-alat untuk kegiatan pembelajaran. Setelah itu peneliti
mengingatkan siswa tentang materi yang telah dipelajari pada pertemuan
sebelumnya.
Kegiatan inti pembelajaran peneliti meminta siswa melakukan percobaan
terkait dengan materi rotasi. Siswa merespon peneliti dengan melakukan
perintah peneliti secara berkelompok. Terlihat siswa bekerjasama dan aktif
menyumbangkan ide dalam menyelesaikan tugas dari peneliti tersebut, namun
masih terlihat juga beberapa siswa malas-malasan dalam kelompok dan
mengikuti pembelajaran. Hal tersebut tidak menggangu pembelajaran.
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Terkadang peneliti datang untuk sedikit memotivasi siswa seperti mengatakan
“Ayo dikerjakan tugasnya supaya kamu juga mengerti”.
Siswa juga bertanya jika merasa ada beberapa materi yang belum
dimengerti dan peneliti memberikan penjelasan ke siswa tersebut. Pada
pembelajaran siswa terlihat cukup sulit menerima materi dan belum memahami
materi sebelumnya seperti matriks yang digunakan pada materi rotasi ini. Hal
itu membuat peneliti menghabiskan banyak waktunya untuk membuat siswa
benar-benar mengerti. Setelah materi tersampaikan guru memberikan contoh
soal. Berdasarkan beberapa contoh hanya ada satu soal yang dikerjakan siswa
di depan kelas dan dibahas bersama.
Kegiatan akhir pembelajaran guru memberikan tugas kepada siswa untuk
latihan di rumah karena waktu pembelajaran sudah selesai. Setelah itu, guru
menutup pertemuan dengan mengucapkan salam dan berterimakasih kepada
siswa.
4. Pertemuan ke- 4
Pembelajaran hari keempat ini lebih kondusif. Siswa lebih bersemangat
mengikuti pembelajaran. Peneliti membuka dengan memberikan salam
pembuka. Peneliti memulai pembelajaran dengan mengingatkan materi rotasi
pada pertemuan sebelumnya. Cara mengingatkannya adalah dengan ulangan
dadakan dengan soal yang sedikit atau biasa dikenal dengan kuis. Kemudian
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soal itu dibahas bersama sebagai latihan materi rotasi yang belum sempat
diadakan pada pertemuan sebelumnya.
Proses pembelajaran kali ini lebih baik karena siswa lebih aktif dan terlihat
lebih cepat mengerti materi yang diberikan oleh peneliti, akan tetapi
pembelajaran pada pertemuan ini kurang sesuai dengan RPP. Pada RPP siswa
belajar dalam kelompok. Faktanya siswa belajar tidak berkelompok. Peneliti
merasa hal ini dikarenakan siswa sedang tidak dalam kondisi yang kondusif
untuk belajar dalam kelompok. Terlihat juga beberapa siswa menanyakan
materi yang belum dipahami kepada peneliti. Ada juga siswa yang mau
mengutarakan pendapatnya dengan maju ke depan mengerjakan contoh dan
latihan soal.
Peneliti mengakhiri pembelajaran dengan mengingatkan siswa tentang
informasi tugas proyek dan akan diadakannya ulangan minggu depan. Peneliti
juga memberi kesempatan kepada siswa bertanya di luar jam pembelajaran jika
memang diperlukan. Terakhir peneliti menutup pembelajaran dengan
mengucapkan salam dan terimakasih.
C. Tabulasi Data
1. Data Hasil Belajar Siswa
Data hasil belajar siswa diperoleh dari penilaian aspek pengetahuan, aspek
sikap, dan aspek ketrampilan. Berikut adalah tabulasi dari masing masing
aspek:
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a. Aspek Pengetahuan
Penilaian pada aspek pengetahuan untuk materi transformasi diikuti
oleh seluruh siswa kelas XI TOI. Penilaian aspek pengetahuan ini
merupakan penilaian dari ulangan harian dan penilaian proyek dari aspek
tersebut. Soal ulangan harian yang dibuat oleh peneliti adalah soal uraian
dimana setiap nomor memiliki skor yang berbeda, sedangkan untuk skor
pada penilaian proyek dari aspek pengetahuan sama untuk setiap indikator.
Berikut tabel data hasil belajar dari aspek pengetahuan siswa kelas XI TOI:
Tabel 4.2 Tabulasi Data Hasil Belajar Ulangan Harian
NO
SISWA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1a
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3
4

1b
4
4
1
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3
4

2
13
0
3
13
13
13
13
13
0
10
2
10
1
1
13
13
1
11

NOMOR SOAL
3a
3b
4
10
3
0
9
0
0
10
7
1
10
10
2
10
10
0
9
2
0
10
10
0
10
3
0
10
0
0
0
0
0
10
1
0
0
0
0
10
4
1
10
2
0
10
0
0
10
4
0
10
3
0
10
3
5

5
20
10
1
20
19
12
16
17
9
16
0
0
15
20
0
0
0
10

6
16
0
2
14
7
10
12
0
0
13
0
0
2
12
0
0
0
1

7
0
6
2
11
0
6
11
0
6
11
11
0
11
11
0
0
11
0

8
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
2
0
0
1
0
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

10
13
3
12
2
13
13
13
13
13
13
13
13
5

9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9

10
5
3
10
1
4
3
10
5
6
0
6
4
0

0
0
0
12
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0

12
13
1
20
15
10
10
12
14
14
0
7
16
11

12
12
12
0
4
16
13
13
9
12
0
0
13
0

11
6
0
11
10
11
11
11
6
11
0
0
6
0

0
7
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0

Tabel 4.2 merupakan tabulasi data skor perolehan hasil ulangan siswa
pada setiap nomor. Skor maksimal pada setiap nomor berbeda-beda. Skor
maksimal pada setiap skor adalah
Tabel 4.3 Skor Maksimal Setiap Nomor Soal
Nomor Soal
Skor Maksimal

1a
4

1b
4

2
13

3a
10

3b
10

4
12

5
20

6
16

7
11

8
20

Siswa yang memperoleh skor nol (0) pada nomor soal dikarenakan
siswa tidak mengerjakan sama sekali. Tabel 4.4 adalah tabel tabulasi data
penilaian proyek berdasarkan aspek pengetahuan. Penilaian proyek
berdasarkan aspek pengetahuan dilihat dari 4 indikator seperti pada
lampiran B3.
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Tabel 4.4 Tabulasi Data Hasil Proyek dari Aspek Pengetahuan
NO
SISWA

A1

A2

A3

A4

1

3

2

3

2

2

3

2

3

3

3

3

3

1

2

4

3

2

2

3

5

3

2

3

2

6

3

3

3

2

7

3

3

3

2

8

3

2

3

3

9

3

2

3

2

10

3

2

3

3

11

3

3

1

2

12

3

2

2

3

13

3

3

1

2

14

3

2

3

2

15

3

2

3

2

16

3

2

3

2

17

3

2

3

3

18

3

2

3

3

19

3

2

3

2

20

3

2

2

3

21

3

2

3

2

22

3

2

3

2

23

3

3

3

2

24

3

2

3

3

25

3

2

2

3
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26

3

3

1

2

27

3

2

3

3

28

3

2

3

2

29

3

2

3

2

30

3

2

3

2

31

3

3

3

2

32

3

2

3

3

Keterangan:
A1: Butir penilaian dari aspek 1 yaitu translasi
A2: Butir penilaian dari aspek 2 yaitu refleksi
A3: Butir penilaian dari aspek 3 yaitu rotasi
A4: Butir penilaian dari aspek 4 yaitu dilatasi
Penilaian proyek berdasarkan aspek pengetahuan dengan memberikan
skor pada setiap indikator. Skor maksimal dalam penilaian setiap
indikatornya adalah “Sangat Baik” atau dengan skor 3, sedangkan skor
minimal adalah “Kurang Baik” atau dengan skor 1.
b. Aspek Keterampilan
Penilaian

aspek

keterampilan

diambil

dari

penilaian

dalam

keterampilan siswa dalam mengerjakan soal tes tertulis dan penyelesaian
proyek. Penilaian keterampilan diikuti oleh seluruh siswa. Berikut data
hasil penilaian dari aspek keterampilan siswa kelas XI TOI:
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Tabel 4.5 Tabulasi Data Hasil Proyek Aspek Keterampilan
No
siswa

A1

A2

A3

A4

1

2

2

3

3

2

2

3

2

2

3

1

2

3

2

4

2

3

2

2

5

2

2

3

3

6

3

3

2

3

7

3

3

2

3

8

3

3

2

2

9

2

2

3

3

10

2

3

2

2

11

1

2

3

2

12

2

3

2

2

13

1

2

3

2

14

2

2

3

3

15

2

2

3

3

16

1

2

2

3

17

3

3

2

2

18

2

3

2

2

19

1

2

2

3

20

2

3

2

2

21

1

2

2

3

22

2

3

3

3

23

3

3

2

3

24

3

3

2

2

25

2

3

2

2
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26

1

2

3

2

27

2

3

2

2

28

2

2

3

3

29

1

2

2

3

30

2

3

3

3

31

3

3

2

3

32

3

3

2

2

Keterangan:
A1: Butir penilaian pada aspek 1 yaitu perencanaan penyelesaian proyek.
A2: Butir Penilaian pada aspek 2 yaitu penggunaan Bahasa Indonesia dan
sistematika yang benar dalam penulisan laporan.
A3: Butir Penilaian pada aspek 3 yaitu Isi dari produk yang dihasilkan.
A4: Butir Penilaian pada aspek 4 yaitu Produk yang komunikatif.
Penilaian proyek berdasarkan aspek keterampilan dilihat dari 4
indikator. Skor maksimal pada setiap indikator adalah “Sangat Baik” atau
3, sedangkan skor minimal pada setiap indikator adalah “Kurang Baik” atau
1.
c. Aspek Sikap
Penilaian aspek sikap diambil dari penilaian dalam sikap siswa saat
melaksanakan pembelajaran dan mengerjakan soal tes tertulis. Penilaian
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sikap diikuti oleh seluruh siswa. Berikut data hasil penilaian dari aspek sikap
siswa kelas XI TOI:
Tabel 4.6 Tabulasi data hasil belajar aspek sikap
No
siswa

A1

A2

A3

A4

A5

1

3

2

2

3

2

2

3

2

2

2

3

3

2

2

2

3

2

4

3

2

2

2

3

5

3

2

2

3

3

6

2

2

2

3

2

7

2

3

3

3

3

8

2

3

2

3

2

9

3

2

2

3

2

10

2

3

2

3

2

11

2

3

2

2

3

12

2

3

2

2

2

13

2

2

2

2

1

14

3

3

2

2

3

15

2

2

2

3

2

16

2

2

2

1

3

17

2

2

1

2

2

18

2

3

2

3

2

19

3

3

2

1

3

20

3

3

2

3

2

21

3

2

2

1

2

22

2

2

2

3

3

23

3

3

2

3

2

24

3

2

2

3

3
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25

2

2

2

3

3

26

2

3

2

2

2

27

2

1

1

2

2

28

2

3

2

3

2

29

2

2

1

2

2

30

2

2

2

3

2

31

3

3

2

3

2

32

2

2

1

1

2

Keterangan:
A1: Butir penilaian pada aspek 1 yaitu percaya diri.
A2: Butir penilaian pada aspek 2 yaitu bertanggung jawab.
A3: Butir penilaian pada aspek 3 yaitu teliti.
A4: Butir penilaian pada aspek 4 yaitu kerjasama.
A5: Butir penilaian pada aspek 5 yaitu aktif.
Penilaian pada aspek sikap dilihat dari 5 indikator. Penilaian ini
merupakan penilaian dari sikap siswa selama pembelajaran dikelas. Skor
maksimal pada setiap indikator adalah “Sangat Baik” atau 3, sedangkan
skor minimal pada setiap indikator adalah “Kurang Baik” atau 1.
2. Data Motivasi Belajar Siswa
a. Kuesioner
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Kuesioner dilaksanakan pada pertemuan pembelajaran terakhir. Dalam
kuesioner terdapat 16 pernyataan favorable dan 14 pernyataan unfavorable.
Pengambilan data kuesioner dilaksanakan oleh 31 siswa dan 1 siswa tidak
hadir saat pengambilan data karena sakit.

Berikut tabulasi dari data

kuesioner:
Tabel 4.7 Tabulasi Data Hasil Kuesioner
No
1
2
3
4
5
6
7

8
9

10

Pernyataan

Jenis
pernyataan
Saya selalu hadir di sekolah sesuai Favorable
aturan yang berlaku
Saya bersemangat dalam mengikuti Favorable
pembelajaran
Saya mempelajari kembali materi Favorable
yang diberikan oleh guru di sekolah.
Saya sering tidak masuk sekolah Unfavorable
karena alasan yang kurang tepat.
Saya merasa malas untuk belajar Unfavorable
dirumah.
Saya berusaha untuk menyelesaikan Favorable
kesulitan yang saya hadapi
Saya mencari solusi lain untuk Favorable
menyelesaikan kesulitan yang saya
hadapi
Saya bersikap acuh terhadap Unfavorable
kesulitan yang saya hadapi

Pilihan Jawaban
SL S
J
TP
25 6
0
0

Saya terpaku terhadap satu solusi Unfavorable
dalam menyelesaikan kesulitan yang
saya hadapi
Saya memberikan perhatian secara Favorable
penuh dalam pembelajaran di kelas

9

19

3

0

2

15

13

0

23

7

0

1

3

18

8

2

12

15

4

0

15

14

2

0

17

11

3

0

5

19

5

2

5

22

4

0

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
99

11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Saya berani menjawab pertanyaan
dari guru
Saya berani bertanya jika ada yang
belum dipahami dalam pembelajaran
di kelas
Saya
berpartisipasi
dalam
pembelajaran di kelas
Saya mengikuti instruksi yang
diberikan oleh guru
Saya
merasa
bosan
setiap
pembelajaran berlangsung
Saya bersikap acuh terhadap hal yang
tidak saya pahami
Saya merasa takut untuk menjawab
pertanyaan dari guru
Saya
bersikap
pasif
dalam
pembelajaran
Saya ingin mendapatkan nilai terbaik
dalam ulangan
Saya selalu mempersiapkan diri
sebelum ulangan
Saya merasa puas jika nilai saya
berada di atas KKM .
Saya merasa puas dengan berapapun
nilai yang saya dapatkan
Saya
merasa
malas
untuk
mempersiapkan diri sebelum ulangan
Saya merasa cemas jika ulangan akan
dimulai
Saya mengerjakan latihan soal tanpa
diminta oleh guru
Saya menyelesaikan tugas mandiri
tepat pada waktunya
Saya menggunakan waktu di luar jam
pembelajaran
untuk
belajar
mandiri/bersama

Favorable

11

16

4

0

Favorable

10

20

1

0

Favorable

11

18

2

0

Favorable

16

15

0

0

Unfavorable

2

26

2

1

Unfavorable

13

17

1

0

Unfavorable

9

18

3

0

Unfavorable

8

17

4

1

Favorable

24

7

0

0

Favorable

10

18

3

0

Favorable

18

11

1

1

Unfavorable

4

9

13

5

Unfavorable

11

15

5

0

Unfavorable

6

17

7

1

Favorable

2

15

13

1

Favorable

8

15

6

0

Favorable

0

16

11

4
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28
29
30

Saya menggunakan waktu di luar jam Unfavorable
pembelajaran untuk bersantai
Saya bergantung pada teman ketika Unfavorable
mengerjakan tugas
Saya hanya mengerjakan tugas yang Unfavorable
diberikan oleh guru

1

9

17

4

9

19

3

0

2

11

13

5

Skor pada kolom pilihan jawaban merupakan banyaknya siswa yang
memilih pada masih masing pilihan jawaban.
D. Analisis Data
1. Analisis Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan pembelajaran merupakan hal yang mendasar dalam penelitian ini.
Pelaksanaan kegiatan pembelajaran tentu menggunakan RPP (Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran) yang menjadi acuan dalam pembelajaran.
Pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara keseluruhan belum sesuai dengan
RPP dikarenakan beberapa faktor.
Pelaksanaan RPP belum sesuai dengan kegiatan pembelajaran di pertemuan
pertama karena pada awal pembelajaran guru menghadiri rapat di sekolah
sehingga peneliti yang membuka pembelajaran. Selain itu, siswa tidak sempat
mengerjakan banyak latihan soal karena guru memulai pembelajaran dengan
siswa waktu kurang lebih 45 menit. Beberapa faktor ini mengakibatkan
pembelajaran tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan.
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Pertemuan kedua, guru memulai pembelajaran dengan tepat waktu dan
sebagian besar sudah sesuai dengan RPP, akan tetapi pengumpulan logbook
tidak dilaksanakan karena siswa belum mengisi logbook yang diberikan pada
pertemuan sebelumnya. Selain itu, guru juga kurang memberikan latihan soal
karena pada saat proses pembelajaran peran guru lebih dominan untuk
menyampaikan materi.
Pertemuan ketiga, guru tidak dapat hadir dalam pembelajaran sehingga
peneliti harus menggantikan guru untuk mengajar di kelas XI TOI. Pergantian
guru ini juga merupakan salah satu faktor yang mengganggu. Hal ini
dikarenakan peneliti membutuhkan waktu lebih untuk kembali beradaptasi
dengan para siswa. Selain itu, karena peneliti adalah seorang mahasiswa maka
tidak menutup kemungkinan siswa kurang memperhatikan peneliti dalam
pembelajaran. Pengumpulan logbook kembali tidak dilaksanakan karena
sebagian besar siswa yang tidak membawa logbook.
Pertemuan terakhir, peneliti merasa bahwa pembelajaran dalam kelompok
di hari tersebut tidak efektif karena siswa tidak dalam kondisi yang kondusif.
Kondisi yang kurang kondusif ini dikarenakan siswa yang sudah mengetahui
bahwa peneliti yang mendampingi dalam belajar sehingga suasana kelas
menjadi rebut. Langkah yang digunakan peneliti tetap membiarkan siswa dalam
kelompok dan melaksanakan kegiatan terkait materi namun pembahasan
dilakukan bersama-sama. Hal ini juga membuat pembelajaran tidak sesuai
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dengan RPP. Selain itu, karena waktu yang sangat terbatas, siswa tidak
mempresentasikan hasil proyeknya dan dikumpulkan pada saat ulangan harian.
2. Analisis Logbook Siswa
Pembagian logbook bertujuan untuk memantau kegiatan penyelesaian
proyek siswa dalam kelompok. Logbook yang dibagikan seharusnya
dikembalikan oleh semua siswa. Kendala dalam penelitian ini yaitu tidak semua
siswa mengembalikan logbook yang telah dibagikan. Beberapa siswa
mengatakan alasan tidak mengembalikan logbook karena hilang atau sudah
rusak. Tentu hal ini bukan hal yang diinginkan dalam penelitian ini. Berikut
tabel analisis logbook:
Tabel 4.8 Analisis Logbook
Perencanaan
penyelesaian

KELOMPOK
1

2

3

4

5

6

7

8

TL

TL

TD

TL

TD

TD

TL

TL

TL

TL

TD

TL

TD

TL

TL

TL

Mengumpulkan TL,

TD,

TD,

TL,

TD,

TL,

TL,

TL,

laporan proyek logb

logb

logbo

logb

logbo

logbo

logb

logbo

dan

ook

ok

ook

ok

ok

ook

ok

tidak

yang

proyek
Kelengkapan
penyelesaian
proyek
Penyelesaian
proyek

secara

sistematis

siswa

logbook ook

tidak

yang
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leng

leng

diku

leng

diku

diku

leng

diku

kap

kap

mpul

kap

mpul

mpul

kap

mpul

kan

kan 2

kan

kan 2

Keterangan:
TL

: Terlaksana

TD

: Tidak Ditulis/ Tidak Dicantumkan

3. Analisis Data Hasil Belajar Siswa
a. Aspek Pengetahuan
Analisis hasil belajar dari aspek pengetahuan diperoleh dari tabel 4.2
dan tabel 4.4. Berdasarkan tabel yang diketahui dapat dianalisis dari data
tersebut dengan ketentuan yaitu bobot 60% nilai proyek dan 40% dari nilai
tes tertulis. Analisis data dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 4.9 Analisis Hasil Belajar dari Aspek Pengetahuan
No

Identitas
siswa

Nilai
Proyek (P)

Nilai Tes
Tertulis

Nilai final

Keterangan

1

Siswa 1

83,3

58,3

73,3

TIDAK TUNTAS

2

Siswa 2

91,7

27,5

66,0

TIDAK TUNTAS

3

Siswa 3

75,0

27,5

56,0

TIDAK TUNTAS

4

Siswa 4

83,3

73,3

79,3

TUNTAS

5

Siswa 5

83,3

55,8

72,3

TIDAK TUNTAS

6

Siswa 6

91,7

50,0

75,0

TUNTAS

7

Siswa 7

91,7

67,5

82,0

TUNTAS

8

Siswa 8

91,7

42,5

72,0

TIDAK TUNTAS

9

Siswa 9

83,3

27,5

61,0

TIDAK TUNTAS
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10

Siswa 10

91,7

46,7

73,7

TIDAK TUNTAS

11

Siswa 11

75,0

26,7

55,7

TIDAK TUNTAS

12

Siswa 12

83,3

15,0

56,0

TIDAK TUNTAS

13

Siswa 13

75,0

45,0

63,0

TIDAK TUNTAS

14

Siswa 14

83,3

55,0

72,0

TIDAK TUNTAS

15

Siswa 15

83,3

25,8

60,3

TIDAK TUNTAS

16

Siswa 16

83,3

29,2

61,6

TIDAK TUNTAS

17

Siswa 17

91,7

26,7

65,7

TIDAK TUNTAS

18

Siswa 18

91,7

40,0

71,0

TIDAK TUNTAS

19

Siswa 19

83,3

60,0

74,0

TIDAK TUNTAS

20

Siswa 20

83,3

60,8

74,3

TIDAK TUNTAS

21

Siswa 21

83,3

30,8

62,3

TIDAK TUNTAS

22

Siswa 22

83,3

69,2

77,6

TUNTAS

23

Siswa 23

91,7

42,5

72,0

TIDAK TUNTAS

24

Siswa 24

91,7

63,3

80,4

TUNTAS

25

Siswa 25

83,3

56,7

72,6

TIDAK TUNTAS

26

Siswa 26

75,0

65,0

71,0

TIDAK TUNTAS

27

Siswa 27

91,7

54,2

76,7

TUNTAS

28

Siswa 28

83,3

62,5

75,0

TUNTAS

29

Siswa 29

83,3

25,8

60,3

TIDAK TUNTAS

30

Siswa 30

83,3

36,7

64,6

TIDAK TUNTAS

31

Siswa 31

91,7

58,3

78,4

TUNTAS

32

Siswa 32

91,7

27,5

66,0

TIDAK TUNTAS

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat diketahui nilai akhir dan dapat
dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Kriteria
Ketuntasan Minimal untuk pembelajaran matematika di kelas XI TOI SMK
N 2 Depok Sleman adalah 75. Dari tabel 4.7 dapat diketahui bahwa siswa
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yang tuntas dalam pembelajaran adalah 8 siswa, sedangkan ada 24 siswa
yang belum tuntas. Suatu pembelajaran dikatakan efektif jika siswa yang
tuntas sudah mencapai lebih dari atau sama dengan 75%. Rata-rata yang
diperoleh dalam aspek pengetahuan adalah 69,4. Siswa yang melampaui
8

KKM adalah 32 × 100% = 25%, sedangkan siswa yang belum melampaui
24

KKM adalah 32 × 100% = 75%.
b. Aspek Keterampilan
Analisis hasil belajar dari aspek keterampilan diperoleh dari tabel 4.5.
Berdasarkan tabel yang diketahui dapat dianalisis untuk mengetahui nilai
proyek dari aspek keterampilan. Analisis data dapat dilihat dalam tabel
berikut:
Tabel 4.10 Analisis Hasil Belajar dari Aspek Keterampilan
No

Identitas siswa

Nilai
Proyek (K)

Konversi
Nilai

Keterangan

1

Siswa 1

83

C

Cukup

2

Siswa 2

75

C

Cukup

3

Siswa 3

67

D

Kurang

4

Siswa 4

75

C

Cukup

5

Siswa 5

83

C

Cukup

6

Siswa 6

92

B

Baik

7

Siswa 7

92

B

Baik

8

Siswa 8

83

C

Cukup

9

Siswa 9

83

C

Cukup

10

Siswa 10

75

C

Cukup
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11

Siswa 11

67

D

Kurang

12

Siswa 12

75

C

Cukup

13

Siswa 13

67

D

Kurang

14

Siswa 14

83

C

Cukup

15

Siswa 15

83

C

Cukup

16

Siswa 16

67

D

Kurang

17

Siswa 17

83

C

Cukup

18

Siswa 18

75

C

Cukup

19

Siswa 19

67

D

Kurang

20

Siswa 20

75

C

Cukup

21

Siswa 21

67

D

Kurang

22

Siswa 22

92

B

Baik

23

Siswa 23

92

B

Baik

24

Siswa 24

83

C

Cukup

25

Siswa 25

75

C

Cukup

26

Siswa 26

67

D

Kurang

27

Siswa 27

75

C

Cukup

28

Siswa 28

83

C

Cukup

29

Siswa 29

67

D

Kurang

30

Siswa 30

92

B

Baik

31

Siswa 31

92

B

Baik

32

Siswa 32

83

C

Cukup

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui siswa- siswi yang memperoleh
nilai diatas 75 atau C. Dari hasil yang diperoleh kita mengetahui bahwa
tidak ada siswa yang memperoleh nilai A. Siswa yang memperoleh nilai B
ada 6 siswa atau 18,75%. Siswa yang memperoleh nilai C ada 18 siswa atau
56,25%. Sedangkan siswa yang memperoleh nilai D ada 8 siswa atau 25%.
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c. Aspek Sikap
Analisis hasil belajar dari aspek keterampilan diperoleh dari tabel 4.6.
Berdasarkan tabel yang diketahui kita dapat menganalisis data tersebut
dalam tabel berikut:
Tabel 4.11 Analisis Hasil Belajar dari Aspek Sikap
Aspek yang dinilai

NO
SISWA

A1

A2

A3

A4

A5

1

3

2

2

3

2

3

2

2

3

2

2

4

3

5

NA

KN

Keterangan

2

80.0

A

Sangat Baik

2

3

80.0

A

Sangat Baik

2

3

2

73.3

B

Baik

2

2

2

3

80.0

A

Sangat Baik

3

2

2

3

3

86.7

A

Sangat Baik

6

2

2

2

3

2

73.3

B

Baik

7

2

3

3

3

3

93.3

A

Sangat Baik

8

2

3

2

3

2

80.0

A

Sangat Baik

9

3

2

2

3

2

80.0

A

Sangat Baik

10

2

3

2

3

2

80.0

A

Sangat Baik

11

2

3

2

2

3

80.0

A

Sangat Baik

12

2

3

2

2

2

73.3

B

Baik

13

2

2

2

2

1

60.0

B

Baik

14

3

3

2

2

3

86.7

A

Sangat Baik

15

2

2

2

3

2

73.3

B

Baik

16

2

2

2

1

3

66.7

B

Baik

17

2

2

1

2

2

60.0

B

Baik

18

2

3

2

3

2

80.0

A

Sangat Baik

19

3

3

2

1

3

80.0

A

Sangat Baik

20

3

3

2

3

2

86.7

A

Sangat Baik

21

3

2

2

1

2

66.7

B

Baik
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22

2

2

2

3

3

80.0

A

Sangat Baik

23

3

3

2

3

2

86.7

A

Sangat Baik

24

3

2

2

3

3

86.7

A

Sangat Baik

25

2

2

2

3

3

80.0

A

Sangat Baik

26

2

3

2

2

2

73.3

B

Baik

27

2

1

1

2

2

53.3

C

Cukup

28

2

3

2

3

2

80.0

A

Sangat Baik

29

2

2

1

2

2

60.0

B

Baik

30

2

2

2

3

2

73.3

B

Baik

31

3

3

2

3

2

86.7

A

Sangat Baik

32

2

2

1

1

2

53.3

C

Cukup

Berdasarkan tabel 4.11, dapat diketahui siswa yang memperoleh nilai A
ada 19 siswa atau 59,375%. Nilai B ada 11 siswa atau 34,375% dan nilai C
ada 2 siswa atau 6, 25%.
4. Analisis Data Motivasi Belajar Siswa
a. Kuesioner
Data pada tabel 4.6 diketahui bahwa pernyataan kuesioner dibagi
menjadi dua yaitu pernyataan favorable dan pernyataan unfavorable.
Kuesioner ini memuat 5 indikator yaitu ketekunan dalam belajar, ulet dalam
mengahadapi kesulitan, minat dan ketajaman perhatian dalam belajar,
berprestasi dalam belajar, dan mandiri dalam belajar. Analisis yang akan
dilakukan berdasarkan masing masing indikator. Berikut tabel analisis
kuesioner:
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Tabel 4.12 Analisis Data Kuesioner
Jumlah pilihan:
Indikator
Ketekunan
dalam belajar
Ulet dalam
mengahadapi
kesulitan
Minat dan
ketajaman
perhatian dalam
belajar
Berprestasi
dalam belajar
Mandiri dalam
belajar

Pernyataan

No Aitem
SL

S

J

TP

Favorable

1,2,3

36

40

17

0

Unfavorable

4,5

26

25

8

3

Favorable

6,7

27

29

6

0

Unfavorable

8,9

22

30

8

2

Favorable

10, 11, 12,
13, 14

53

91

11

0

Unfavorable

15, 16, 17,
18

32

78

12

2

Favorable

19, 20, 21

52

36

4

1

Unfavorable

22, 23, 24

21

41

25

6

Favorable

25, 26, 27

10

46

32

5

Unfavorable

28, 29, 30

12

39

33

9

Pada tabel 4.12, perolehan skor pada kolom jumlah pilihan didapatkan
dari jumlah nomor aitem baik favorable maupun unfavorable pada setiap
indikator. Perolehan tersebut berdasarkan analisis yang telah dilakukan
pada tabel 4.7.
Tabel 4.13 Analisis Jumlah Respon Siswa dalam Kuesioner

Indikator
Ketekunan
dalam
belajar

Pernyataan

No
Aitem

Total Skor:
SL

S

J

TP

Favorable

1,2,3

144

120

32

0

Unfavorable

4,5

26

50

24

12

Favorable

6,7

108

87

12

0

Jumlah
skor
jawaban
siswa
408
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Ulet dalam
mengahadapi Unfavorable
kesulitan
Minat dan
Favorable
ketajaman
perhatian
dalam
Unfavorable
belajar
Berprestasi
Favorable
dalam
belajar
Unfavorable
Mandiri
dalam
belajar

Favorable
Unfavorable

8,9
10, 11,
12, 13,
14
15, 16,
17, 18
19, 20,
21
22, 23,
24
25, 26,
27
28, 29,
30

22

60

24

8

212

273

22

0

321

739
32

156

36

8

208

108

8

1

21

82

75

24

40

138

64

5

12

78

99

36

527

472

Keterangan:
SL

: Selalu

S

: Sering

J

: Jarang

TP

: Tidak Pernah

Perolehan total skor adalah 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑖𝑙𝑖ℎ𝑎𝑛 × 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑝𝑖𝑙𝑖ℎ𝑎𝑛, sedangkan
perolehan jumlah skor jawaban siswa adalah jumlah dari skor favorable dan
unfavorable.
1) Ketekunan dalam belajar
Indikator ini terdapat 5 pernyataan yaitu 3 pernyataan favorable dan 2
pernyataan unfavorable. Rata rata dari jawaban 31 siswa dalam indikator
408

ini adalah: 𝑅 = 5×31 = 2,63.
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2) Ulet dalam menghadapi masalah
Indikator ini terdapat 4 pernyataan yaitu 2 pernyataan favorable dan 2
pernyataan unfavorable. Rata rata dari jawaban 31 siswa dalam indikator
321

ini adalah 𝑅 = 4×31 = 2,59.
3) Minat dan ketajaman perhatian dalam belajar
Indikator ini terdapat 9 pernyataan yaitu 5 pernyataan favorable dan 4
pernyataan unfavorable. Rata rata dari jawaban 31 siswa dalam indikator
739

ini adalah 𝑅 = 9×31 = 2,65.
4) Berprestasi dalam belajar
Indikator ini terdapat 6 pernyataan yaitu 3 pernyataan favorable dan 3
pernyataan unfavorable. Rata rata dari jawaban 31 siswa dalam indikator
527

ini adalah 𝑅 = 6×31 = 2,83.
5) Mandiri dalam belajar
Indikator ini terdapat 6 pernyataan yaitu 3 pernyataan favorable dan 3
pernyataan unfavorable. Rata rata dari jawaban 31 siswa dalam indikator
472

ini adalah 𝑅 = 6×31 = 2,54.
E. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Hasil Belajar Siswa
Model pembelajaran berbasis proyek dalam pembelajaran matematika
materi transformasi ini akan ditinjau dari aspek pengetahuan, keterampilan dan
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aspek sikap. Penelitian ini, semua kelompok membuat proyek yaitu video
pembelajaran.
a. Aspek Pengetahuan
Mata pelajaran matematika di kelas XI TOI SMK N 2 Depok
menetapkan nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah 75.
Berdasarkan proses analisis hasil belajar dari aspek pengetahuan dalam
tabel 4.7, hasil yang diperoleh untuk siswa yang tuntas KKM ada 8 siswa
dengan persentase 25%, sedangkan siswa yang tidak tuntas KKM ada 24
siswa dengam persentase 75%. Rata-rata yang diperoleh adalah 69,4.
Keberhasilan penelitian pembelajaran dengan model berbasis proyek
dikatakan efektif jika siswa yang tuntas KKM adalah lebih dari atau sama
dengan 75%. Berdasarkan hasil tersebut siswa yang tuntas KKM masih
kurang dari 75% bahkan belum mencapai 50%. Selain itu dapat dilihat dari
rata-rata yang diperoleh masih belum mencapai nilai KKM yaitu 75.
Berdasarkan hasil analisis aspek pengetahuan, model pembelajaran
berbasis proyek belum memberikan hasil yang baik. Hal ini terlihat pada
siswa yang tuntas KKM yang masih kurang dari 75%. Berdasarkan nilai tes
tertulis, perolehan nilai sebagian siswa masih belum memuaskan.
Banyaknya siswa yang belum mencapai KKM dikarenakan perolehan nilai
tes tertulis siswa yang rendah. Faktor penyebab rendahnya nilai siswa
dikarenakan banyak siswa yang tidak menyelesaikan seluruh soal ulangan,
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sementara skor dalam ulangan yang tidak dikerjakan lumayan tinggi. Selain
itu, banyak siswa yang belum memahami benar konsep dari materi yang
diberikan. Pemahaman tentu penting untuk pengetahuan siswa, maka dari
itu banyak siswa yang kesulitan dalam mengerjakan soal ulangan. Hal ini
terlihat pada lembar jawaban siswa yang terlihat tidak mengerti konsep dari
sebagian materi yang diberikan. Selain itu, pada pelaksanaan tes tertulis,
ada tiga siswa yang tidak mengikuti karena ada kegiatan diluar sekolah.
Maka dari itu, ketiga siswa ini mengikuti ulangan susulan di hari lain.
Kondisi siswa yang mengikuti ujian susulan juga bisa menjadi faktor
rendahnya nilai ulangan siswa.
Selain dari nilai tes tertulis aspek pengetahuan juga mencakupi nilai
proyek. Nilai proyek dari aspek pengetahuan memberikan hasil yang cukup
baik dari siswa. Sebagian besar kelompok dapat menyebutkan contoh dari
masing-masing jenis transformasi akan tetapi masih ada kelompok
menyebutkan contoh yang salah. Setiap kelompok menyajikan contoh baik
dengan mengambil gambar atau memeragakannya secara langsung.
Berdasarkan hasil proyek, sebagian kelompok masih menyebutkan contoh
transformasi yang umum. Siswa kurang menggali pengetahuannya
mengenai contoh contoh dari jenis transformasi. Dengan demikian model
pembelajaran berbasis proyek ditinjau dari hasil belajar dalam pokok
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bahasan transformasi di kelas XI TOI SMK N 2 Depok Sleman ini belum
dapat dikatakan efektif dari segi aspek pengetahuannya.
b. Aspek Keterampilan
Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.9 diketahui Siswa yang
memperoleh nilai B adalah 6 siswa dengan persentase 18,75%. Siswa yang
memperoleh nilai C adalah 18 siswa dengan persentase 56,25%. Siswa yang
memperoleh nilai D adalah 25%. Suatu pembelajaran dikatakan efektif jika
jumlah siswa sudah mencapai ketuntasan minimal dengan nilai 75 atau C ≥
75%. Model pembelajaran berbasis proyek ini dapat dikatakan efektif
karena jumlah dari nilai A, B, dan C adalah 75%.
Dalam penilaian keterampilan ini, peneliti menilai dari empat indikator
yaitu
1) Perencanaan penyelesaian proyek
Data dalam perencanaan penyelesaian proyek didukung dari
analisis logbook. Logbook berguna untuk melihat apakah siswa
menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh atau tidak. Pada
indikator yang pertama, peneliti melihat perencanaan penyelesaian
dari logbook kelompok. Peneliti menemukan dua kelompok yaitu
kelompok 3 dan kelompok 5 yang tidak mengumpulkan logbook
sehingga peneliti tidak dapat mengetahui perencanaan dalam
penyelesaian proyek. Peneliti memberikan skor 1 atau kurang baik.
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Kelompok yang telah mengumpulkan logbook dan mencantumkan
kegiatan yang dilakukan peneliti memberikan skor baik hingga
sangat baik.
2) Penulisan laporan dengan benar
Indikator kedua peneliti melihat penggunaan Bahasa Indonesia
dalam laporan dan sistematika penulisan laporan yang sesuai
dengan ketentuan. Sebagian kelompok telah menggunakan bahasa
yang baik untuk penulisan laporan. Kesalahan yang sering
dilakukan oleh siswa yaitu penggunaan huruf kapital dan kesalahan
ketik. Kasus demikian peneliti tidak mengurangi poin banyak,
namun tetap diberikan tanda letak kesalahan. Mengenai sistematika
penulisan laporan, semua kelompok telah mengikuti aturan yang
diberikan. tidak ditemukan kesalahan dalam sistematika penulisan
laporan ini. Indikator ini peneliti memberikan penilaian dari baik
hingga sangat baik untuk setiap siswa dalam kelompok.
3) Isi dari produk
Pada indikator ketiga, peneliti menilai isi dari hasil proyek ini
baik

dari

segi

pengetahuan

dan

keterampilan.

Peniliaian

keterampilan, peneliti menitikberatkan pada kreativitas siswa.
Peneliti masih menemukan kelompok yaitu kelompok 3 dan
kelompok 4 yang membuat video pembelajaran dengan mengunduh
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dari situs sosial. Sementara peneliti menyampaikan secara lisan
kepada siswa bahwa kelompok yang menyajikan video secara
langsung atau tidak mengunduh dari situs sosial akan diberikan poin
lebih baik. Berdasarkan hasil dari penilaian isi produk sebagian
besar kelompok merekam video secara langsung. Maka dari itu,
peneliti memberikan poin baik sampai sangat baik kepada kelompok
yang sesuai.
4) Kekomunikatifan produk
Indikator keempat, peneliti meminta sesama teman mahasiswa
pendidikan matematika (D) untuk melihat hasil dari produk yang
diberikan siswa. Peneliti meminta pendapat teman untuk menilai
apakah produk yang dihasilkan sudah komunikatif atau tidak.
Menurut D, produk yang dihasilkan sudah komunikatif. Menurut
peneliti dan D, ada kelompok yang menyajikan produk yang kurag
komunikatif. Kelompok 3 hanyak menyajikan gambar dan
mengambil video dari situs sosial sehingga ada bagian yang
membuat peneliti bingung dengan apa yang akan disampaikan oleh
kelompok 3. Produk yang demikian peneliti memberikan skor baik,
karena sudah memiliki usaha untuk menyajikan akan tetapi masih
ada kesalahan.
c. Aspek Sikap
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Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.10 diketahui siswa yang
memperoleh nilai A ada 19 siswa dengan persentase 59,375%. Siswa yang
memperoleh nilai B ada 11 siswa dengan persentase 34,375%. Siswa yang
memperoleh nilai C ada 2 siswa dengan persentase 6,25%. Suatu
pembelajaran dikatakan efektif jika jumlah siswa sudah mencapai
ketuntasan minimal yang ditetapkan peneliti yaitu dengan nilai 60 atau B
lebih dari atau sama dengan 75%. Hasil jumlah dari nilai A dan B mencapai
93,75%. Perolehan ini melebihi 75% maka dari itu pembelajaran tersebut
berdasarkan aspek sikap dapat dikatakan efektif.
Hal ini didukung oleh proses belajar yang dialami siswa. Siswa merasa
tertantang untuk mengikuti setiap kegiatan dalam pertemuan pembelajaran.
Indikator percaya diri, secara garis besar siswa siswi di kelas XI TOI ini
cukup memiliki percaya diri untuk berani mengutarakan pendapatnya.
Indikator ini tidak ada siswa yang mendominasi pada setiap pertemuan.
Maka dari itu peneliti memberikan nilai baik untuk siswa siswi di kelas XI
TOI.
Indikator kedua yaitu bertanggung jawab masih ditemukan siswa siswa
yang kurang memiliki tanggung jawab dalam setiap proses pembelajaran
baik dalam kelompok maupun kelas. Sebagai contoh siswa dengan inisial S
dan Y tidak berusaha ikut ambil bagian dalam setiap kegiatan berkelompok.
Siswa tersebut aktif dalam berbicara yang diluar konteks namun bermalas-
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malasan ketika belajar di dalam kelas. Peneliti terpaksa memberikan poin
kurang baik untuk kasus demikian.
Indikator ketiga yaitu ketelitian, peneliti melihat tingkat ketelitian
ketika siswa mengerjakan latihan dan mengerjakan tes tertulis. Tingkat
ketelitian di kelas XI TOI sudah cukup baik, akan tetapi masih ditemukan
siswa yang tidak teliti. Masih ada 8 siswa yang tidak teliti dalam
mengerjakan. Dengan kasus demikian, peneliti memberikan skor kurang
baik pada siswa tersebut. Kurang baik disini karena masih banyak
kesalahan yang ditemukan dalam pemecahan masalah dan langkah
pengerjaan.
Indikator keempat yaitu bekerjasama, peneliti masih menemukan 2
siswa yang dirasa kurang dalam hal bekerjasama. Siswa dengan inisial S
dan L ini tidak mau bekerjasama dalam kelompok karena mereka merasa
tidak cocok antar anggota satu sama lain. Kasus demikian peneliti terpaksa
memberikan nilai kurang baik, sedangkan untuk siswa lain peneliti
memberikan poin baik karena sudah mau berusaha untuk membangun
kerjasama dalam kelompok namun terkadang masih bermalas-malasan.
Indikator yang terakhir yaitu keaktifan, peneliti merasa justru pada
indikator ini masih banyak siswa yang masih bersikap pasif. Sikap aktif
disini hampir mirip dengan sikap percaya diri tetapi sikap aktif yang
ditunjukkan adalah sikap kemauan siswa untuk memberikan kontribusi
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selama pembelajaran. Perbedaannya adalah siswa lebih dikondisikan dalam
keaktifan pembelajaran kelas. Masih banyak siswa yang tidak mau
memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dibahas di forum
kelas. Terdapat 6 siswa yang selama pembelajaran tidak ingin bersikap
lebih aktif. Siswa siswi tersebut hanya diam dan tidak mau mengutarakan
pendapatnya dalam kelas.
2. Motivasi Belajar Siswa
Efektivitas model belajar berbasis proyek dalam pembelajaran matematika
materi transformasi ditinjau dari motivasi belajar. Data motivasi belajar
diperoleh dari kuesioner.
a. Kuesioner
1) Ketekunan dalam belajar
Berdasarkan hasil analisis kuesioner, pada indikator ketekunan
dalam belajar memperoleh rata-rata (R) adalah 2,63. Jika rata-rata ini
dibandingkan dengan tabel 3.12 maka dalam hal ketekunan belajar,
siswa sudah termotivasi.
2) Ulet dalam mengahadapi masalah
Berdasarkan hasil analisis kuesioner, pada indikator keuletan dalam
menghadapi masalah memperoleh rata-rata (R) adalah 2,59. Jika ratarata ini dibandingkan dengan tabel 3.13 maka dalam hal keuletan siswa
dalam mengahadapi masalah, siswa sudah termotivasi.
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3) Minat dan ketajaman perhatian dalam belajar
Berdasarkan hasil analisis kuesioner, pada indikator minat dan
ketajaman perhatian dalam belajar memperoleh rata-rata (R) adalah
2,65. Jika rata-rata ini dibandingkan dengan tabel 3.14 maka dalam hal
minat dan ketajaman perhatian dalam belajar, siswa sudah termotivasi.
4) Berprestasi dalam belajar
Berdasarkan hasil analisis kuesioner pada indikator berprestasi
dalam belajar memperoleh rata-rata (R) adalah 2,83. Jika rata-rata ini
dibandingkan dengan tabel 3.15 maka dalam hal kemauan berprestasi
dalam belajar, siswa sudah termotivasi.
5) Mandiri dalam belajar
Berdasarkan hasil analisis kuesioner pada indikator kemandirian
dalam belajar, diperoleh rata-rata (R) adalah 2,54. Jika rata-rata ini
dibandingkan dengan tabel 3.16 maka dalam hal kemandirian dalam
belajar, siswa sudah termotivasi.
Berikut gambar diagram dari motivasi belajar siswa berdasarkan
indikator:
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Rata-rata skor

Gambar 4.2 Diagram Motivasi Belajar
4
3.25

2.63

2.59

2.83

2.65

2.54

2.5
1.75
1
Ketekunan

Keuletan

Minat dan Berprestasi Mandiri dalam
Ketajaman dalam belajar
belajar
Perhatian

Indikator

Dengan ketentuan sebagai berikut:
Tabel 4.14 Kriteria Motivasi Belajar Siswa
Interval

Kategori

1 ≤ 𝑆 < 1,75

Tidak termotivasi

1,75 ≤ 𝑆 < 2,5

Kurang termotivasi

2,5 ≤ 𝑆 < 3,25

Termotivasi

3,25 ≤ 𝑆 < 4

Sangat termotivasi

Berdasarkan gambar 4.2 diketahui bahwa motivasi belajar siswa skor
tertinggi berada pada indikator kemauan siswa untuk berprestasi dalam
belajar. Hal ini menjadikan siswa untuk terus mengejar prestasinya di dalam
kelas dan memiliki kemauan. Selanjutnya pada indikator ketekunan dalam
belajar dan minat serta ketajaman perhatian dalam belajar. Siswa dapat
memberikan perhatian dalam belajar dan mau tekun dalam belajar.
Selanjutnya yaitu keuletan dan kemandirian siswa dalam belajar. Siswa
masih perlu meningkatkan keuletannya dalam menghadapi kesulitan dan
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perlu dididik untuk mandiri dalam belajar. Maka dari itu, penerapan
pembelajaran berbasis proyek ditinjau dari motivasi belajar dapat dikatakan
efektif untuk dilaksanakan di kelas XI TOI.
F. Keterbatasan Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti merasa memiliki beberapa keterbatasan
diantaranya:
1) Perubahan desain pembelajaran dikarenakan pada pertemuan pertama
guru menghadiri rapat guru disekolah sehingga peneliti terpaksa
merubah desain pembelajaran demi kelancaran penelitian. Pertemuan
ketiga dan keempat peneliti juga merubah desain pembelajaran karena
guru menghadiri seminar di luar sekolah.
2) Peneliti diberikan kesempatan oleh guru sebanyak 5 pertemuan. Hal ini
dirasa masih kurang karena setiap pertemuan dalam pembelajaran
merupakan pembelajaran setelah siswa siswi melaksanakan Shalat
Luhur. Peneliti sedikit merasa tidak siap karena siswa berada di kelas
setelah 15 menit dari seharusnya. Selain itu, adanya pergantian
pendamping belajar siswa, membuat peneliti membutuhkan waktu yang
lebih untuk beradaptasi dengan siswa maupun siswa dengan peneliti.
3) Peneliti tidak melakukan validasi soal ke siswa karena peneliti tidak
memiliki cukup waktu untuk melaksanakannya. Selain itu peneliti juga
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mengalami perubahan jadwal penelitian sehingga validasi kepada siswa
tidak dilaksanakan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari penelitian “Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran
Berbasis Proyek pada Pokok Bahasan Transformasi Ditinjau dari Hasil Belajar dan
Motivasi Belajar Siswa Kelas XI TOI di SMK N 2 Depok Tahun Ajaran
2015/2016” dapat disimpulkan bahwa:
1. Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek pada Pokok
Bahasan Transformasi ditinjau dari Hasil Belajar Siswa Kelas XI TOI belum
dapat dikatakan efektif dari aspek pengetahuan, sedangkan berdasarkan aspek
keterampilan dan sikap telah dikatakan efektif untuk diterapkan. Hal itu
dibuktikan pada penilaian aspek pengetahuan hasil nilai siswa kurang dari 75%
bahkan masih kurang dari 50% sehingga model pembelajaran berbasis proyek
pada materi transformasi ini belum efektif untuk diterapkan. Penilaian aspek
keterampilan dengan kriteria minimal C maka hasil perolehan nilai A,B, dan C
pada siswa sudah mencapai 75%, sehingga model pembelajaran berbasis
proyek pada materi transformasi ini sudah efektif untuk diterapkan. Penilaian
aspek sikap, perolehan kriteria rata-rata B maka hasil perolehan nilai A dan B
pada siswa sudah melebihi 75% sehingga model pembelajaran berbasis proyek
pada materi transformasi sudah efektif untuk diterapkan.
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2. Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek pada Pokok
Bahasan Transformasi ditinjau dari Motivasi Belajar Siswa Kelas XI TOI
dikatakan efektif untuk diterapkan ditinjau dari motivasi belajar siswa. Hal ini
ditunjukkan oleh kelima indikator yaitu ketekunan dalam belajar, keuletan
dalam menghadapi masalah, minat dan ketajaman perhatian dalam belajar,
kemauan berprestasi dalam belajar, dan mandiri dalam belajar yang
menunjukkan sudah termotivasi.
B. Saran
Penelitian “Efektifitas Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek pada
Pokok Bahasan Transformasi Ditinjau dari Hasil Belajar dan Motivasi Belajar
Siswa Kelas XI TOI di SMK N 2 Depok Tahun Ajaran 2015/2016”, peneliti akan
memberikan saran sebagai berikut:
1. Persiapan yang lebih matang untuk mengatasi apabila terjadi perubahan desain
pembelajaran yang sudah ditetapkan.
2. Memperhatikan alokasi waktu dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga
sesuai dengan waktu siswa yang sedang menjalankan ibadah.
3. Validasi instrumen soal ulangan ke siswa lebih baik dilaksanakan karena akan
lebih baik jika mengukur validitas soal itu sendiri.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan Pendidikan

: SMK

Kelas/ Semester

: XI TOI / 2

Mata Pelajaran

: Matematika- Wajib

Topik

: Transformasi

Waktu

: 8 x 45 menit

A. Kompetensi Inti SMK kelas XI:
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, pro-aktif
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak
secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah
keilmuan.
B. Kompetensi Dasar
2.1

Menunjukkan sikap senang, percaya diri, motivasi internal, sikap kritis,
bekerjasama, jujur dan percaya diri dalam menyelesaikan berbagai permasalahan
nyata.
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2.2

Memiliki sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan
kreatif

3.20 Menganalisis sifat-sifat transformasi geometri (translasi, refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dengan pendekatan koordinat dan menerapkannya dalam menyelesaikan
masalah.
4.15

Menyajikan objek kontekstual, menganalisis informasi terkait sifat-sifat objek
dan menerapkan aturan transformasi geometri (translasi,refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dalam memecahkan masalah.

C. Indikator Pencapaian Kompetensi
3.20.1

Menemukan konsep dari transformasi geometri (translasi, refleksi, dilatasi,
dan rotasi).

3.20.2

Mendeskripsikan konsep transformasi geometri dengan kalimat yang
sederhana.

3.20.3

Memahami sifat-sifat yang ada dalam transformasi geometri (translasi,
refleksi, dilatasi, dan rotasi).

4.15.1

Terampil dalam memberikan contoh konkret terkait konsep transformasi
geometri serta menemukan masing masing sifat dari jenis-jenis transformasi
geometri.

D. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan diskusi dan pembelajaran kelompok dalam pembelajaran transformasi
ini, diharapkan siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan dapat bertanggung
jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan serta dapat:
1. Menemukan konsep dari transformasi geometri yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan
dilatasi.
2. Mendeskripsikan konsep transformasi geometri dengan kalimat yang sederhana
3. Memahami sifat-sifat yang ada dalam transformasi geometri
4. Menyajikan contoh konkret terkait konsep transformasi dan menemukan sifat dari
jenis-jenis transformasi.
E. Materi Matematika
Materi Transformasi meliputi translasi, refleksi, rotasi dan dilatasi (materi
terlampir).
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F. Metode Belajar
Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan saintifik
(scientific approach) dengan metode pembelajaran berbasis proyek dan diskusi
kelompok.
G. Kegiatan Pembelajaran
1. Pertemuan Ke- 1 (Translasi)
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi

Peralatan

Waktu
Pendahuluan Pra Pembelajaran
1. Guru

10 menit

mengkondisikan

kondusif

untuk

kelas

agar

lembar

berlangsungnya

penilaian

pembelajaran.
2. Guru

Presensi,

sikap

memberikan

salam

serta

dan

keterampilan

pembukaan
3. Guru

menyegarkan

siswa

memberi

motivasi

memahami

transformasi

dengan

pentingnya
geometri

khususnya translasi.
4. Guru

menyampaikan

tujuan

pembelajaran yang hendak dicapai yaitu
memahami konsep translasi dan mampu
menyelesaikan permasalahan nyata.
5. Guru

menyampaikan

kegiatan

pembelajaran yang akan diterapkan
secara garis besar.
Inti

1. Guru memberikan LKS 1 pada siswa.
2. Guru bertanya mengenai apa yang
diketahui siswa jika berbicara tentang
translasi atau pergeseran dari informasi
yang didapat ketika di kelas VII.
3. Jika siswa belum dapat menjawab, maka
guru

memancing

ingatan

siswa

70 menit

LKS

1,

Lembar soal
latihan
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mengenai pergeseran dengan benda
benda yang ada di sekitarnya.
4. Selanjutnya, guru mengarahkan siswa
menuju konsep translasi/ pergeseran
dengan aktivitas di kelas (seperti pada
buku pegangan Matematika) lalu dibawa
ke konsep di diagram kartesius, dan
menuliskan konsepnya secara umum
dengan kalimat sendiri.
5. Guru mengelompokkan siswa dalam
kelompok yang terdiri dari 4 siswa yang
heterogen
6. Guru

mengajak

mengerjakan

latihan

siswa

untuk

soal

secara

kelompok.
7. Selama bekerja dalam kelompok, guru
mendorong siswa untuk terlibat diskusi
serta mengarahkan bila ada kelompok
yang pasif.
8. Guru dan siswa, secara bersama sama
membahas hasil pekerjaan siswa.
Penutup

1. Guru

meminta

siswa

untuk 10 menit

menyimpulkan terkait konsep translasi
2. Guru memberikan tugas Proyek (Proyek
siswa)

dan

pembuatan

menjelaskan
proyek

pada

aturan
materi

transformasi
3. Guru memberi motivasi untuk tetap
semangat dalam belajar serta menjaga
kesehatan dan mengakhiri pembelajaran

2. Pertemuan Ke- 2 (Refleksi)

Lembar
Proyek
log book

dan
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Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Pendahuluan Pra Pembelajaran
1. Guru

mengkondisikan

kondusif

untuk

kelas

Alokasi Waktu

Peralatan

10 menit

Presensi,

agar

berlangsungnya

pembelajaran.
2. Guru

Observasi 2,
lembar

memberikan

salam

serta

pembukaan
3. Guru

Lembar

penilaian
sikap

menyegarkan

siswa

memberi

motivasi

memahami

transformasi

dengan

pentingnya
geometri

khususnya refleksi.
4. Guru

menyampaikan

tujuan

pembelajaran yang hendak dicapai yaitu
memahami konsep refleksi dan mampu
menyelesaikan permasalahan nyata.
Inti

1. Guru bertanya mengenai apa yang 70 menit

LKS 2

diketahui siswa jika berbicara tentang

Cermin,

refleksi atau pencerminan dari informasi

Lembar soal

yang didapat ketika di kelas VII.

latihan,

2. Jika siswa belum dapat menjawab, maka

Geogebra,

guru mendorong rasa ingin tahu siswa

Penggaris

mengenai pencerminan dengan benda
benda yang ada di sekitarnya.
3. Guru meminta siswa untuk kembali ke
dalam kelompok seperti pada pertemuan
sebelumnya dan membagikan LKS 2.
4. Selanjutnya, guru mengarahkan siswa
menuju konsep refleksi/pencerminan
terhadap titik asal O (0,0) dengan
aktivitas di kelas (LKS) lalu dibawa
kepada konsep di diagram kartesius, dan
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menuliskan konsepnya secara umum
dengan kalimat sendiri.
5. Setelah mendapatkan konsep tersebut,
guru mendorong rasa ingin tahu siswa
bagaimana jika pencerminan terhadap
sumbu x, garis y = h, sumbu y, garis y =
x dengan prinsip yang sama dan
berbagai pola yang terbentuk.
6. Guru

mengajak

mengerjakan

siswa

untuk

soal

secara

latihan

berkelompok.
7. Selama bekerja dalam kelompok, guru
mendorong siswa untuk terlibat diskusi
serta mengarahkan bila ada kelompok
yang pasif.
8. Guru dan siswa, secara bersama sama
membahas hasil pekerjaan siswa.
Penutup

1. Guru

meminta

siswa

untuk 10 menit

Materi

menyimpulkan terkait konsep Refleksi

Refleksi

menggunakan tayangan.

dalam

2. Guru meminta logbook siswa sebagai
alat

pantauan

dalam

mengerjakan

proyek siswa.
3. Guru meminta siswa membawa barangbarang yang akan digunakan untuk
pertemuan berikutnya.
4. Guru memberi motivasi untuk tetap
semangat dalam belajar serta menjaga
kesehatan
pembelajaran.

3. Pertemuan Ke- 3 (Rotasi)

dan

mengakhiri

powerpoint,
logbook.
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Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Pendahuluan Pra Pembelajaran
1. Guru

mengkondisikan

kondusif

untuk

kelas

Alokasi Waktu

Peralatan

10 menit

Presensi

agar

berlangsungnya

pembelajaran.
2. Guru

Lembar
penilaian
sikap

memberikan

salam

serta

keterampilan

pembukaan
3. Guru

menyegarkan

siswa

memberi

motivasi

memahami

transformasi

dengan

pentingnya
geometri

khususnya rotasi.
4. Guru

menyampaikan

tujuan

pembelajaran yang hendak dicapai yaitu
mampu memahami konsep rotasi dan
menyelesaikan permasalahan nyata
Inti

1. Guru meminta siswa untuk kembali ke 70 menit
dalam kelompok yang sudah dibentuk
pada pertemuan sebelumnya.
2. Guru

mengajak

siswa

untuk

mempersiapkan alat dan bahan yang
telah disebutkan pada LKS 3 sebagai
awal dari menemukan konsep rotasi.
3. Guru memberikan Lembar Kerja Siswa
(LKS 3) untuk mempraktekkan konsep
rotasi.
4. Selama siswa bekerja, guru meminta
siswa untuk melengkapi LKS 3 yang
diberikan, dan guru menantau siswa
serta mendorong untuk terlibat dalam
diskusi.
5. Selanjutnya, guru mengarahkan siswa
menuju konsep rotasi pada pusat O (0,0)
dalam

diagram

kartesius,

dan

dan

LKS 3
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menuliskan konsepnya secara umum
dengan kalimat sendiri.
6. Setelah mendapatkan konsep tersebut,
guru mendorong rasa ingin tahu siswa
bagaimana jika putaran pada pusat P
(a,b) dengan prinsip yang sama dan
berbagai pola yang terbentuk.
7. Guru

mengajak

mengerjakan

siswa

untuk

soal

secara

latihan

berkelompok.
8. Selama bekerja dalam kelompok, guru
mendorong siswa untuk terlibat diskusi
serta mengarahkan bila ada kelompok
yang pasif.
9. Guru memberikan kesempatan pada
kelompok

untuk

mempresentasikan

hasil pekerjaannya.
Penutup

1. Guru

meminta

siswa

untuk 10 menit

Log book,

menyimpulkan terkait konsep Rotasi
2. Guru meminta logbook siswa sebagai
alat

pantauan

dalam

mengerjakan

proyek siswa.
3. Guru memberi motivasi untuk tetap
semangat dalam belajar serta menjaga
kesehatan

dan

mengakhiri

pembelajaran.

4. Pertemuan Ke- 4 (Dilatasi)

Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Pendahuluan Pra Pembelajaran

Alokasi Waktu

Peralatan

5 menit

Presensi,
lembar
penilaian
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1. Guru

mengkondisikan

kondusif

untuk

kelas

agar

berlangsungnya

sikap

dan

keterampilan

pembelajaran.
2. Guru

memberikan

salam

serta

pembukaan
3. Guru

menyegarkan

siswa

memberi

motivasi

memahami

transformasi

dengan

pentingnya
geometri

khususnya dilatasi.
4. Guru

menyampaikan

tujuan

pembelajaran yang hendak dicapai yaitu
mampu memahami konsep dari dilatasi
dan menyelesaikan permasalahan nyata
Inti

1. Guru meminta siswa memperhatikan 50 menit
video yang akan ditayangkan.
2. Guru

mengajak

menganalisis

video

LKS 4, LCD,
Speaker,

siswa

untuk

Viewer,

tersebut

untuk

laporan

kemudian dibawa ke dalam konsep

pekerjaan

dilatasi.

siswa.

3. Guru meminta siswa mengerjakan LKS
yang dibagikan secara berkelompok.
4. Selama siswa mengerjakan LKS, guru
memantau siswa serta mendorong untuk
terlibat dalam diskusi.
5. Selanjutnya, guru mengarahkan siswa
menuju konsep dilatasi pada pusat O
(0,0)

di

diagram

kartesius,

dan

menuliskan konsepnya secara umum
dengan kalimat sendiri.
6. Setelah mendapatkan konsep tersebut,
guru mendorong rasa ingin tahu siswa.
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7. Guru

mengajak

mengerjakan

siswa

untuk

soal

secara

latihan

berkelompok.
8. Selama bekerja dalam kelompok, guru
mendorong siswa untuk terlibat diskusi
serta mengarahkan bila ada kelompok
yang pasif.
9. Guru dan siswa, secara bersama sama
membahas hasil pekerjaan siswa.

30 menit

10. Beberapa kelompok mempresentasikan
hasil proyeknya di hadapan kelompok
lain.
Penutup

1. Guru

meminta

siswa

untuk 5 menit

mengonfirmasi terkait konsep dilatasi
bersama sama.
2. Guru meminta logbook

serta proyek

siswa yang diberikan untuk dinilai.
3. Guru memberikan pengumuman bahwa
ulangan harian dilaksanakan pertemuan
berikutnya
pembelajaran.

dan

mengakhiri
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H. Alat dan Bahan Pembelajaran
1. Penggaris
2. Spidol
3. Cermin
4. Kertas
5. Paku payung
6. Milimeter Block
7. Lembar Penilaian
8. Lembar Proyek
9. Log Book
I. Sumber Pembelajaran
1. Buku Teks Pelajaran Matematika kelas XI, Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia 2013
2. Buku Matematika kelas XII IPA kurikulum KTSP, Sartono, Erlangga
3. Lembar Kerja Siswa
4. Internet
J. Penilaian
1. Jenis Penilaian

: Test

2. Teknik Penilaian : Proyek dan Tertulis
3. Instrumen

: lembar proyek dan soal tes tertulis

4. Rubrik Penilaian : Rubrik Penilaian Terlampir
No

Aspek yang dinilai

Teknik Penilaian

Waktu Penilaian

1

Pengetahuan

Pengamatan dan tes

Sebagai

a. Mampu

evaluasi

pembelajaran

dan

menyelesaikan soal

dilaksanakan

pada

terkait konsep

akhir

translasi

materi transformasi

pembelajaran
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b. Mampu
menyelesaikan

soal

terkait konsep refleksi.
c. Mampu
menyelesaikan

soal

terkait konsep rotasi.
d. Mampu
menyelesaikan

soal

terkait konsep dilatasi.
2

Sikap

Pengamatan

a. Menunjukkan

sikap

Selama pembelajaran
materi transformasi

percaya diri
b. Bertanggung
dengan

jawab

penugasan

proyek
c. Teliti dan runtut dalam
menyelesaikan soal tes
d. Bekerja sama dalam
kegiatan berdinamika
dalam kelompok
e. Terlibat aktif dalam
pembelajaran di kelas
f. Terlibat aktif dalam
penyelesaian proyek
3

Keterampilan
a. Merencanakan jadwal
penyelesaian proyek

Pengamatan

Penyelesaian
proyek

tugas
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b. Menggunakan bahasa
yang sesuai dengan
kaidah

Bahasa

Indonesia

dalam

penulisan

laporan

proyek
c. Menggunakan
sistematika penulisan
laporan yang tepat
d. Menyusun

laporan

secara lengkap dan
tepat
e. Membuat

produk

proyek

menjadi

komunikatif
f. Dapat
memperhitungkan
komposisi
produk

dalam

agar

tetap

menitikberatkan pada
materi.
Depok, April 2016
Guru Mata Pelajaran

Peneliti

Rum Ismawati, S. Si

Trisona Agustina

NIP. 19780810 200604 2 007

NIM. 121414048
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TUGAS PROYEK
Nama Kelompok

: __________________________________

Anggota Kelompok :
1. ______________________________ / ______
2. ______________________________ / ______
3. ______________________________ / ______
4. ______________________________ / ______
Materi Pokok

: Transformasi

Standar Kompetensi : 3. 20 Menganalisis sifat-sifat transformasi geometri (translasi,
refleksi, dilatasi, dan rotasi) dengan pendekatan koordinat dan
menerapkannya dalam menyelesaikan masalah.
Indikator

: 3. 20. 1 Memahami konsep dari transformasi baik translasi,
refleksi, rotasi, dan dilatasi.
3. 20. 2 Menunjukkan contoh benda sekitar yang mewakili
prinsip dari translasi, refleksi, rotasi dan dilatasi.
3. 20. 3 Menemukan sifat-sifat dari translasi, refleksi, rotasi
dan dilatasi berdasarkan contoh yang ditemukan
3. 20. 4 Menyajikan contoh benda-benda sekitar dengan cara
membuat video pembelajaran atau komik pembelajaran dengan
kreativitas siswa
3. 20. 5 Menunjukkan sikap disiplin dan taat aturan dalam
menyelesaikan proyek
3. 20. 6 Menunjukkan sikap saling bekerja sama dan aktif
dalam menyelesaikan proyek.
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Kegiatan

: Pembuatan Video Pembelajaran (Vajar) dan Komik
Pembelajaran (Koran)

Tujuan

: Menyajikan contoh dan analisis dari contoh untuk
menemukan sifat dalam Transformasi.

TUGAS PROYEK TRANSFORMASI
Menyajikan contoh dan menemukan sifat dalam translasi, refleksi, rotasi, dan
dilatasi dalam bentuk Video Pembelajaran (Vajar) atau Komik Pembelajaran
(Koran)

Kegiatan
1. Temukanlah contoh- contoh yang termasuk translasi, refleksi, rotasi, dan
dilatasi
2. Silakan gunakan referensi yang ada untuk menemukan contoh yang termasuk
dari masing-masing jenis transformasi tersebut.
3. Dalam menemukan contoh, carilah minimal dua contoh dari masing
masing jenis transformasi tersebut dan total contoh yang disajikan
maksimal 10.
4.

Lakukanlah proses perekaman gambar atau pembuatan komik dari contoh
yang ditemukan.

5. Sajikan contoh tersebut yang dikemas dalam bentuk cerita atau memiliki alur
cerita dan begitu juga dengan pembuatan komik bergambar
6. Apabila video pembelajaran (vajar) atau komik pembelajaran (koran) telah
selesai buatlah laporan mengenai penyelesaian proyek.
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Sistematika Penulisan Laporan Proyek
Cover
a.
b.
c.
d.
e.

Judul Video atau Komik Pembelajaran se-menarik mungkin
Logo SMK N 2 Depok
Nama Anggota Kelompok
Nama Sekolah
Tahun Pembuatan Laporan

Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang Proyek
B. Tujuan Penugasan Proyek
C. Manfaat Penugasaan Proyek
Bab II Pembahasan
A. Susunan Penanggung jawab serta Job Desk setiap Penanggung jawab
B. Tempat, Waktu Pembuatan Proyek
C. Hasil Proyek (sinopsiskan yang ada didalam proyek kelompok secara garis
besar)
D. Uraian dalam Penyelesaian Proyek
1. Maksud kelompok dalam Pemilihan Judul
2. Hal positif yang diperoleh selama pembuatan proyek baik materi maupun
kreativitas
3. Kendala dalam pembuatan proyek
4. Solusi yang dapat dilakukan kelompok untuk mengatasi kendala tersebut
Bab III Kritik dan Saran
A. Uraikan Kritik dan Saran yang ditujukan untuk:
1. Guru
2. Siswa kelas
3. Anggota kelompok
Lampiran (Lampirkan alur cerita yang disusun dan hasil proyek dalam bentuk
hardcopy).
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ATURAN PENGERJAAN PROYEK
Proyek Vajar (Video Pembelajaran):
1. Tentukanlah tema atau judul dari video kelompokmu
2. Tentukanlah penanggung jawab dalam pembuatan proyek tersebut
3. Isi dalam video adalah sebagai berikut:
a. Opening dalam video yang menarik
b. Isi dalam video memperhatikan keseimbangan antara materi dengan unsur
tambahannya.
c. Hasil dari perekaman gambar yang menarik dan telah melalui tahap
editing.
d. Dalam video juga disebutkan apa saja sifat-sifat dari masing-masing jenis
Transformasi tersebut.
e. Closing video yang menarik
f. Pada closing video, dicantumkan nama penanggung jawab setiap anggota
kelompok dalam Pembuatan Video.
g. carilah minimal dua contoh dari masing masing jenis transformasi
tersebut dan total contoh yang disajikan maksimal 10.
h. Video tidak mengandung unsur SARA.
i. Contoh yang disajikan haruslah benda yang asli (dalam Video) atau benda
yang sudah pernah ditemukan.
4. Buatlah video sekreatif mungkin.
5. Proyek dikumpulkan maksimal pada pertemuan tanggal 27 April 2016
6. Proyek akan dinilai berdasarkan:
a. Ketaatan pembuatan proyek pada aturan yang diberikan
b. Kekreatifan dalam pembuatan dan pengemasan proyek
c. Ketepatan waktu pengumpulan
d. Sikap setiap anggota kelompok dalam penyelesaian proyek
e. Penulisan laporan yang sesuai kaidah Bahasa Indonesia
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Proyek Koran (Komik Pembelajaran) :
1. Tentukanlah tema atau judul dari komik kelompokmu
2. Tentukanlah penanggung jawab dalam pembuatan proyek tersebut
3. Isi dalam komik adalah sebagai berikut:
a. Komik berisi tentang materi yang sudah ditentukan dan memperhatikan
antara keseimbangan materi dengan unsur tambahannya
b. Komik dibuat memiliki alur cerita yag menarik
c. Komik dibuat diatas kertas berukuran A4 yang di lipat menjadi 2, dan
semua sisi pada kertas digunakan
d. Komik diberi cover yang menarik serta berwarna (boleh menggunakan
hard
e. Pembuatan komik sebanyak maksimal 50 halaman minimal 40 halaman
(± 10 lembar kertas berukuran A4) sudah termasuk cover dan halaman
nama penanggung jawab
f. carilah minimal dua contoh dari masing masing jenis transformasi
tersebut dan total contoh yang disajikan maksimal 10. .
g. Komik tidak mengandung unsur SARA dan unsur Pornografi.
h. Contoh yang disajikan haruslah benda yang memang ada di dunia nyata.
i. Buatlah komik sekreatif mungkin.
4. Proyek dikumpulkan maksimal pada pertemuan tanggal 27 April 2016
5. Proyek akan dinilai berdasarkan:
a. Kebersihan dalam produk proyek
b. Ketaatan pembuatan proyek pada aturan yang diberikan
c. Kekreatifan dalam pembuatan dan pengemasan proyek
d. Ketepatan waktu pengumpulan
e. Sikap setiap anggota kelompok dalam penyelesaian proyek
f. Penulisan laporan yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Lampiran B2
Log Book
CATATAN KEGIATAN SISWA
Kelompok

: ___________

Nama

: _______________________________ / ______

No Tanggal

Deskripsi Kegiatan

TTD

Ket.

NB : Kartu ini diisi oleh anggota kelompok secara individu, dan atau
pihak yang mengetahui (jika ada) pada saat melaksanakan
penyelesaian proyek.
(kartu tidak boleh hilang, rusak, robek, atau pindah dari tangan pemilik
selain guru)
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RUBRIK PENILAIAN PROYEK (PENGETAHUAN)

Kompetensi Dasar

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/ Semester

: XI TOI/ 2

Tahun Pelajaran

: 2015/2016

:

3.20 Menganalisis sifat-sifat transformasi geometri (translasi, refleksi, dilatasi,
dan rotasi) dengan pendekatan koordinat dan menerapkannya dalam
menyelesaikan masalah.
4.15 Menyajikan objek kontekstual, menganalisis informasi terkait sifat-sifat
objek dan menerapkan aturan transformasi geometri (translasi,refleksi,
dilatasi, dan rotasi) dalam memecahkan masalah.
Indikator
3.20.1

:
Menemukan contoh sesuai konsep translasi dalam kehidupan seharihari

3.20.2

Menemukan contoh sesuai konsep refleksi dalam kehidupan seharihari

3.20.3

Menemukan contoh sesuai konsep rotasi dalam kehidupan sehari-hari

3.20.4

Menemukan contoh sesuai konsep dilatasi dalam kehidupan seharihari

Tujuan

:

Adapun tujuan dari penilaian ini adalah mengembangkan :
1. Mampu menunjukkan contoh terkait translasi
2.

Mampu menunjukkan contoh terkait refleksi
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3. Mampu menunjukkan contoh terkait rotasi
4. Mampu menunjukkan contoh terkait dilatasi
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒌 (𝒔) =

Penilaian :

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑺𝒌𝒐𝒓
𝟏𝟐

× 𝟏𝟎𝟎

Petunjuk pengisian:


Bubuhkan tanda (√) pada kolom-kolom yang sesuai dengan hasil pengamatan
saudara/i



Penilaian ini menyumbangkan nilai pada masing-masing anggota kelompok
Adapun deskripsi penilaian beserta penentuan skor diatur dalam tabel berikut:
NO

BUTIR

DESKRIPSI

SKOR

PENILAIAN
Dikatakan Kurang baik jika sama sekali
tidak menyajikan contoh terkait translasi

1

Dikatakan Baik jika sudah menyajikan
1

TRANSLASI

contoh translasi namun belum tepat
Dikatakan

Sangat

baik

jika

2
sudah

menyajika contoh translasi dengan tepat

3

Dikatakan Kurang baik jika sama sekali
tidak menyajikan contoh terkait refleksi

1

Dikatakan Baik jika sudah menyajikan
contoh refleksi namun belum tepat
2

REFLEKSI

Dikatakan

Sangat

baik

jika

2
sudah

menyajika contoh refleksi dengan tepat

3

Dikatakan Kurang baik jika sama sekali

1

tidak menyajikan contoh terkait rotasi
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Dikatakan Baik jika sudah menyajikan
contoh rotasi namun belum tepat
3

ROTASI

Dikatakan

Sangat

baik

jika

2
sudah

menyajika contoh rotasi dengan tepat

3

Dikatakan Kurang baik jika sama sekali
tidak menyajikan contoh terkait dilatasi

1

Dikatakan Baik jika sudah menyajikan
contoh dilatasi namun belum tepat
4

DILATASI

Dikatakan

Sangat

baik

jika

2
sudah

menyajika contoh dilatasi dengan tepat

3
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ASPEK YANG DINILAI
TRANSLASI
NO

NAMA

1

Adelia Putri Widyastuti

2

Aditya Eka Herayuda

3

Afan Driyanto

4

Alma Putri Nurfahanah

5

Budi Mulyanto

6

Daniel Untoro

7

Dea Rista Utami

8

Dewi Retnowati

9

Dimas Hafidz La Duni

10

Dista Ragil Arisnawati

11

Duwi Susanto

12

Dwi Nur Ardiyanto

13

Fatia Ulfa Ida

14

Hafidz Setya Efendi

15

Hestiana Rahayu

16

Ika Risti Kurnianingrum

17

Irvan Tessas Abdullah

18

Kartika Candra Kirana

19

Laurentius Andrian Kristiadi

20

Moch. Lukman Ariansyah

21

Muhammad Anifan

KB

B

SB

REFLEKSI
KB

B

SB

ROTASI
KB

B

SB

DILATASI
KB

B

SB

SKOR
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22

Muhammad Ma’fu Choirudin

23

Nadindra Alam Banyu Aji

24

Oktavia Salwa Fullah

25

Rantri Dewi Irfaniyanti N.

26

Rizky Nur Chaerani

27

Septa Adi Nugroho

28

Shaffira Widya Monita

29

Tri Fajar Rohmandoni

30

Vincentius Dhimas Rangga P.

31

Yusrita Nur Abidah

32

Yusuf Farrel Trisyandhi

Depok, April 2016
Guru Mata Pelajaran

Peneliti

Rum Ismawati, S. Si

Trisona Agustina

NIP. 19780810 200604 2 007

NIM. 121414048
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PENILAIAN ASPEK KOGNITIF
Materi Pokok

: Transformasi

Standar Kompetensi : 3. 20 Memahami sifat-sifat transformasi geometri yaitu
translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi dengan
pendekatan koordinat dan menerapkannya dalam
menyelesaikan masalah.
Indikator

: 3. 20. 1 Menyelesaikan masalah terkait penerapan konsep
translasi.
3. 20. 2 Menyelesaikan masalah terkait penerapan konsep
refleksi.
3. 20. 3 Menyelesaikan masalah terkait penerapan konsep
rotasi.
3. 20. 4 Menyelesaikan masalah terkait penerapan konsep
dilatasi.

Tujuan

:

Adapun tujuan dari penilaian pada aspek kognitif, yaitu:

1. Siswa mampu menyelesaikan masalah terkait penerapan konsep
translasi dengan benar.
2. Siswa mampu menyelesaikan masalah terkait penerapan konsep
refleksi dengan benar.
3. Siswa mampu menyelesaikan masalah terkait penerapan konsep
rotasi dengan benar.
4. Siswa mampu menyelesaikan masalah terkait penerapan konsep
dilatasi dengan benar.
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Kisi- kisi soal ulangan:

1.
2.
3.
4.

Indikator
Menyelesaikan masalah terkait konsep translasi
Menyelesaikan masalah terkait konsep refleksi
Menyelesaikan masalah terkait konsep rotasi
Menyelesaikan masalah terkait konsep dilatasi

Nomor Soal
1 dan 2
3a, 3b, dan 4
5 dan 6
7 dan 8

Soal Ulangan Harian
Petunjuk pengerjaan:
1. Tuliskan Nama, Nomor Absen anda di baris yang tersedia dan nama teman
sebangku anda di pojok kanan atas lembar jawaban.
2. Waktu mengerjakan soal adalah 90 menit.
3. Kerjakan soal yang dianggap mudah terlebih dahulu.
4. Soal, kertas buram, dan lembar jawab dikumpulkan.
5. Jika diketahui berbuat curang dalam bentuk apapun, nilai 0 untuk semua
siswa.
Kerjakan soal berikut dengan jujur dan teliti.
1. Tentukan bayangan dari titik A (1, 3), titik B (-2, 5), titik C (-6,3), dan titik D
(10, -3) oleh translasi – translasi berikut:
a. T1 (2, 3)

b. T2 (4, 1)

2. Tentukan persamaan garis dari garis 2𝑥 − 3𝑦 + 4 = 0 yang ditranslasi oleh
𝑇 (−2, −3)
3. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik-titik sudutnya adalah
𝐴 (1, 1), 𝐵 (4, 2), dan 𝐶 (2, 3). Gambarkan hasil dari pencerminan segitiga
ABC jika dicerminkan:
a. Terhadap sumbu – x
b. Terhadap garis y = x
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4. Tentukanlah persamaan garis dari garis 𝑥 + 2𝑦 + 3 = 0 yang dicerminkan
terhadap garis y = -x.
5. Tentukanlah hasil perputaran titik A (1,2) bila dirotasi sebesar 90° dengan
pusat rotasi O (0,0), kemudian dilanjutkan dengan rotasi sebesar -270° dengan
pusat rotasi O (0,0).
6. Tentukanlah persamaan kurva dari parabola 𝑦 − 𝑥 2 − 3𝑥 + 4 = 0 yang
dirotasi sebesar 180° dengan pusat rotasi O (0,0).
7. Gambarkan hasil dari segitiga PQR dengan koordinat P (2,0), Q (-3, 3) dan R
(8, 0) yang dilatasi dengan faktor skala 2 dengan pusat O (0,0).
8. Tentukan persamaan 𝑥2 + 𝑦2 − 2𝑥 − 4𝑦 − 20 = 0 yang didilatasi dengan
faktor skala -1 dengan pusat P (1, -5).
~ Selamat Mengerjakan ~
Kunci Jawaban
No
1

Soal
Tentukan bayangan dari
titik A (1, 3), titik B (-2, 5),

Jawaban
a. T1 = (2, 3) maka
𝐴′ = 𝐴(1,3) → (1 + 2, 3 + 3) = (3,6)

titik C (-6,3), dan titik D

𝐵 ′ = 𝐵(−2, 5) → ((−2) + 2, 5 + 3) = (0, 8)

(10, -3) oleh translasi –

𝐶 ′ = 𝐶(−6,3) → ((−6) + 2, 3 + 3)

translasi berikut:
a. T1 (2, 3) b. T2 (4, 1)

Skor

4

= (−4,6)
𝐷′ = 𝐷(10, −3) → (10 + 2, (−3) + 3)
= (12,0)
b. T2 = (4, 1) maka
𝐴′ = 𝐴(1,3) → (1 + 4, 3 + 1) = (5,4)
𝐵 ′ = 𝐵(−2, 5) → ((−2) + 4, 5 + 1)
= (−2, 6)

4
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𝐶 ′ = 𝐶(−6,3) → ((−6) + 4, 3 + 1)
= (−2,4)
𝐷′ = 𝐷(10, −3) → (10 + 4, (−3) + 1)
= (14, −2)

8

SKOR
2

Tentukan persamaan garis

Garis 2𝑥 − 3𝑦 + 4 = 0 ditranslasi oleh

dari garis 2𝑥 − 3𝑦 + 4 = 0

𝑇(−2, −3) maka
𝑥 +𝑥
𝑥′
( ) = (𝑦1 + 𝑦)
𝑦′
1

yang ditranslasi oleh
𝑇 (−2, −3)

5

(−2) + 𝑥
𝑥′
Sehingga ( ) = (
)
𝑦′
(−3) + 𝑦
Dapat ditulis 𝑥 ′ = −2 + 𝑥 atau 𝑥 = 𝑥 ′ + 2
dan 𝑦 ′ = −3 + 𝑦 atau 𝑦 = 𝑦 ′ + 3,

3

selanjutnya disubstitusikan kedalam
persamaan garis 2𝑥 − 3𝑦 + 4 = 0 maka
menjadi 2(𝑥 ′ + 2) − 3(𝑦 ′ + 3) + 4 = 0
↔ 2𝑥 ′ + 4 − 3𝑦 ′ − 9 + 4 = 0

5

↔ 2𝑥 ′ − 3𝑦 ′ − 1 = 0
Maka persamaan garis setelah ditranslasi
adalah 2𝑥 − 3𝑦 − 1 = 0
SKOR
3

Diketahui segitiga ABC

Segitiga ABC dengan titik sudut A (1,1), B

dengan koordinat titik-titik

(4,2) dan C (2,3) jika dicerminkan terhadap:

sudutnya adalah
𝐴 (1, 1), 𝐵 (4, 2), dan
𝐶 (2, 3). Gambarkan hasil

13
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dari pencerminan segitiga

a. Sumbu X

ABC jika dicerminkan:
a. Terhadap sumbu – x
b. Terhadap garis y = x

4

dengan menggunakan konsep matriks yang
bersesuaian maka:
𝑎
1
)=(
−𝑏
0

𝐴′ (

𝑎
0
)( )
−1 𝑏

Pada titik A (1,1) berlaku:
1 0
1
1
)( ) = ( )
0 −1 1
−1

𝐴′ = (

Pada titik B (4,2), berlaku:
1 0
4
4
)( ) = ( )
0 −1 2
−2

𝐵′ = (

Pada titik C (2,3), berlaku:
𝐶′ = (

1
0

0
2
2
)( ) = ( )
−1 3
−3

Sehingga segitiga menjadi seperti pada
gambar.

6
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b. Terhadap garis y = x

4

dengan menggunakan konsep matriks yang
bersesuaian maka:
0
𝑏
𝐴′ ( ) = (
1
𝑎

1 𝑎
)( )
0 𝑏

Pada titik A (1,1) berlaku:
0
𝐴′ = (
1

1 1
1
)( ) = ( )
0 1
1

Pada titik B (4,2), berlaku:
0
1

𝐵′ = (

1 4
2
)( ) = ( )
0 2
4

6

Pada titik C (2,3), berlaku:
𝐶′ = (

0 1 2
3
)( ) = ( )
1 0 3
2

Sehingga segitiga menjadi seperti pada
gambar.
SKOR

20
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4

Tentukanlah persamaan

Pencerminan terhadap garis y = -x, maka

garis dari garis 𝑥 + 2𝑦 +

−𝑦
𝑥′
0 −1 𝑥
berlaku ( ) = (
) (𝑦) = ( ),
−𝑥
𝑦′
−1 0

3 = 0 yang dicerminkan
terhadap garis y = -x.

sehingga dapat ditulis menjadi 𝑥 ′ = −𝑦 atau

3

2

′

𝑦 = −𝑥′ dan 𝑦 = −𝑥 atau 𝑥 = −𝑦′. Jika di
substitusikan kedalam persamaan garis 𝑥 +
2𝑦 + 3 = 0 maka menjadi:
(−𝑦 ′ ) + 2(−𝑥 ′ ) + 3 = 0

5

−𝑦 − 2𝑥 + 3 = 0
Maka persamaan garis yang dicerminkan
terhadap garis y = - x adalah −2𝑥 − 𝑦 + 3 =
0

2
12

SKOR
5

Tentukanlah hasil

Titik A (1,2) dirotasi sebesar 90º dengan pusat

perputaran titik A (1,2) bila

rotasi O (0,0) menjadi:

dirotasi sebesar 90° dengan

𝐴′ = (

cos 90° − sin 90° 1
)( )
sin 90° cos 90°
2
0 −1 1
𝐴′ = (
)( )
1 0
2
−2
𝐴′ = ( )
1

pusat rotasi O (0,0),
kemudian dilanjutkan
dengan rotasi sebesar -270°
dengan pusat rotasi O (0,0).

5

5

Setelah mendapatkan hasil dari rotasi 90º
−2
) dilanjutkan rotasi sebesar 1

adalah 𝐴′ = (
270º menjadi

cos(−270°) − sin(−270°) −2
𝐴′′ = (
)( )
sin(−270°) cos(−270°)
1
−cos 270°
𝐴′′ = (
−sin 270°

sin 270°
−2
)( )
−cos 270°
1

5
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0 −1 −2
𝐴′′ = (
)( )
1 0
1
−1
𝐴′′ = ( )
−2

5

Maka hasil dari rotasi kedua adalah 𝐴′′ =
−1
)
−2

(

20

SKOR
6

Tentukanlah persamaan
kurva dari parabola 𝑦 −
𝑥 2 − 3𝑥 + 4 = 0 dirotasi

Bentuk Matriks rotasi sebesar 180° yaitu
cos 180° − sin 180°
)
sin 180° cos 180°
−1 0
=(
)
0 −1

𝑅180° = (

sebesar 180° dengan pusat
rotasi O (0,0)!

5

dengan matriks 𝑅180° maka dapat dituliskan
𝑥
𝑥′
−1 0
( )=(
) (𝑦)
𝑦′
0 −1

3

−𝑥
𝑥′
( ) = (−𝑦)
𝑦′
Maka didapatkan 𝑥 ′ = −𝑥 atau 𝑥 = −𝑥′ dan
𝑦 ′ = −𝑦 atau 𝑦 = −𝑦′. Substitusikan
kedalam persamaan parabola 𝑦 − 𝑥 2 − 3𝑥 +

3

4 = 0 menjadi
(−𝑦 ′ ) − (−𝑥 ′ )2 − 3(−𝑥 ′ ) + 4 = 0
2

−𝑦 ′ − 𝑥 ′ + 3𝑥 ′ + 4 = 0
2

5

−𝑦 − 𝑥 + 3𝑥 + 4 = 0
16

SKOR
7

Gambarkan hasil dari

Konsep dilatasi adalah
𝒙′ = 𝒌𝒙

segitiga PQR dengan
koordinat P (2,0), Q (-3, 3)
dan R (8, 0) yang dilatasi

𝒚′ = 𝒌𝒚
Ditulis : 𝑷(𝒙, 𝒚)

[O,k]

𝑷′ (𝒌𝒙, 𝒌𝒚)
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dengan faktor skala 2

Maka nilai P, Q, R dengan faktor skala k =2

dengan pusat O (0,0).

Titik P (2,0) menjadi 𝑥 ′ = 2.2 = 4 dan 𝑦 ′ =
0.2 = 0
Titik Q (-3,3) menjadi 𝑥 ′ = −3.2 = −6 dan
𝑦 ′ = 3.2 = 6

6

Titik R (8,0) menjadi 𝑥 ′ = 8.2 = 16 dan 𝑦 ′ =
0.2 = 0
Maka titik segitiga 𝑃′𝑄′𝑅′ dengan koordinat
𝑃′ (4,0), 𝑄 ′ (−6,6), 𝑑𝑎𝑛 𝑅′(16,0)
Pada gambar:

5
SKOR
8

Tentukan persamaan 𝑥 2 +

Pada konsep dilatasi dengan pusat P (a,b)

𝑦 2 − 2𝑥 − 4𝑦 − 20 = 0

𝑎 + 𝑘(𝑥 − 𝑎)
𝑥′
maka ( ) = (
)
𝑦′
𝑏 + 𝑘(𝑦 − 𝑏)

yang didilatasi dengan
faktor skala -1 dengan pusat
P (1, -5).

11

Jika titik pusat P(1, -5) dan faktor skala k = -1
1 + (−1)(𝑥 − 1)
𝑥′
maka: ( ) = (
)
𝑦′
(−5) + (−1)(𝑦 − (−5))

5

Diperoleh 𝑥 ′ = −𝑥 + 2 dan 𝑦 ′ = −𝑦 − 10.
Dengan demikian, 𝑥 = 2 − 𝑥′ dan 𝑦 =
−10 − 𝑦′ . dari kedua persamaan yang

3
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dioperoleh, disubstitusikan kepersamaan
lingkaran, sehingga menjadi
≈ (2 − 𝑥 ′ )2 + (−10 − 𝑦 ′ )2 − 2(2 − 𝑥 ′ )
− 4(−10 − 𝑦 ′ ) − 20 = 0
≈ (4 − 4𝑥 ′ + 𝑥 ′2 ) + (100 + 20𝑦′ + 𝑦 ′2 )
− (4 − 2𝑥 ′ ) − (−40 − 4𝑦 ′ )
− 20 = 0

12

≈ 𝑥 ′2 + 𝑦 ′2 − 4𝑥 ′ + 2𝑥 ′ + 20𝑦 ′ + 4𝑦 ′ + 4
+ 100 − 4 + 40 − 20 = 0
≈ 𝑥 ′2 + 𝑦 ′2 − 2𝑥 ′ + 24𝑦 ′ + 120 = 0
≈ 𝑥 2 + 𝑦 2 − 2𝑥 + 24𝑦 + 120 = 0

SKOR
TOTAL SKOR

120

Rubrik Penilaian
Nilai Maksimal :

20

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

× 10

Bobot Penilaian Tes Tertulis adalah 40%
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RUBRIK PENILAIAN KETRAMPILAN

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/ Semester

: XI TOI/ 2

Tahun Pelajaran

: 2015/2016

Waktu Pengamatan

:

Kompetensi Dasar:
4.15 Aspek yang akan dinilai adalah perencanaan, penulisan laporan, isi produk
dan produk yang komunikatif.
Indikator:
4.15.1 Menyusun perencanaan penyelesaian proyek yang sesuai
4.15.2 Menyusun penulisan laporan proyek dengan benar
4.15.3 Menyajikan produk proyek dengan kreatif dan sesuai dengan materi yang
ditentukan
4.15.4 Menyajikan produk yang komunikatif.
Tujuan :
Adapun tujuan dari penilaian ketrampilan adalah untuk mengembangkan kemampuan
dalam :
1. Menyusun sebuah perencanaan penyelesaian proyek
2. Menyusun laporan proyek dengan baik dan benar
3. Menyajikan produk yang sesuai dengan materi yang ditentukan dan kreatif
4. Menyajikan produk yang komunikatif.
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Penilaian :
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒌 (𝒔) =

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑺𝒌𝒐𝒓
× 𝟏𝟎𝟎
𝟏𝟓

Petunjuk pengisian :
Bubuhkan tanda √ pada kolom-kolom yang sesuai dengan hasil pengamatan.
Adapun deskripsi penilaian beserta penentuan skor diatur dalam tabel berikut:
NO BUTIR

DESKRIPSI

SKOR

PENILAIAN
Dikatakan Kurang Baik jika dalam

1

perencanaan tidak secara logis dan tidak
1

Perencanaan

dilaksanakan

penyelesaian proyek

Dikatakan Baik jika dalam perencanan

2

lebih logis dan dilaksanakan, namun belum
konsisten
Dikatakan Sangat Baik jika dalam

3

perencanaan lebih logis dan dilaksanakan
Dikatakan Kurang Baik jika dalam
penulisan sering menggunakan bahasa yang
tidak sesuai dengan kaidah Bahasa

1

Indonesia dan tidak sesuai dengan
2

Penggunaan Bahasa

sistematika penulisan laporan yang

Indonesia dan

ditentukan

sistematika yang

Dikatakan Baik jika dalam penulisan sudah

benar dalam

ada usaha untuk menggunakan bahasa yang

penulisan Laporan

sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia dan

2

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Lampiran B5

sesuai dengan sistematika penulisan laporan
yang ditentukan, namun belum konsisten.
Dikatakan Sangat Baik jika dalam
penulisan sudah menggunakan bahasa yang

3

sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia dan
sesuai dengan sistematika penulisan laporan
yang ditentukan.
Dikatakan Kurang Baik jika materi yang
disajikan tidak sesuai dengan materi yang

1

ditentukan
3

Isi dari produk yang
dihasilkan (materi

Dikatakan Baik jika materi yang disajikan

dan kreativitas)

sudah sesuai dengan yang ditentukan namun

2

masih ada sedikit kesalahan

Dikatakan Sangat Baik jika materi yang

3

disajikan sesuai dengan materi yang
ditentukan

Dikatakan Kurang Baik jika produk yang

1

dihasilkan tidak memberikan kejelasan.
Dikatakan Baik jika sudah ada usaha untuk
4

Produk yang

membuat produk yang memberi kejelasan,

komunikatif

namun masih belum maksimal.

2

Dikatakan Sangat Baik jika jika produk
yang dihasilkan dapat memberikan
kejelasan (komunikatif)

3
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PENILAIAN PROYEK (KETERAMPILAN)
ASPEK YANG DINILAI
NO

NAMA

Aspek 1
KB

1

Adelia Putri Widyastuti

2

Aditya Eka Herayuda

3

Afan Driyanto

4

Alma Putri Nurfahanah

5

Budi Mulyanto

6

Daniel Untoro

7

Dea Rista Utami

8

Dewi Retnowati

9

Dimas Hafidz La Duni

10

Dista Ragil Arisnawati

11

Duwi Susanto

12

Dwi Nur Ardiyanto

13

Fatia Ulfa Ida

14

Hafidz Setya Efendi

15

Hestiana Rahayu

16

Ika Risti Kurnianingrum

B

Aspek 2
SB

KB

B

Aspek 3
SB

KB

B

SKOR
Aspek 4

SB

KB

B

SB
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17

Irvan Tessas Abdullah

18

Kartika Candra Kirana

19

Laurentius Andrian Kristiadi

20

Moch. Lukman Ariansyah

21

Muhammad Anifan

22

Muhammad Ma’fu Choirudin

23

Nadindra Alam Banyu Aji

24

Oktavia Salwa Fullah

25

Rantri Dewi Irfaniyanti N.

26

Rizky Nur Chaerani

27

Septa Adi Nugroho

28

Shaffira Widya Monita

29

Tri Fajar Rohmandoni

30

Vincentius Dhimas Rangga P.

31

Yusrita Nur Abidah

32

Yusuf Farrel Trisyandhi
Depok, April 2016
Guru Mata Pelajaran

Peneliti

Rum Ismawati, S. Si

Trisona Agustina

NIP. 19780810 200604 2 007

NIM. 121414048
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RUBRIK PENILAIAN SIKAP

Kompetensi Dasar

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/ Semester

: XI TOI/ 2

Tahun Pelajaran

: 2015/2016

Waktu Pengamatan

:

:

2.1 Menunjukkan sikap senang, percaya diri, motivasi internal, sikap kritis,
bekerjasama, jujur dan percaya diri dalam menyelesaikan berbagai permasalahan
nyata
4.16 Menyajikan objek kontekstual, menganalisis informasi terkait sifat-sifat objek
dan menerapkan aturan transformasi geometri (translasi,refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dalam memecahkan masalah.
Indikator

:

2. 1. 1 Menunjukkan sikap percaya diri dalam menyelesaikan berbagai permasalahan
nyata dan dalam pembelajaran
2.1. 2 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menyelesaikan berbagai
permasalahan nyata dan dalam pembelajaran
2. 1. 3 Menunjukkan sikap yang teliti dalam meenyelesaikan berbagai permasalahan
nyata dan dalam pembelajaran
2. 1. 4 Menunjukkan sikap bekerja sama yang baik dalam meenyelesaikan berbagai
permasalahan nyata dan dalam pembelajaran
2. 1. 5 Menunjukkan sikap aktif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan nyata dan
dalam pembelajaran
Tujuan

:

Adapun tujuan dari penilaian ini adalah mengembangkan :
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1. Sikap percaya diri dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait
transformasi.
2. Sikap bertanggung jawab dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait
transformasi
3. Sikap teliti dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait transformasi
4. Sikap bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait
transformasi
5. Sikap aktif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait transformasi
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒌 (𝒔) =

Penilaian :

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑺𝒌𝒐𝒓
𝟏𝟓

× 𝟏𝟎𝟎

Petunjuk pengisian:
Bubuhkan tanda (√) pada kolom-kolom yang sesuai dengan hasil pengamatan saudara/i
Adapun deskripsi penilaian beserta penentuan skor diatur dalam tabel berikut:
NO

BUTIR

DESKRIPSI

SKOR

PENILAIAN
Dikatakan Kurang baik jika sama sekali tidak
mengutarakan pendapatnya atau tidak mau jika

1

diminta mengerjakan di depan dalam proses
pembelajaran

1

PERCAYA DIRI

Dikatakan Baik jika menunjukkan sudah ada
usaha untuk mencoba mengutarakan pendapat
atau

masih

bersikap

malu

jika

diminta

2

mengerjakan di depan dalam proses pembelajaran

Dikatakan Sangat baik jika memiliki inisiatif
sendiri

untuk

mengutarakan

pendapat

atau

bersemangat jika mengerjakan di depan dalam
proses pembelajaran

3
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Dikatakan Kurang baik jika sama sekali tidak
ambil bagian dalam mengerjakan tugas yang

1

diberikan atau bersikap acuh tak acuh pada saat
berdiskusi
2

BERTANGGUNG Dikatakan Baik jika menunjukkan sudah ada
JAWAB

usaha untuk mencoba ambil bagian dalam
mengerjakan tugas yang diberikan tetapi masih

2

suka bermalas-malasan pada saat berdiskusi
Dikatakan Sangat baik jika sudah ambil bagian
dalam menyelesaikan tugas yang diberikan pada

3

saat berdiskusi
Dikatakan Kurang baik jika masih terdapat

1

banyak kesalahan dalam memecahkan masalah
baik langkah pengerjaan maupun hasilnya.
Dikatakan Baik jika menunjukkan sudah ada
3

TELITI

usaha untuk mencoba mengerjakan secara runtut
dalam memecahkan masalah, namun masih

2

terdapat kesalahan.
Dikatakan Sangat baik jika sudah menunjukkan
pengerjaan dengan runtut sesuai perintah dan

3

memperoleh hasil yang tepat
Dikatakan Kurang baik jika masih terlihat
mengerjakan tugas yang diberikan secara individu

1

Dikatakan Baik jika sudah menunjukkan ada
4

KERJASAMA

usaha untuk mencoba mengerjakan tugas yang
diberikan

bersama-sama,

namun

2

masih

menunjukkan sikap bermalas-malasan
Dikatakan Sangat baik jika sudah menunjukkan
adanya usaha dan mau untuk mengerjakan tugas
yang diberikan secara bersama-sama

3

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Lampiran B6
Dikatakan Kurang baik jika belum menunjukkan
kontribusi

pemecahan

masalah

1

dalam

pembelajaran
Dikatakan Baik jika menunjukkan sudah ada
5

AKTIF

usaha untuk mau mencoba ikut memecahkan

2

masalah, namun menunjukkan sikap bermalasmalasan.
Dikatakan

Sangat

baik

jika

menunjukkan

kontribusi secara menyeluruh dalam memecahkan
masalah pada pembelajaran

3

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran B6

PENILAIAN SIKAP
ASPEK YANG DINILAI
PERCAYA DIRI BERTANGGUN
NO

NAMA

Adelia Putri Widyastuti

2

Aditya Eka Herayuda

3

Afan Driyanto

4

Alma Putri Nurfahanah

5

Budi Mulyanto

6

Daniel Untoro

7

Dea Rista Utami

8

Dewi Retnowati

9

Dimas Hafidz La Duni

10

Dista Ragil Arisnawati

11

Duwi Susanto

12

Dwi Nur Ardiyanto

13

Fatia Ulfa Ida

14

Hafidz Setya Efendi

15

Hestiana Rahayu

16

Ika Risti Kurnianingrum

17

Irvan Tessas Abdullah

18

Kartika Candra Kirana

KERJASAMA

AKTIF
SKOR

G JAWAB
KB

1

TELITI

B

SB

KB

B

SB

KB

B

SB

KB

B

SB

KB

B

SB
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19
20

Laurentius Andrian Kristiadi
Moch. Lukman Ariansyah

21

Muhammad Anifan

22

Muhammad Ma’fu Choirudin

23

Nadindra Alam Banyu Aji

24

Oktavia Salwa Fullah

25

Rantri Dewi Irfaniyanti N.

26

Rizky Nur Chaerani

27

Septa Adi Nugroho

28

Shaffira Widya Monita

29

Tri Fajar Rohmandoni

30

Vincentius Dhimas Rangga P.

31

Yusrita Nur Abidah

32

Yusuf Farrel Trisyandhi
Depok, April 2016
Guru Mata Pelajaran

Peneliti

Rum Ismawati , S. Si

Trisona Agustina

NIP. 19780810 200604 2 007

NIM. 121414048
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KISI-KISI KUESIONER
Dalam penelitian ini, akan digunakan teknik pengumpulan data berupa
penyebaran kuesioner dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kisi-kisi
indikator kuesioner serta lembar kuesioner.
Indikator:
Indikator pertanyaan Kuesioner
1. Ketekunan dalam belajar
2. Ulet dalam menghadapi kesulitan
3. Minat dan ketajaman perhatian dalam belajar
4. Berprestasi dalam belajar
5. Mandiri dalam belajar
Tujuan:
Adapun tujuan disebarkannya angket ini untuk mengetahui dan mengukur
sejauh mana motivasi belajar siswa yang telah dicapai. Selain itu, tujuannya adalah
untuk mencapai:
1.
2.
3.
4.
5.

Ketekunan siswa dalam belajar
Keuletan siswa dalam menyelesaikan masalah
Minat dan ketajaman perhatian dalam belajar
Keinginan untuk berprestasi dalam belajar
Mandiri dalam belajar.

Kisi-kisi Kuesioner:
Favorable

Unfavorable

6. Ketekunan dalam belajar

1, 2, 3

4, 5

7. Ulet dalam menghadapi kesulitan

6, 7

8, 9

8. Minat dan ketajaman perhatian

10, 11, 12, 13,
14

15, 16, 17,
18

9. Berprestasi dalam belajar

19, 20, 21

22, 23, 24

10. Mandiri dalam belajar

25, 26, 27

28, 29, 30

Indikator pertanyaan Kuesioner

dalam belajar
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LEMBAR KUESIONER

Nama

: _______________________________________

Kelas/Nomor Urut

: __________________

Hari/Tanggal Pengisian

: _______________ / _________________

Petunjuk pengisian

:

1. Isilah identitas anda dengan sejujurnya
2. Baca seluruh pernyataan terlebih dahulu sebelum mengerjakan
3. Setiap butir pernyataan diberikan empat pilihan jawaban yaitu selalu, sering,
jarang, tidak pernah
4. Bubuhkan tanda centang (√) yang sesuai dengan keadaan anda
5. Periksa kembali jawaban anda sebelum diberikan kepada petugas
6. Jawaban kuesioner ini bersifat RAHASIA.

Keterangan :
SL

: Selalu

J

: Jarang

S

: Sering

TP

: Tidak Pernah

Pernyataan
Saya sebagai pengisi kuesioner mengisi jawaban kuesioner ini dengan sejujurjujurnya tanpa tekanan dari pihak manapun.

(TTD)
Pengisi
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No

Pernyataan

1

Saya selalu hadir di sekolah sesuai aturan yang berlaku

2

Saya bersemangat dalam mengikuti pembelajaran

3

Saya mempelajari kembali materi yang diberikan oleh guru di
sekolah.

4

Saya sering tidak masuk sekolah karena alasan yang kurang
tepat.

5

Saya merasa malas untuk belajar dirumah.

6

Saya berusaha untuk menyelesaikan kesulitan yang saya hadapi

7

Saya mencari solusi lain untuk menyelesaikan kesulitan yang
saya hadapi

8

Saya bersikap acuh terhadap kesulitan yang saya hadapi

9

Saya terpaku terhadap satu solusi dalam menyelesaikan kesulitan
yang saya hadapi

10

Saya memberikan perhatian secara penuh dalam pembelajaran di
kelas

11

Saya berani menjawab pertanyaan dari guru

12

Saya berani bertanya jika ada yang belum dipahami dalam
pembelajaran di kelas

13

Saya berpartisipasi dalam pembelajaran di kelas

14

Saya mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru

15

Saya merasa bosan setiap pembelajaran berlangsung

16

Saya bersikap acuh terhadap hal yang tidak saya pahami

17

Saya merasa takut untuk menjawab pertanyaan dari guru

18

Saya bersikap pasif dalam pembelajaran

19

Saya ingin mendapatkan nilai terbaik dalam ulangan

20

Saya selalu mempersiapkan diri sebelum ulangan

21

Saya merasa puas jika nilai saya berada di atas KKM .

SL

S

J

TP
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22

Saya merasa puas dengan berapapun nilai yang saya dapatkan

23

Saya merasa malas untuk mempersiapkan diri sebelum ulangan

24

Saya merasa cemas jika ulangan akan dimulai

25

Saya mengerjakan latihan soal tanpa diminta oleh guru

26

Saya menyelesaikan tugas mandiri tepat pada waktunya

27

Saya menggunakan waktu di luar jam pembelajaran untuk
belajar mandiri/bersama

28

Saya menggunakan waktu di luar jam pembelajaran untuk
bersantai

29

Saya bergantung pada teman ketika mengerjakan tugas

30

Saya hanya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru
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LAMPIRAN C
C1. Contoh Pekerjaan Siswa dalam Tes Tertulis
C2. Contoh Laporan Proyek
C3. Logbook
C4. Hasil Penilaian Proyek Berdasarkan Aspek
Pengetahuan
C5. Hasil Penilaian Proyek Berdasarkan Aspek
Keterampilan
C6. Hasil Penilaian Sikap
C7. Hasil Kuesioner
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