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LAMPIRAN 1 

Instrumen Pretest 

 

Jawablah dengan benar setiap pertanyaan berikut dilembar jawab yang telah 

disediakan! 

 

1. Pada segitiga ABC  diketahui  =  = . Segitiga ABC termasuk 

segitiga … 

a. Siku-siku 

b. Tumpul 

c. Sama kaki 

d. Sama sisi 

 

2.  

 
 

Sebuah roti pizza berbentuk segi enam apabila dipotong menjadi 6 bagian 

yang sama seperti pada gambar, maka potongan yang terbentuk merupakan 

segitiga … 

 

a. Sama kaki 

b. Siku – siku 

c. Sembarang 

d. Sama sisi 

 

3. Segitiga yang terbentuk dari sebuah persegi panjang yang dipotong 

menurut diagonalnya adalah … 

 

a. Siku-siku 

b. Lancip 

c. Tumpul 

d. Sembarang 

 

4. Manakah dari pernyataan berikut ini yang benar… 
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a. Jumlah sudut dalam segitiga adalah  

b. Terdapat segitiga sama sisi yang memiliki sudut lebih dari  

c. Segitiga sama sisi merupakan segitiga lancip 

d. Sebuah persegi apabila dipotong pada salah satu diagonalnya akan 

menghasilkan 2 buah segitiga sama sisi. 

 

5. Segitiga sama sisi dapat menempati bingkainya dengan … 

a. 3 cara 

b. 4 cara 

c. 5 cara 

d. 6 cara 

 

6.  

 
Gambar diatas merupakan segitiga … 

a. Sama sisi 

b. Sama kaki 

c. Siku-siku 

d. Sembarang 

 

7.  

 
, , dan  merupakan unsur yang terdapat dalam segitiga yang 

dinamakan … 

a. Sisi segitiga 

b. Sudut 

c. Sumbu 
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d. Titik sudut 

 

8. Akan disusun sebuah segi enam dari 6 buah segitiga yang kongruen, maka 

segitiga yang digunakan adalah … 

a. Sama kaki 

b. Sama sisi 

c. Siku – siku 

d. Sembarang 

 

9. Jumlah sumbu simetri pada segitiga sama kaki adalah … 

a. Tidak ada 

b. 1 

c. 2 

d. 3 

 

10. Jenis segitiga ditinjau dari panjang sisinya ada tiga macam yaitu … 

a. Siku-siku, tumpul, lancip 

b. Sama sisi, siku-siku, sebarang 

c. Tumpul, sama kaki, lancip 

d. Sama kaki, sama sisi, sebarang 

 

11. Garis yang ditarik dari suatu titik sudut segitiga yang membagi dua sudut 

tersebut adalah garis … 

a. Tinggi 

b. Bagi 

c. Berat 

d. Sumbu 

 

12.  

 
Pada gambar diatas merupakan garis … 

a. Bagi 

b. Berat 
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c. Sumbu 

d. Tinggi 

 

13. Garis yang ditarik tegak lurus pada suatu sisi yang membagi dua sisi 

tersebut sama panjang merupakan garis … 

a. Tinggi 

b. Bagi 

c. Sumbu 

d. Berat 

14.  

 
Gambar diatas menunjukkan cara melukis garis … 

a. Tinggi 

b. Berat 

c. Sumbu 

d. Bagi 

 

15. Berikut ini merupakan garis-garis istimewa pada segitiga kecuali … 

a. Garis sumbu 

b. Garis ordinat 

c. Garis berat 

d. Garis bagi 

 

16. Alat yang digunakan untuk melukis segitiga adalah .. 

a. Jangka, busur, penggaris 

b. Jangka sorong, meteran, pensil 

c. Micrometer, busur derajat, kertas petak 

d. Penggaris, selotip, arloji 

 

17. Satu hal yang membedakan antara cara melukis segitiga sama kaki dan cara 

melukis segitiga sama sisi adalah … 

a. Sudut elevasinya berbeda 

b. Jari-jari yang digunakan sama 
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c. Jari-jari yang digunakan sebarang 

d. Panjang pendeknya goresan jangka 

 

18.  Dalam suatu segitiga, jumlah garis sumbu yang dapat dibentuk dalam 

suatu segitiga adalah … 

a. 6 

b. 5 

c. 4 

d. 3 
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LAMPIRAN 2 

Instrumen Posttest 

 

Jawablah dengan benar setiap pertanyaan berikut dilembar jawab yang telah 

disediakan! 

1. Perhatikan gambar berikut ini : 

 
Diketahui segitiga ABC merupakan segitiga sama sisi, yang dipotong dan 

disusun seperti gambar (c), maka sudut yang terbentuk dari potongan 

segitiga tersebut adalah … 

a.  

b.  

c.  

d.  

2. Jumlah sudut-sudut pada segitiga sembarang adalah … 

a.  

b.  

c.  

d.  

3. Jika diketahui sebuah segitiga siku-siku di A. Berapakah besar sudut B dan C 

agar jumlah sudut dalam segitiga tersebut adalah  … 

 

a.  dan  

b.  dan  

c.  dan  

d.  dan  

4.  
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Dari ketiga segitiga diatas, yang memiliki jumlah sudut  adalah … 

 

a. (i) 

b. (i) dan (ii) 

c. (i), (ii), dan (iii) 

d. (ii) dan (iii) 

 

5. Perhatikan gambar dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 = , besar sudut  adalah … 

 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

6. Besar salah satu sudut pada suatu segitiga adalah , besar kedua sudut 

yang lain adalah , dan . Nilai kedua sudut yang lain adalah … 

a.  dan  

b.  dan  

c.  dan  

d.  dan  

 

7. Perbandingan besar sudut-sudut pada suatu segitiga adalah 5 : 4 : 3. Jika 

sudut terbesar adalah  maka sudut terkecil adalah … 

a.  

b.   

c.   

d.   

 

8. Dalam segitiga ABC samakaki sudut C merupakan sudut siku-siku, maka besar 

kedua sudut yang lain adalah … 
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a.  dan  

b.  dan  

c.  dan  

d.  dan  

9.  

 
Nilai  pada gambar diatas adalah … 

 

a.  

b.   

c.  

d.  

 

10. Dalam segitiga ABC sama kaki  =  = , maka besar sudut B adalah … 

a.  

b.  

c.  

d.  

11.  

 
Yang dimaksud dengan sudut luar segitiga adalah … 

a.  

b.  

c.  

d.  

12.  
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Berapakah nilai  pada gambar diatas ? 

a.  

b.  

c.  

d.  

13. Berdasarkan soal nomor 12, maka besar  adalah… 

a.  

b.  

c.  

d.  

14.  

 
Berapakah nilai  dan  pada gambar diatas ? 

 

a.  dan  

b.  dan  

c.  dan  

d.  dan  

 

15. Dalam segitiga ABC diketahui AB=AC= 12 cm, BC = 8 cm, maka keliling 

segitiga tersebut adalah … 

a. 30 cm 

b. 32 cm 

c. 42 cm 

d. 48 cm 

 

16. Sebuah atap rumah berbentuk segitiga dengan tinggi 6 cm dan panjang alas 

15 cm, maka luas segitiga tersebut adalah … 

a. 75  

b. 65  

c. 55  

d. 45  
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17. Luas sebuah segitiga adalah 50  dan panjang alasnya 20 cm. Tinggi 

segitiga tersebut adalah … 

 

a. 5 cm 

b. 6 cm 

c. 7 cm 

d. 8 cm 

18.  

 
Luas segitiga PQR 120 , PQ = 14 cm, QR = 16 cm, QS = 12 cm. Keliling 

segitiga PQR adalah … 

a. 42 cm 

b. 44 cm 

c. 46 cm 

d. 50 cm 

 

19. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 
Luas dari segitiga ABC adalah 

a. 55  

b. 54  

c. 53  

d. 52  

 

20. Tinggi sebuah segitiga adalah 14 cm dan alasnya cm. Jika luasnya 

77 , tentukan nilai ! 

a. 8 
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b. 7 

c. 6 

d. 5 

 

21. Luas segitiga pada gambar dibawah ini adalah … 

 
a. 5  

b. 7  

c. 11  

d. 12  
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LAMPIRAN 3 

RENCANA  PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 

Sekolah   : SMP Mater Alma Ambarawa 

Mata Pelajaran  : Matematika 

 Kelas/ Semester  : VII/ 2 

Pertemuan   : 1 (Pertama) 

Alokasi Waktu   :  2 X 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi : 3. Mengidentifikasi garis, sudut, dan bangun 

datar serta dapat menentukan besaran-besaran yang ada di dalamnya. 

B. Kompetensi Dasar : 3.6 Menghitung besaran-besaran segitiga 

C. Indikator  :  

1. Menunjukkan bahwa jumlah sudut segitiga 

adalah 180º. 

2. Menyelesaikan soal mengenai sudut dalam 

segitiga. 

D. Tujuan Pembelajaran : 

1. Jumlah sudut segitiga adalah 180º dapat 

ditunjukkan oleh siswa. 

2. Soal mengenai sudut dalam segitiga dapat 

diselesaikan. 

E. Materi Ajar :  

Segitiga 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model   : Teams Games Tournament (TGT) 

2. Metode : Ceramah, penugasan 

G. Pelaksanaan Pembelajaran  

Kegiatan Aktivitas Waktu 
(menit) Guru Siswa 

Pendahuluan  membuka pelajaran 
dengan mengucapkan 
salam dan menanyakan 
siswa yang tidak masuk 

 Menanyakan kesiapan 
siswa untuk belajar dan 
memotivasi siswa 

 menjelaskan tujuan 

 Menjawab salam 

 Siap dan 
mendengarkan 
penjelasan guru 

 Mendengarkan dan 
memperhatikan 
penjelasan guru 
 

10 
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pembelajaran yang 
dapat dicapai 

Kegiatan Inti  Membagikan soal 
pretes kepada siswa 

 Memberikan instruksi 
singkat mengenai tes 

 Mempersilakan siswa 
untuk mengerjakan 
soal. 

 Mengumpulkan hasil 
tes siswa 

 Membahas secara 
singkat mengenai soal-
soal yang diberikan. 

 Menyiapkan alat tulis 

 Mendengarkan 
instruksi dari guru 

 Mulai mengerjakan 
soal secara individu 

 Mengumpulkan lembar 
jawab kepada guru 

 Memperhatikan 
penjelasan guru dan 
menanyakan soal-soal 
yang sekiranya belum 
dimengerti. 

60 

  

Eksplorasi 

 Meminta siswa untuk 
mempersiapkan buku 
pelajaran guna 
menjelaskan materi 
yang berikutnya. 

 Melakukan apersepsi 
mengenai jenis-jenis 
segitiga 

 

 Mempersiapkan buku 
dan alat tulis 

 Mendengarkan 
penjelasan guru 

Elaborasi 

 Menjelaskan mengenai 
materi sudut dalam 
segitiga 

 Memberikan contoh 
soal dan diselesaikan 
secara bersama 

 Memberikan soal untuk 
dikerjakan secara 
mandiri 

 Meminta siswa untuk 
mengerjakan didepan 
kelas dan 
membahasnya. 

 

 Mendengarkan dan 
mencatat 

 Mengerjakan soal yang 
diberikan 
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Penutup Konfirmasi 

 Membantu siswa untuk 
menyimpulkan hasil 
kegiatan pada hari ini 

 Memberikan reward 
kepada siswa yang 
berhasil menyelesaikan 
soal didepan kelas 
berupa tepuk tangan 

 Menutup pelajaran 
dengan mengucapkan 
salam 

 

 Bersama dengan guru 
membuat simpulan. 

 Memberikan apresiasi 
kepada teman yang 
berhasil mengerjakan 
soal didepan kelas 

 Memberikan salam 
kepada guru 

20 

 

H. Sumber Belajar  

1. Buku paket SMP kelas VII 

2. BSE 

3. LKS 

I. Penilaian 

1. Pretest 
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RENCANA  PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Sekolah   : SMP Mater Alma Ambarawa 

Mata Pelajaran  : Matematika 

 Kelas/ Semester  : VII/ 2 

Pertemuan   : 2 

Alokasi Waktu   : 2 X 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi : 3. Mengidentifikasi garis, sudut, dan bangun 

datar serta dapat menentukan besaran-besaran yang ada di dalamnya. 

B. Kompetensi Dasar : 3.6 Menghitung besaran-besaran segitiga 

C. Indikator  :  

1. Menggunakan hubungan sudut dalam dan 

sudut luar segitiga dalam pemecahan soal. 

2. Menghitung keliling dan luas segitiga 

D. Tujuan Pembelajaran : 

1. Hubungan sudut dalam dan sudut luar 

digunakan dalam pemecahan soal 

mengenai segitiga. 

2. Soal mengenai keliling dan luas segitiga 

dapat diselesaikan. 

E. Materi Ajar : Segitiga 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model   : Teams Games Tournament (TGT) 

2. Metode : Ceramah, belajar tim 

G. Pelaksanaan Pembelajaran  

Kegiatan Aktivitas Waktu 
(menit) Guru Siswa 

Pendahuluan  membuka pelajaran 
dengan mengucapkan 
salam dan menanyakan 
siswa yang tidak masuk 

 Menanyakan kesiapan 
siswa untuk belajar dan 
memotivasi siswa 

 menjelaskan tujuan 
pembelajaran yang dapat 
dicapai dan melakukan 

 Menjawab salam 

 Siap dan 
mendengarkan 
penjelasan guru 

 Mendengarkan dan 
memperhatikan 
penjelasan guru 
 

10 
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apersepsi 

Kegiatan Inti Eksplorasi 

 Melakukan pengajaran. 

 Menyampaikan materi 
mengenai hubungan 
sudut luar dan dalam 
segitiga. 

 Menyampaikan materi 
mengenai luas dan 
keliling segitiga. 

 

 Menyiapkan buku, 
alat tulis dan bahan 
pelajaran 

 Mendengarkan 
instruksi dari guru 

60 

 Elaborasi 

 Menempatkan siswa ke 
dalam tim yang sudah 
ditentukan sebelumnya. 

 Memberikan lembar 
kegiatan tim dan lembar 
jawab. 

 Meminta siswa untuk 
belajar dalam tim untuk 
menyelesaikan lembar 
kegiatan yang diberikan. 

 Siswa diberikan waktu 
untuk menyelesaikan 
lembar kegiatan dalam 
tim. 

 Guru berkeliling dan 
mengawasi jalannya 
belajar tim 

 Mengumpulkan lembar 
kegiatan tim 

 

 Siswa menempati 
tempat yang sudah 
ditentukan untuk 
belajar tim 

 Siswa belajar secara 
tim untuk 
menyelesaikan 
lembar kegiatan 
siswa. 

 Siswa belajar dalam 
tim 
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Konfirmasi 

 Menunjuk salah satu tim 
untuk mempresentasikan 
di depan kelas 

 Menanyakan kepada tim 
yang lain apabila berbeda 
pendapat 

 Memberikan 
penghargaan berupa 
poin kepada tim yang 
berhasil 
mempresentasikan hasil 
belajarnya dengan benar 

 Menanyakan hal-hal 
mengenai materi yang 
telah diajarkan yang 
sekiranya belum 
dimengerti 

 

 Salah satu tim 
mempresentasikan 
hasil belajarnya. 

 Tim yang lain 
memperhatikan 

 Tim yang telah 
melakukan presentasi 
kembali ke bangku 

 Menanyakan materi 
yang sekiranya belum 
dimengerti 

Penutup  Membantu siswa untuk 
menyimpulkan hasil 
kegiatan pada hari ini 

 Memberikan reward 
kepada tim dan kelas 
yang telah melakukan 
belajar tim secara baik 

 Mengingatkan pada 
siswa bahwa untuk 
pertemuan berikutnya 
akan dilakukan game 
dengan tim yang telah 
terbentuk saat ini 

 Menutup pelajaran 
dengan mengucapkan 
salam 

 Bersama dengan guru 
membuat simpulan. 

 Memberikan tepuk 
tangan 

 Memberikan salam 
kepada guru 

20 

 

H. Sumber Belajar  

1. Buku paket SMP kelas VII 

2. BSE 

3. Lembar kerja siswa 

I. Penilaian 

1. Lembar kegiatan tim 

2. Pengamatan 
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RENCANA  PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Sekolah   : SMP Mater Alma Ambarawa 

Mata Pelajaran  : Matematika 

 Kelas/ Semester  : VII/ 2 

Pertemuan   : 3 

Alokasi Waktu   : 2 X 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi : 3. Mengidentifikasi garis, sudut, dan bangun 

datar serta dapat menentukan besaran-besaran yang ada di dalamnya. 

B. Kompetensi Dasar : 3.6 Menghitung besaran-besaran segitiga 

C. Indikator  :  

1. Menunjukkan bahwa jumlah sudut segitiga 

adalah 180º. 

2. Menyelesaikan soal mengenai sudut dalam 

segitiga. 

3. Menggunakan hubungan sudut dalam dan 

sudut luar segitiga dalam pemecahan soal. 

4. Menghitung keliling dan luas segitiga 

D. Tujuan Pembelajaran : 

1. Jumlah sudut segitiga adalah 180º dapat 

ditunjukkan oleh siswa. 

2. Soal mengenai sudut dalam segitiga dapat 

diselesaikan. 

3. Hubungan sudut dalam dan sudut luar 

digunakan dalam pemecahan soal 

mengenai segitiga. 

4. Soal mengenai keliling dan luas segitiga 

dapat diselesaikan. 

E. Materi Ajar : Segitiga 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model   : Teams Games Tournament (TGT) 

2. Metode : Ceramah, turnamen 

G. Pelaksanaan Pembelajaran  

Kegiatan Aktivitas Waktu 
(menit) Guru Siswa 
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Pendahuluan  membuka pelajaran 
dengan mengucapkan 
salam dan menanyakan 
siswa yang tidak masuk 

 Menanyakan kesiapan 
siswa untuk belajar dan 
memotivasi siswa 

 menjelaskan tujuan 
pembelajaran yang 
dapat dicapai dan 
melakukan apersepsi 

 Menjawab salam 

 Siap dan 
mendengarkan 
penjelasan guru 

 Mendengarkan dan 
memperhatikan 
penjelasan guru 
 

10 

Kegiatan Inti Eksplorasi 

 Mengistruksikan untuk 
kembali ke tim yang 
dibentuk pada 
pertemuan sebelumnya 

 Menempatkan tim pada 
meja-meja turnamen 

 Menyampaikan aturan 
main dari game yang 
akan dilakukan. 

 Menanyakan kepada 
siswa mengenai 
kejelasan dari aturan 
main game 

 Meminta perwakilan 
tim untuk memilih kartu 
yang berisikan nomor 
soal. 

 Perwakilan tim 
mengambil soal 
berdasarkan nomor soal 
yang didapat dan 
mengerjakannya secara 
tim 

 Guru mengawasi 
jalannya turnamen, tim 
yang telah selesai 
mengerjakan soal 
langsung menuliskan 
jawabannya di depan 
kelas 

 

 Siswa mencari timnya 
dan berkumpul di 
meja yang disediakan 

 Mendengarkan 
penjelasan dari guru 

 Menanyakan hal-hal 
yang sekiranya belum 
dimengerti 

 Perwakilan tim 
mengambil kartu yang 
berisikan nomor soal 

 Perwakilan tim 
mengambil soal 
berdasarkan kartu 
yang diperoleh untuk 
dikerjakan dalam tim. 

 Tim yang sudah selesai 
mengerjakan 
menuliskan hasil 
kerjanya di depan 
kelas. 

40 
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Elaborasi 

 Guru membahas soal 
yang dikerjakan didepan 
kelas, apabila salah guru 
melemparkan soal 
tersebut untuk 
dikerjakan kelompok 
lain 

 Memulai putaran 
berikutnya apabila pada 
putaran pertama telah 
selesai 

 

 Siswa belajar dalam 
tim 

 Tim lain bersiap untuk 
mengerjakan soal yang 
dilemparkan oleh guru 

 Perwakilan tim 
kembali mengambil 
nomor soal untuk 
mengerjakan soal 
berdasarkan nomor 
yang diperolehnya 
secara tim. 

 

Penutup Konfirmasi 

 Melakukan rekognisi 
tim dengan 
menentukan skor dari 
tiap tim 

 Tim yang mendapat 
skor tertinggi berhak 
mendapat hadiah dari 
guru 

 Meminta siswa kembali 
ke tempatnya untuk 
mengerjakan postes 

 Membantu siswa untuk 
menyimpulkan hasil 
kegiatan pada hari ini 

 Menutup pelajaran 
dengan mengucapkan 
salam 

 

 Menghitung skor tim 

 Memberikan apresiasi 
kepada tim yang 
medapat skor 
terbanyak 

 Mengerjakan soal 
postes 

 Bersama dengan guru 
membuat simpulan. 

 Memberikan salam 
kepada guru 

40 

 

H. Sumber Belajar  

1. Buku paket SMP kelas VII 

2. BSE 

3. Lembar kerja tim 

I. Penilaian 

1. Lembar kerja tim 

2. Posttest 
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LAMPIRAN 4 

RENCANA  PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

 

Sekolah   : SMP Mater Alma Ambarawa 

Mata Pelajaran  : Matematika 

 Kelas/ Semester  : VII/ 2 

Pertemuan   : 1 (Pertama) 

Alokasi Waktu   :  2 X 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi : 3. Mengidentifikasi garis, sudut, dan bangun 

datar serta dapat menentukan besaran-besaran yang ada di dalamnya. 

B. Kompetensi Dasar : 3.6 Menghitung besaran-besaran segitiga 

C. Indikator  :  

1. Menunjukkan bahwa jumlah sudut segitiga 

adalah 180º. 

2. Menyelesaikan soal mengenai sudut dalam 

segitiga. 

D. Tujuan Pembelajaran : 

1. Jumlah sudut segitiga adalah 180ºdapat 

ditunjukkan oleh siswa. 

2. Soal mengenai sudut dalam segitiga dapat 

diselesaikan. 

E. Materi Ajar : Segitiga 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model   : Konvensional 

2. Metode : Ceramah, penugasan 

G. Pelaksanaan Pembelajaran  

 

Kegiatan Aktivitas Waktu 

(menit) Guru Siswa 
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Pendahuluan  membuka pelajaran 

dengan mengucapkan 

salam dan menanyakan 

siswa yang tidak masuk 

 Menanyakan kesiapan 

siswa untuk belajar dan 

memotivasi siswa 

 menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang 

dapat dicapai 

 Menjawab salam 

 Siap dan 

mendengarkan 

penjelasan guru 

 Mendengarkan dan 

memperhatikan 

penjelasan guru 

 

10 

Kegiatan Inti  Membagikan soal 

pretes kepada siswa 

 Memberikan instruksi 

singkat mengenai tes 

 Mempersilakan siswa 

untuk mengerjakan 

soal. 

 Menyiapkan alat tulis 

 Mendengarkan 

instruksi dari guru 

 Mulai mengerjakan 

soal secara individu 

60 

 

 Mengumpulkan hasil 

tes siswa 

 Mengumpulkan lembar 

jawab kepada guru 

Eksplorasi 

 Membahas secara 

singkat mengenai soal-

soal yang diberikan. 

 Meminta siswa untuk 

mempersiapkan buku 

pelajaran guna 

menjelaskan materi 

yang berikutnya. 

 Melakukan apersepsi 

mengenai jenis-jenis 

segitiga 

 

 Memperhatikan 

penjelasan guru dan 

menanyakan soal-soal 

yang sekiranya belum 

dimengerti. 

 Mempersiapkan buku 

dan alat tulis 

 Mendengarkan 

penjelasan guru 

Elaborasi 

 Menjelaskan mengenai 

materi sudut dalam 

segitiga 

 Memberikan contoh 

soal dan diselesaikan 

 

 Mendengarkan dan 

mencatat 

 Mengerjakan soal yang 

diberikan 
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secara bersama 

 Memberikan soal untuk 

dikerjakan secara 

mandiri 

 Meminta siswa untuk 

mengerjakan didepan 

kelas dan 

membahasnya. 

Penutup Konfirmasi 

 Membantu siswa untuk 

menyimpulkan hasil 

kegiatan pada hari ini 

 Memberikan reward 

kepada siswa yang 

berhasil menyelesaikan 

soal didepan kelas 

berupa tepuk tangan 

 Menutup pelajaran 

dengan mengucapkan 

salam 

 

 Bersama dengan guru 

membuat simpulan. 

 Memberikan apresiasi 

kepada teman yang 

berhasil mengerjakan 

soal didepan kelas 

 Memberikan salam 

kepada guru 

20 

 

H. Sumber Belajar  

1. Buku paket SMP kelas VII 

2. BSE 

3. LKS 

I. Penilaian 

1. Pretest 

2. Pengamatan 
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RENCANA  PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

 

Sekolah   : SMP Mater Alma Ambarawa 

Mata Pelajaran  : Matematika 

 Kelas/ Semester  : VII/ 2 

Pertemuan   : 2 

Alokasi Waktu   : 2 X 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi : 3. Mengidentifikasi garis, sudut, dan bangun 

datar serta dapat menentukan besaran-besaran yang ada di dalamnya. 

B. Kompetensi Dasar : 3.6 Menghitung besaran-besaran segitiga 

C. Indikator  :  

1. Menggunakan hubungan sudut dalam dan 

sudut luar segitiga dalam pemecahan soal. 

2. Menghitung keliling dan luas segitiga 

D. Tujuan Pembelajaran : 

1. Hubungan sudut dalam dan sudut luar 

digunakan dalam pemecahan soal 

mengenai segitiga. 

2. Soal mengenai keliling dan luas segitiga 

dapat diselesaikan. 

E. Materi Ajar : Segitiga 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model   : Konvensional 

2. Metode : Ceramah, penugasan 

G. Pelaksanaan Pembelajaran  

Kegiatan Aktivitas Waktu 

(menit) Guru Siswa 

Pendahuluan  membuka pelajaran 

dengan mengucapkan 

salam dan menanyakan 

siswa yang tidak masuk 

 Menanyakan kesiapan 

siswa untuk belajar dan 

memotivasi siswa 

 Menjawab salam 

 Siap dan 

mendengarkan 

penjelasan guru 

 Mendengarkan dan 

memperhatikan 

penjelasan guru 

10 
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 menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang 

dapat dicapai 

 

Kegiatan Inti Ekplorasi 

 Menjelaskan mengenai 

hubungan sudut dalam 

dan luar segitiga 

 Memberikan contoh 

soal dan dikerjakan 

bersama di depan kelas 

 Menjelaskan mengenai 

keliling dan luas 

segitiga. 

 Memberikan contoh 

soal 

 Menugaskan siswa 

untuk mengerjakan 

latihan soal pada buku 

paket. 

 

 Menyiapkan alat tulis 

 Mendengarkan 

penjelasan guru dan 

mencatat 

 Bersama guru 

mengerjakan soal 

 Mendengarkan dan 

mencatat 

 Mengerjakan contoh 

soal 

 Mengerjakan soal 

secara individu 

60 

 

Elaborasi 

 Meminta salah satu 

siswa untuk 

mengerjakan di depan 

kelas. 

 Membahas jawaban 

siswa yang 

mengerjakan di depan 

kelas 

 Memberikan latihan 

soal kembali 

 

 Salah satu siswa 

mengerjakan di depan 

kelas 

 Mendengarkan dan 

menyimak 

 Mengerjakan soal yang 

diberikan 
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Penutup Konfirmasi 

 Membantu siswa untuk 

menyimpulkan hasil 

kegiatan pada hari ini 

 Memberikan reward 

kepada siswa yang 

berhasil menyelesaikan 

soal didepan kelas 

berupa tepuk tangan 

 Menutup pelajaran 

dengan mengucapkan 

salam 

 

 Bersama dengan guru 

membuat simpulan. 

 Memberikan apresiasi 

kepada teman yang 

berhasil mengerjakan 

soal didepan kelas 

 Memberikan salam 

kepada guru 

10 

 

H. Sumber Belajar  

1. Buku paket SMP kelas VII 

2. BSE 

3. LKS 

I. Penilaian 

1. Pengamatan 
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RENCANA  PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

 

Sekolah   : SMP Mater Alma Ambarawa 

Mata Pelajaran  : Matematika 

 Kelas/ Semester  : VII/ 2 

Pertemuan   : 3 

Alokasi Waktu   : 2 X 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi : 3. Mengidentifikasi garis, sudut, dan bangun 

datar serta dapat menentukan besaran-besaran yang ada di dalamnya. 

B. Kompetensi Dasar : 3.6 Menghitung besaran-besaran segitiga 

C. Indikator  :  

1. Menunjukkan bahwa jumlah sudut segitiga 

adalah 180º. 

2. Menyelesaikan soal mengenai sudut dalam 

segitiga. 

3. Menggunakan hubungan sudut dalam dan 

sudut luar segitiga dalam pemecahan soal. 

4. Menghitung keliling dan luas segitiga 

D. Tujuan Pembelajaran : 

1. Jumlah sudut segitiga adalah 180º dapat 

ditunjukkan oleh siswa. 

2. Soal mengenai sudut dalam segitiga dapat 

diselesaikan. 

3. Hubungan sudut dalam dan sudut luar 

digunakan dalam pemecahan soal 

mengenai segitiga. 

4. Soal mengenai keliling dan luas segitiga 

dapat diselesaikan. 

E. Materi Ajar : Segitiga 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model   : Konvensional 

2. Metode : Ceramah, penugasan 

G. Pelaksanaan Pembelajaran  

Kegiatan Aktivitas Waktu 
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Guru Siswa (menit) 

Pendahuluan  membuka pelajaran 

dengan mengucapkan 

salam dan menanyakan 

siswa yang tidak masuk 

 Menanyakan kesiapan 

siswa untuk belajar dan 

memotivasi siswa 

 menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang dapat 

dicapai 

 Menjawab salam 

 Siap dan 

mendengarkan 

penjelasan guru 

 Mendengarkan dan 

memperhatikan 

penjelasan guru 

 

10 

Kegiatan Inti Eksplorasi 

 Menjelaskan mengenai 

hubungan sudut dalam 

dan luar segitiga 

 Memberikan contoh soal 

dan dikerjakan bersama 

di depan kelas 

 Menjelaskan mengenai 

keliling dan luas segitiga. 

 Memberikan contoh soal 

 Menugaskan siswa untuk 

mengerjakan latihan soal 

pada buku paket. 

 

 Menyiapkan alat tulis 

 Mendengarkan 

penjelasan guru dan 

mencatat 

 Bersama guru 

mengerjakan soal 

 Mendengarkan dan 

mencatat 

 Mengerjakan contoh 

soal 

 Mengerjakan soal 

secara individu 

60 

Elaborasi 

 Meminta salah satu siswa 

untuk mengerjakan di 

depan kelas. 

 Membahas jawaban 

siswa yang mengerjakan 

di depan kelas 

 Memberikan latihan soal 

kembali 

 

 Salah satu siswa 

mengerjakan di 

depan kelas 

 Mendengarkan dan 

menyimak 

 Mengerjakan soal 

yang diberikan 
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Penutup Konfirmasi 

 Membantu siswa untuk 

menyimpulkan hasil 

kegiatan pada hari ini 

 Memberikan posttest 

 Menutup pelajaran 

dengan mengucapkan 

salam 

 

 Bersama dengan 

guru membuat 

simpulan. 

 Mengerjakan soal 

postes 

 Memberikan salam 

kepada guru 

10 

 

H. Sumber Belajar  

1. Buku paket SMP kelas VII 

2. BSE 

3. LKS 

I. Penilaian 

1. Posttest 
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LAMPIRAN 5 

DAFTAR NILAI PRETEST KELAS EKSPERIMEN 

 

No Nama Nilai 

1 X1 78 

2 X2 44 

3 X3 50 

4 X4 33 

5 X5 61 

6 X6 61 

7 X7 61 

8 X8 61 

9 X9 72 

10 X10 39 

11 X11 33 

12 X12 72 

13 X13 39 

14 X14 50 

15 X15 39 

16 X16 83 

17 X17 89 

18 X18 61 

19 X19 72 

20 X20 22 

21 X21 22 

22 X22 67 
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LAMPIRAN 6 

DAFTAR NILAI PRETEST KELAS KONTROL 

 

No. Nama Nilai 

1 K1 44 

2 K2 50 

3 K3 28 

4 K4 67 

5 K5 22 

6 K6 44 

7 K7 61 

8 K8 17 

9 K9 94 

10 K10 50 

11 K11 28 

12 K12 44 

13 K13 50 

14 K14 61 

15 K15 61 

16 K16 39 

17 K17 44 

18 K18 11 

19 K19 83 

20 K20 39 

21 K21 17 
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LAMPIRAN 7 

DAFTAR NILAI POSTTEST KELAS EKSPERIMEN 

 

No. Nama Nilai 

1 X1 95 

2 X2 49 

3 X3 76 

4 X4 52 

5 X5 90 

6 X6 76 

7 X7 67 

8 X8 81 

9 X9 76 

10 X10 86 

11 X11 62 

12 X12 71 

13 X13 90 

14 X14 57 

15 X15 52 

16 X16 81 

17 X17 86 

18 X18 62 

19 X19 62 

20 X20 52 

21 X21 57 

22 X22 71 
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LAMPIRAN 8 

DAFTAR NILAI POSTTEST KELAS KONTROL 

 

No. Nama Nilai 

1 K1 49 

2 K2 81 

3 K3 33 

4 K4 52 

5 K5 49 

6 K6 71 

7 K7 62 

8 K8 67 

9 K9 86 

10 K10 57 

11 K11 62 

12 K12 49 

13 K13 52 

14 K14 81 

15 K15 86 

16 K16 62 

17 K17 33 

18 K18 20 

19 K19 81 

20 K20 71 

21 K21 62 
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LAMPIRAN 9 

LEMBAR KEGIATAN TIM 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hitung besar sudut yang belum diketahui dari segitiga berikut! 

 
 

2. Tentukan nilai x dan y untuk setiap segitiga berikut ! 

 
 

3. Besar sudut-sudut segitiga berbanding sebagai 2 : 3 : 5, tentukan besar 

masing-masing sudut dan jenisnya (lancip, siku-siku, tumpul)! 

 

4. Diketahui segitiga ABC dengan sudut A =  sudut B =  

 
Tentukan besar sudut BCD! 

 

5. Hitung luas segitiga berikut! 

Kelompok …………. 
Nama anggota : 

1. ……………………………………………… 
2. ……………………………………………… 
3. ……………………………………………… 
4. ………………………………………………. 
5. ……………………………………………… 
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6. Selesaikan soal dibawah ini ! 

a. Sebuah atap rumah berbentuk segitiga dengan tinggi 6 cm dan 

panjang alas 15 cm, maka luas segitiga tersebut adalah … 

b. Tinggi sebuah segitiga adalah 14 cm dan alasnya cm. 

Jika luasnya 77 , tentukan nilai ! 

c. Dalam segitiga ABC diketahui AB=AC= 12 cm, BC = 8 cm, maka 

keliling segitiga tersebut adalah … 

d. Keliling sebuah taman berbentuk segitiga adalah 167 panjang 

sisi nya , , dan , sisi terpanjangnya 

adalah … 
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LAMPIRAN 10 

KARTU MASALAH 

 

 
 
 
 
 
Jika diketahui sebuah 
segitiga siku-siku, siku-
siku di A. Berapakah 
besar sudut B dan C agar 
jumlah sudut dalam 
segitiga tersebut adalah 

 … 

 
 
 

 
 

Besar salah satu sudut 
pada suatu segitiga adalah 

, besar kedua sudut 
yang lain adalah , dan 

. Nilai kedua sudut yang 
lain adalah … 

 
 
 
 

 
Dalam segitiga ABC 
samakaki sudut C 
merupakan sudut siku-
siku, maka besar kedua 
sudut yang lain adalah … 

 
 
 
 
 

Besar sudut dalam 
segitiga sama sisi adalah 
…. 

 
 
 
 
 

Dalam segitiga ABC sama 
kaki  =  = , maka 
besar sudut B adalah … 

 
 
 
 
 

Sebuah atap rumah 
berbentuk segitiga 
dengan tinggi 6 cm dan 
panjang alas 15 cm, 
maka luas segitiga 
tersebut adalah … 

 
 
 
 
 

Tinggi sebuah segitiga 
adalah 14 cm dan 
alasnya cm. 
Jika luasnya 77 , 
tentukan nilai ! 

 
 
 
 
 

Pertanyaan point ganda! 
Jawab secara langsung, 
jumlah sudut dalam satu 
segitiga sembarang 
adalah? 

 
 
 
 
 

Besar sudut RPQ dan 
SPR pada gambar 
dibawah ini adalah ? 

 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 
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Berapakah keliling dan 
luas segitiga dibawah ini! 

 

 
 
 
 
 

Luas sebuah segitiga = 102 
 jika alasnya 17 cm 

berapakah tingginya? 

 
 
 
 
 

Keliling segitiga sama sisi 
adalah 999 cm, 
berapakah panjang salah 
satu sisi segitiga 
tersebut? 

 

  

10 11 12 



84 

 

LAMPIRAN 11 

ATURAN MAIN 

 

 

1. Setiap anggota tim berada dalam timnya masing-masing 

2. Perwakilan tim mengambil kartu untuk menentukan urutan menjawab 

soal 

3. Tim secara urut mengambil nomor soal: 

a. Menjawab benar point 5 pts 

b. Menjawab salah -1 pts 

c. Tidak menjawab point 0 

4. Tim yang tidak bisa menjawab/menjawab salah maka soal akan 

dilempar ke kelompok berikutnya 

5. Apabila permainan telah selesai, maka tim yang mempunyai skor 

tertinggi adalah tim yang menang! 
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LAMPIRAN 12 

KARTU 

 

1 
 

Math is fun 

2 
Math is fun 

3 
Math is fun 

4 
Math is fun 

5 
Math is fun 

6 
Math is fun 

7 
Math is fun 

8 
Math is fun 

9 
Math is fun 

10 
Math is fun 

11 
Math is fun 

12 
Math is fun 

 


