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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tindakan 

kelas, diperoleh kesimpulan bahwa proses pembelajaran matematika dengan 

menggunakan model Problem Based Learning dapat meningkatkan 

pemahaman konsep matematika siswa kelas VIII C SMP Muhammadiyah 1 

Yogyakarta. Keterlaksanaan pembelajaran matematika dengan Problem Based 

Learning pada siklus I sebesar 84,80% dan pada siklus II sebesar 97,55% 

Penerapan model Problem Based Learning dapat meningkatkan 

pemahaman konsep matematika siswa kelas VIII C Muhammadiyah 1 

Yogyakarta pada materi prisma. Persentase rata-rata pemahaman konsep 

matematika dari tes pra siklus sebesar 45,93%, pada tes siklus I pemahaman 

konsep matematika sebesar 71,75%, pada tes siklus II mengalami peningkatan 

persentase rata-rata pemahaman konsep dari siklus I sebesar 71,75% menjadi 

80.89%. Adapun peningkatan persentase rata-rata pemahaman konsep dari 

masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut: 

1. Persentase indikator menyatakan ulang sebuah konsep meningkat dari 

82,22% menjadi 95,56%. 

2. Persentase indikator mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat 

tertentu sesuai dengan konsepnya meningkat dari 50% menjadi 78,89%. 
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3. Persentase indikator memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu 

konsep meningkat dari 75,56% menjadi 93,33%. 

4. Persentase indikator menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi meningkat dari 67,78% menjadi 72,22%.  

5. Persentase indikator mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup 

dari suatu konsep meningkat dari 81,11% menjadi 92,22%. 

6. Persentase indikator mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam 

pemecahan masalah meningkat dari 73,33% menjadi 76,67%. 

7. Persentase indikator menggunakan dan memanfaatkan serta memilih 

prosedur atau operasi tertentu meningkat dari 72,22% menjadi 75,56%. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran 

sebagai tindak lanjut terkait penelitian yang telah dilaksanakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Penerapan model Problem Based Learning diharapkan menjadi sebuah 

alternatif pembelajaran matematika untuk meningkatkan pemahaman 

konsep matematika seperti yang telah diterapkan di kelas VIII C SMP 

Muhammadiyah 1 Yogyakarta. 

2. Langkah-langkah Pembelajaran Problem Based Learning lebih 

dioptimalkan dalam penerapannya, agar hasil yang akan ditingkatkan dapat 

lebih baik lagi. 
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3. Penerapan model pembelajaran Problem Based Learning diharapkan 

interaksi antar siswa dalam berdiskusi dapat lebih baik, jadi perlu adanya 

pengawasan dan bimbingan dari guru, agar interaksi dapat berjalan dengan 

lancar. 
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KISI-KISI SOAL TES PRA SIKLUS 

 

Nama Sekolah                         : SMP Muhammadiyah 

 1 Yogyakarta 

Bentuk Soal : Uraian 

Kelas     : VIII C Materi   : Geometri dan pengukuran 

Alokasi Waktu  : 1 x 40 menit Materi pokok : Lingkaran 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi Bentuk 

Instrumen 

4. Menentukan 

unsur, bagian 

lingkaran serta 

ukurannya. 

4.1 Menentukan 

unsur dan bagian-

bagian lingkaran. 

 

4.1.1 Siswa dapat mendifinisikan 

Lingkaran dan menyebutkan 

unsur-unsur lingkaran. 

uraian 

 

  4.1.2 siswa dapat menggunakan 

rumus luas lingkaran untuk 

memecahkan masalah 

uraian 

 4.2 Menghitung keliling 

dan luas lingkaran 

4.2.1 siswa dapat menggunakan 

rumus keliling lingkaran untuk 

memecahkan masalah 

Uraian 

 

Indikator Soal Soal Butir 

soal 

Menyatakan benar atau salah 

dari definisi lingkaran dan 

unsur-unsur lingkaran yaitu  

Benar atau salah pernyataan berikut: 

a. Lingkaran adalah kurva tertutup sederhana yang 

merupakan tempat kedudukan titik-titik yang 

1 
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tembereng, dan busur berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. 

b. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang 

dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan 

sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari 

lingkaran tersebut. 

c. Busur merupakan garis yang menghubungkan titik 

pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran tersebut. 

Menunjukkan ruas garis jari-

jari, tali busur, diameter dan 

apotema dari gambar 

lingkaran dan unsur-unsurnya. 

Pada gambar dibawah ini sebutkan ruas garis yang 

merupakan: 

a. Jari-jari 

b. Tali busur 

c. Diameter 

d. Apotema 

 

2 

Menyebutkan dan 

menjelaskan unsur-unsur 

lingkaran dari gambar yang 

disajikan dengan gambar dan 

ditunjukkan dengan angka 

1,2,3, dan 4 

 

 

 

 

 

 

 

Sebutkan dan jelaskan nama unsur-unsur lingkaran yang 

ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 3, dan 4 diatas! 

3 

Menghitung biaya 

keseluruhan untuk menanam 

rumput pada taman diluar 

kolam  jika diketahui diameter 

Di tempat rekreasi air akan dibuat taman berbentuk 

lingkaran dengan diameter 80 m. Didalam taman 

tersebut akan dibuat kolam berbentuk lingkaran 

berdiameter 40 m. Jika diluar kolam akan ditanami 

4 
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yang pertama 80 m dan 

diameter yang ke dua 40 m, 

dan biaya per meter persegi 

dihargai Rp 7.000,-. 

rumput dengan biaya Rp 7.000,00/ . Hitunglah 

seluruh biaya yang harus dkeluarkan untuk menanam 

rumput diluar kolam tersebut ! 

 

Menghitung keliling ban 

motor dan jarak yang 

ditempuh motor jika memiliki 

jari-jari 30 cm, dan ketika 

berjalan ban motor tersebut 

berputar 150 kali. 

Sebuah ban motor memiliki jari-jari 30 cm. Ketika 

motor tersebut berjalan, ban motor tersebut berputar 

sebanyak 150 kali. Tentukan : 

a. keliling ban motor 

b. jarak yang ditempuh motor 

5 

 

Pedoman Penskoran Pemahaman Konsep Matematika 

No 

soal 

Aspek pemahaman konsep 

matematika 

Alternatif Jawaban Skor 

maks 

1 A. menyatakan ulang 

sebuah konsep 

E. mengembangkan syarat 

perlu dan syarat cukup 

dari suatu konsep 

 

1. a. benar 

b. salah ( definisi juring)              AE 

c. salah ( definisi apotema) 

6 
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2 

 

 

 

 

 

B. mengklasifikasikan 

objek menurut sifat-

sifat tertentu sesuai 

dengan konsepnya. 

C. Memberikan contoh 

dan bukan cotoh dari 

suatu konsep. 

2.  

a. Jari-jari = ,  , , dan  

b. Tali busur =  dan  

c. Diameter =  dan  

d. Apotema =  tegak lurus dengan tali 

busur         (BC) 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

3 

B. Mengklasifikaskan 

objek menurut sifat-

sifat tertentu sesuai 

dengan konsepnya. 

C. Memberikan contoh 

dan bukan contoh dari 

suatu konsep. 

 

 

3. Nama-nama unsur lingkaran pada gambar. 

1. Juring: daerah dalam lingkaran yang 

dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran 

dan sebuah busur yang diapit oleh kedua 

jari-jari lingkaran tersebut. 

2. Titik pusat : titik yang terletak di 

tengah-tengah lingkaran memiliki jarak 

yang sama terhadap kedudukan titik-

titik pada kurva tertutup sederhana. 

3. Tembereng:  daerah dalam lingkaran 

yang dibatasi oleh busur dan tali busur. 

4. Busur :  garis lengkung yang terletak 

pada lengkungan lingkaran dan 

menghubungkan dua titik sebarang 

dilengkungan tersebut.  (BC) 

 

 

 

 

 

 

6 
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4 D. Menyajikan konsep 

dalam berbagai bentuk 

representasi. 

F. Mengaplikasikan 

konsep atau algoritma 

dalam pemecahan 

masalah 

G. Menggunakan dan 

memanfaatkan serta 

memilih prosedur atau 

operasi tertentu. 

Diketahui : diameter taman (d1) = 80 m 

diameter kolam (d2) = 40 m 

biaya menanam rumput Rp  

7.000,00/ . 

Ditanya : berapakah seluruh biaya menanam 

rumput diluar kolam?                      D 

Jawab : 

Diilustrasikan 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

Luas lingkaran besar   

 

 

 

                                                                   F 

                                                      

Luas lingkaran kecil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
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Luas lingkaran besar – luas lingkaran kecil  

 

                   

 Luas diluar kolam x Rp 7.000,00                   G 

 

 

Jadi seluruh biaya yang dibutuhkan adalah Rp  

26.400.010,00 (D) 

5 D. Menyajikan konsep 

dalam berbagai bentuk 

representasi. 

F. Mengaplikasikan 

konsep atau algoritma 

dalam pemecahan 

masalah 

G. Menggunakan prosedur 

dan memanfaatkan 

serta memilih prosedur 

atau operasi tertentu. 

Diketahui : jari-jari (r)= 30 cm 

Ban motor berputar sebanyak 150 

kali.                                                 D 

Ditanya: Keliling lingkaran dan jarak yang 

ditempuh? 

Jawab: 

a. keliling lingkaran  

 

                                                      F 

 

 

 

a. Jarak = keliling × banyak putaran 

=188,57×150                                      G 

=28285,5 

Jadi, jarak yang ditempuh ketika ban mobil 

berputar 150 kali adalah 28285,5 cm atau 

282,85m. (D) 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

Total skor 36 
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RUBRIK PENILAIAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA 

No Indikator Skor 

uraian 

keterangan 

1 Menyatakan ulang sebuah konsep 0 Tidak menyatakan ulang sebuah konsep 

1 Menyatakan ulang sebuah konsep yang salah 

2 Menyatakan ulang sebuah konsep yang dapat 

dikembangkan dan jawaban salah 

3 Menyatakan sebuah konsep sesuai dengan 

materi secara tepat 

2 Mengklasifikasikan objek 

menurut sifat-sifat tertentu sesuai 

dengan konsepnya 

0 Tidak mengklasifikasikan objek-objek menurut 

sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya 

dengan tepat 

1 Ide matematika telah muncul namun belum 

dapat mengklasifikasikan objek-objek menurut 

sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya 

dengan tepat 

2 Menganalisis suatu objek-objek dan 

mengklarifikasikannya menurut sifat-sifat 

tertentu sesuai dengan konsepnya namun 

melakukan beberapa kesalahan 

3 Menganalisis suatu objek-objek dan 

mengklarifikasikannya menurut sifat-sifat 

tertentu sesuai dengan konsepnya dengan tepat 

3 Memberikan contoh dan bukan 

contoh dari suatu konsep 

0 Tidak memberikan contoh sama sekali 

1 Memberi contoh dan bukan contoh yang salah 

2 Memberikan contoh dan bukan contoh tetapi 

sedikit kurang tepat 

3 Memberikan contoh dan bukan contoh sesuai 

materi dengan tepat 
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4 Menyajikan konsep dalam 

berbagai bentuk representasi 

0 Tidak menyajikan konsep dalam bentuk 

representasi matematis 

1 Menyajikan konsep dalam bentuk representasi 

matematis namun belum memahami algoritma 

pemecahan masalah 

2 Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematis sebagai algoritma 

pemecahan masalah namun melakukan 

beberapa kesalahan 

3 Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

reperentasi matematis sebagai algoritma 

pemecahan masalah secara tepat 

5 Mengembangkan syarat perlu 

atau syarat cukup dari suatu 

konsep 

0 Tidak mengembangkan syarat perlu dan syarat 

cukup suatu konsep 

1 Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup 

suatu konsep namun jawabannya salah 

2 Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup 

suatu konsep namun melakukan beberapa 

kesalahan 

3 Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup 

suatu konsep dengan tepat 

6 Mengaplikasikan konsep atau 

algoritma dalam pemecahan 

masalah 

0 Tidak menyelesaikan soal 

1 Mengaplikasikan konsep atau algoritma yang 

salah 

2 Mengaplikasikan konsep atau algoritma yang 

benar tetapi terdapat kesalahan dalam hasil 

akhir  

3 Mengaplikasikan konsep atau  algoritma yang 

benar dengan hasil yang benar 

7 Menggunakan dan memanfaatkan 0 Tidak menyelesaikan soal 
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serta memilih prosedur atau 

operasi tertentu 

1 Menggunakan prosedur penyelesaian yang salah 

2 Menggunakan prosedur yang benar tetapi 

jawaban salah 

3 Menggunakan prosedur yang benar dengan 

jawaban yang benar 
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( Waktu 40 Menit ) 

 

Petunjuk soal: 

 Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 

 Tulislah identitas anda terlebih dahulu pada lembar jawab. 

 Jawablah soal-soal berikut pada lembar jawab yang telah disediakan. 

 Kerjakan dahulu soal yang anda anggap mudah. 

 Periksa kembali jawaban anda sebelum dikumpulkan. 

 

Jawablah soal berikut dengan jelas! 

1. Benar atau salah pernyataan berikut: 

a. Lingkaran adalah kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat 

kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. 

b. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah 

jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari 

lingkaran tersebut. 

c. Busur merupakan garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan 

tali busur lingkaran tersebut 

2. Pada gambar dibawah ini sebutkan ruas garis yang merupakan: 

a. Jari-jari 

b. Tali busur 

c. Diameter 

d. Apotema 
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3. Sebutkan dan jelaskan nama unsur-unsur lingkaran yang ditunjukkan oleh 

nomor 1,2,3, dan 4 dibawah! 

 

 

 

 

 

4. Di tempat rekreasi air akan dibuat taman berbentuk lingkaran dengan diameter 

80 m. Didalam taman tersebut akan dibuat kolam berbentuk lingkaran 

berdiameter 40 m. Jika diluar kolam akan ditanami rumput dengan biaya Rp 

7.000,00/ . Hitunglah seluruh biaya yang harus dkeluarkan untuk menanam 

rumput diluar kolam tersebut!(           ) 

5. Sebuah ban motor memiliki jari-jari 30 cm. Ketika motor tersebut berjalan, 

ban motor tersebut berputar sebanyak 150 kali. Tentukan :            (            ) 

a. keliling ban motor 

b. jarak yang ditempuh motor 
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Nama     : 

Kelas      : 

Sekolah : 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) pertemuan ke 1 siklus 1 

 

Nama Sekolah : SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas     :  VIII C 

Semester   : genap  

Materi Pokok :  Prisma 

Alokasi Waktu :  2 × 40 menit (1 pertemuan) 

A. Standar Kompetensi 

5. Memahami sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta 

menentukan ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

5.1 Mengidentifikasi sifat-sifat prisma dan bagian-bagiannya. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi. 

5.1.1 Dapat mengidentifikasi sifat-sifat prisma.  

5.1.2 Dapat mengidentifikasi bagian-bagian prisma segitiga 

5.1.3 Dapat mengidentifikasi bagian-bagian prisma segiempat 

5.1.4 Dapat mengidentifikasi bagian-bagian prisma segi- n. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran Problem Based 

Learning siswa dapat: 

1. Mengidentifikasi sifat-sifat prisma. 

2. Mengidentifikasi bagian-bagian prisma segitiga. 

3. Mengidentifikasi bagian-bagian prisma segiempat. 

4. Mengidentifikasi bagian-bagian prisma segi-n 
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E. Materi 

Sifat-sifat prisma dan bagian-bagian prisma. 

Prisma adalah bangun ruang yang tersusun oleh dua bidang banyak 

yang sejajar dan kongruen yaitu merupakan alas dan tutup, dan persegi-

persegi panjang yang dua sisinya berhimpit dengan sisi-sisi bidang banyak 

dari dua sisi yang sejajar yaitu merupakan bidang tegak. Prisma ada 

beberapa macam yang diberi nama sesuai bentuk alas prisma.  

Secara umum, sifat-sifat prisma tegak adalah sebagai berikut : 

a. Prisma memiliki bentuk alas dan atap yang kongruen. 

b. Memiliki  sisi tegak berbentuk persegi panjang.  

c. Prisma memiliki rusuk tegak yang tegak lurus terhadap bidang alas 

dan atas.  

d. Setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang 

sama. 

macam-macam bentuk bangun ruang prisma: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Contoh macam-macam bentuk prisma 

 

1a 

 1c 
1b 

1d 
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Keterangan : 

Gambar 1a. Dinamakan prisma tegak segitiga ABC.DEF. 

Gambar 1b. dinamakan prisma tegak segi empat ABCD. EFGH  

Gambar 1c. dinamakan prisma tegak segilima ABCDE.FGHIJ. 

Gambar 1d. dinamakan prisma tegak segienam ABCDEF.GHIJKL 

a. Bagian- bagian Prisma 

Sisi prisma adalah daerah segibanyak yang membatasi daerah dalam dan 

luar dari prisma. 

Rusuk prisma adalah pertemuan dua sisi pada prisma yang berupa ruas 

garis. 

Titik sudut prisma adalah pertemuan tiga rusuk dari prisma. 

Diagonal sisi prisma adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut 

yang terletak pada rusuk-rusuk berbeda pada satu sisi. 

Diagonal ruang prisma adalah ruas garis yang menghubungkan sebuah titik 

sudut pada sisi alas dan sebuah titik sudut sisi atas yang tidak terletak pada 

satu bidang sisi. 

Bidang diagonal adalah daerah segi empat yang dibatasi oleh diagonal sisi 

dan rusuk dari prisma 

Contoh: 

Gambar 2. Prisma tegak segilima 
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Keterangan : gambar prisma segilima ABCDE.FGHIJ 

a. A,B,C,D,E,F,G,H,I, dan J merupakan titik sudut. 

b. ABCDE merupakan sisi alas berbentuk daerah segilima. 

c. FGHIJ merupakan sisi tutup berbentuk daerah segilima. 

d. ABGF, BCHG, CDIH, DEJI, dan EAFJ sisi-sisi tegak yang berbentuk daerah 

persegi panjang. 

e. Memiliki 15 rusuk yaitu 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ , 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ , 𝐷𝐸̅̅ ̅̅ , 𝑑𝑎𝑛 𝐸𝐴̅̅ ̅̅  sebagai rusuk alas, 

𝐴𝐹̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐺̅̅ ̅̅ , 𝐶𝐻̅̅ ̅̅ , 𝐷𝐼̅̅ ̅, 𝑑𝑎𝑛 𝐸𝐽̅̅ ̅ sebagai rusuk tegak, 𝐹𝐺̅̅ ̅̅ , 𝐺𝐻̅̅ ̅̅ , 𝐻𝐼̅̅̅̅ , 𝐼�̅�, 𝑑𝑎𝑛 𝐽𝐹̅̅ ̅ sebagai 

rusuk tutup. 

f. 𝐴𝐺̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐹̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐻̅̅ ̅̅ , 𝐶𝐺̅̅ ̅̅ , 𝐶𝐼,̅̅ ̅̅  𝐷𝐻̅̅ ̅̅ , 𝐸𝐼̅̅ ̅, 𝐷𝐽̅̅ ̅, 𝐴𝐽,̅̅ ̅̅ 𝐸𝐹̅̅ ̅̅ , 𝐽𝐺̅̅ ̅, 𝐺𝐼̅̅ ̅, 𝐻𝐽̅̅̅̅ , 𝐹𝐼̅̅ ̅, 𝐹𝐻̅̅ ̅̅ , 𝐶𝐸̅̅ ̅̅ , 𝐴𝐷̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐸̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐷̅̅ ̅̅ , 𝑑𝑎𝑛 𝐴𝐶.̅̅ ̅̅̅

merupakan diagonal sisi. 

g. 𝐴𝐼̅̅ ̅, 𝐽𝐶̅̅ ̅, 𝐹𝐷̅̅ ̅̅ , 𝐹𝐶̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐼̅̅ ̅, 𝐽𝐵̅̅ ̅, 𝐻𝐸̅̅ ̅̅ , 𝐻𝐴̅̅ ̅̅ , 𝐺𝐷,̅̅ ̅̅ ̅  𝑑𝑎𝑛 𝐺𝐸̅̅ ̅̅  merupakan diagonal ruang. 

h. ECHD, ADIF, ACHF, AEHG, BCJF, CDFG, ABHI, BCIJ, ABIJ, dan EDHF 

merupakan bidang diagonal. 

Tabel 1. Jumlah bagian-bagian dari prisma segi n 

Prisma 

segi n 

Titik 

sudut 

Rusu

k  

sisi Bidang 

diagonal 

Diagonal 

ruang 

Diagonal 

sisi 

Prisma 

segitiga 

6 9 5 Tidak ada Tidak ada 6 

Prisma 

segiempat 

8 12 6 6 4 12 

Prisma 

segilima 

10 15 7 10 10 20 

Prisma segi 

enam 

12 18 8 15 18 30 
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b. Menggambar Prisma tegak 

Untuk menggambar sebuah prisma tegak, ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan, yaitu: 

1. Terdapat dua daerah yang sejajar dan kongruen (bentuk dan ukurannya 

sama) yaitu daerah alas dan daerah tutup. 

2. Rusuk-rusuk tegak pada prisma panjangnya sama.  

3. Rusuk-rusuk yang tidak terlihat oleh pandangan, digambar dengan garis 

putus-putus. 

Berdasarkan ketiga hal di atas, untuk menggambar sebuah prisma, misalnya 

prisma segienam ABCDEF.GHIJKL. Langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut.  

1. Gambar daerah alas terlebih dahulu, yaitu bidang ABCDEF (gambar 

(3a)). Ruas garis 𝐴𝐹,̅̅ ̅̅̅ 𝐹𝐸̅̅ ̅̅ , 𝐸𝐷̅̅ ̅̅ digambar dengan ruas garis putus-putus.  

2. Gambar rusuk tegak 𝐴𝐺,̅̅ ̅̅ ̅ 𝐵𝐻̅̅ ̅̅ , 𝐶𝐼̅̅ ̅, 𝐷𝐽̅̅ ̅, 𝐸𝐾̅̅ ̅̅ , 𝑑𝑎𝑛 𝐹𝐿̅̅̅̅  dengan ukuran yang 

sama panjang (gambar (3b)).Ruas garis 𝐸𝐾̅̅ ̅̅  𝑑𝑎𝑛 𝐹𝐿 ̅̅ ̅̅ digambar dengan 

garis putus-putus.  

3. Terakhir gambar daerah tutup, yaitu bidang GHIJKL, dengan cara 

menghubungkan titik-titik G, H, I, J, K dan L gambar (3c). 

 

 

Gambar 3. Cara menggambar prisma tegak segienam 

 

3a 3b 3c 
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F. Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Problem Based Learning 

Metode pembelajaran yang digunakan yaitu: 

- Ceramah 

- Diskusi 

- Tanya jawab 

- Pemberian lembar kegiatan siswa 

- Pemberian latihan soal atau tugas individu 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Pendahuluan :  

1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan berdoa. 

2. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran matematika mengenai materi 

prisma, yaitu siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat dan bagian-

bagian prisma. 

3. Guru memberikan motivasi agar siswa mengikuti kegiatan dalam 

pembelajaran yaitu dengan menjelaskan manfaat/pentingnya dari 

mempelajari sifat-sifat dan bagian-bagian prisma serta memberikan 

motivasi berupa penghargaan khusus dalam pemberian nilai tambahan 

ketika siswa mengikuti pembelajaran dengan aktif. 

4. Guru menjelaskan pembelajaran dengan model Problem Based learning 

berupa kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh siswa agar 

siswa terlibat dalam pembelajaran. 

5. Guru memberikan apersepsi materi sebelumnya yaitu kubus dan balok. 

Apersepsi hanya mengingat kembali tentang sifat-sifat dan bagian-

bagian balok dan kubus. 
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 Kegiatan Inti 

Fase 1: Orientasi siswa pada masalah 

 Guru menampilkan gambar di slide (powerpoint) yaitu gambar benda-benda 

yang berbentuk prisma dalam kehidupan nyata, misalnya: coklat, atap, 

paving, kotak parfum dan tenda camping yang berbentuk prisma. kemudian 

dari gambar tersebut diambil salah satu benda yaitu bentuk atap rumah yang 

menyerupai prisma kemudian dibuat sketsa dari gambar tersebut untuk 

dikembangkan menjadi sebuah masalah dengan cara menanyakan kepada 

siswa tentang sifat-sifat dan bagian-bagian dari benda tersebut. 

  Siswa menanggapi permasalahan yang diajukan oleh guru dengan 

memperhatikan tayangan yang ditampilkan di slide. Saat siswa tidak dapat 

menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, kemudian guru menjelaskan 

untuk menjawab permasalahan tersebut, guru meminta siswa untuk mengikuti 

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. 

Fase 2: Mengorganisasiskan siswa untuk belajar 

 Guru membagi 33 siswa kelas VIII C dalam 6 kelompok. Siswa 

mengkondisikan dengan berkelompok yang ditentukan oleh guru.  

 Guru menentukan subtopik penyelidikan yaitu sifat-sifat dan bagian-bagian 

prisma.  

 Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok yang telah ditentukan 

untuk membantu siswa dalam proses pemecahan masalah. Siswa 

mengerjakan LKS dengan berdiskusi secara berkelompok. 

Fase 3. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 

 Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai 

subtopik. Informasi yang dibutuhkan adalah pengertian sifat-sifat dan 

bagian-bagian prisma. Siswa mulai melakukan pengumpulan informasi 

dengan membagi tugas ke anggota kelompok. 
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 Guru meminta siswa melakukan penyelidikan untuk mendapatkan 

penjelasan dari permasalahan dengan menggunakan alat peraga berupa 

kerangka prisma. Siswa melakukan penyelidikan dengan alat peraga untuk 

mengetahui sifat-sifat dan bagian prisma. 

Fase 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

 Guru meminta kelompok siswa mempresentasikan hasil karyanya dengan 

menunjuk moderator, penyaji, dan penjawab dari setiap kelompok. Siswa 

bersedia jika ditunjuk menjadi petugas yang ditentukan oleh guru untuk 

prentasi dan peran guru sebagai fasilitator. 

Fase 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

 Guru membantu siswa untuk melakukan evaluasi terhadap penyelidikan 

dan proses yang digunakan oleh siswa dalam pemecahan masalah. 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dari hasil 

proses pemecahan masalah. Siswa bertanya mengenai hal-hal yang kurang 

dipahami dalam materi prisma, khususnya sifat-sifat dan bagian-bagiannya. 

Penutup: 

 Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan dari proses pembelajaran 

yang telah digunakan yaitu meteri prisma tentang sifat-sifat dan bagian-

bagiannya.  

 Guru menyampaikan sub topik pada pertemuan selanjutnya yang akan 

dipelajari yaitu mengenai jaring-jaring prisma. Siswa diminta untuk 

membuat model bangun ruang prisma segitiga, empat, lima dan enam dari 

bahan karton dalam kelompok yang telah terbentuk. 

 Guru memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah berupa 

sifat-sifat dan bagian-bagian prisma yang dikerjakan secara individu dan 

dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. 

 Guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam. 
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a. Persiapkan dan  bukalah buku referensi kalian mulai pada pembahasan prisma. 

b. Lembar Kerja ini akan membantumu memahami materi.  

c. Ikutilah instruksi-instruksi yang terdapat pada lembar kerja ini yang akan memberikan kemudahan 

bagimu untuk memahami sifat-sifat dan bagian-bagian prisma. 

d. Gunakanlah forum diskusi bersama teman kelompokmu untuk membantu dalam memahami materi 

dalam pembelajaran ini.  
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SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta akan membangun 1 unit tempat parkir siswa, pada 

pelaksanaan pembangunannya terkendala dalam pembuatan desain atap tempat 

parkir. Atap tersebut akan dibuat dengan kerangka baja. Jika disketsa atap tersebut 

seperti gambar di bawah ini!  

 

 

 

 

 

 

Berbentuk apakah atap parkir tersebut? 

…………………………………………………………………………………………….. 

Jika atap tersebut dianggap sebagai bangun ruang dan salah 

satu sisi bangun ruang tersebut yang berbetuk segitiga adalah 

alasnya, maka berbentuk apakah tutupnya? 

…………………………………………………………………………………………… 

Bagaimana bentuk sisi yang lain dari bangun ruang tersebut? 

………………………………………………………………………………………….. 

Berapa jumlah rusuk dan titik sudutnya? 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

coklat 

Kotak tisu 
Tenda kemah 

Atap rumah Kotak parfum 

paving 

Benda-benda dalam kehidupan nyata yang berbentuk prisma 
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Perhatikan masalah 1, masalah 2, dan masalah 3 

 Adakah persamaan alas dan tutup bangun ruang pada ketiga masalah? 

Jelaskan…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Selain memiliki rusuk pada alas dan tutup, apakah memliki rusuk yang lain? 

jelaskan....................................................................................................................... 

Jadi, Prisma adalah…………………………………………………………………………………………………….......... 

 

 

 

 

 

 

Santi pergi kepasar membeli 

parfum. Parfum tersebut 

memiliki kotak seperti gambar 

diatas. Berbentuk apakah 

gambar  diatas? 

……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika kotak parfum tersebut dianggap sebagai 

bangun ruang dan salah satu sisi bangun ruang 

tersebut yang berbetuk segienam adalah 

alasnya, maka berbentuk apakah tutupnya? 

…………………………………………………………………………. 

Bagaimana bentuk sisi yang lain dari bangun 

ruang tersebut ? 

……………………………………………………………………….. 

Berapa jumlah rusuk dan titik sudutnya? 

……………………………………………………………………….. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zidan mendapat tugas dari sekolahnya untuk 
membuat alat peraga berbentuk prisma segilima. 
Jika mula-mula zidan membuat sisi-sisinya terlebih 
dahulu. 
berapa banyak bangun datar yang harus zidan buat? 
……………………………………………………………………………… 
Berbentuk apa sajakah bangun datar tersebut? 
…………………………………………………………………………….. 
Berapa pula banyak rusuk dan titik sudut prisma 
segilima yang dibentuk zidan? 
…………………………………………………………………………….. 
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Carilah informasi sebanyak mungkin dari buku mengenai bangun ruang prisma sebagai sumber 

informasi! (definisi prisma, sifat-sifat, dan bagian-bagian prisma) 

 

 

Setelah mendapatkan informasi mengenai bangun ruang prisma lakukan kegiatan 

berikut. 

Bahan dan alat  

1. Lidi atau bambu  yang telah dirapikan sebanyak 24 buah dengan ukuran 15 cm 

dan 10 cm. 

2. Lilin mainan (platisin) 

3. Cutter 

4. Penggaris  

5. Alat tulis 

 

 

a. Buatlah kerangka prisma segitiga dan segilima dari bambu/lidi. 

b. Gunakan lilin mainan (platisin) untuk menyatukan ujung-ujung bambu/lidi. 

c. Jika telah terbentuk gunakan lidi/bambu untuk menunjukkan sisi, titik sudut, 

rusuk, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. 

d. Selidikilah sifat-sifat dan bagian-bagiannya dan isikan pada tabel berikut! 

No Prisma 
berdasarkan 
bentuk alasnya 

Banyak 
sisi 

Banyak 
titik 
sudut 

Banyak 
rusuk 

Banyak 
diagonal 
sisi 

Banyak 
diagonal 
ruang 

Banyak 
bidang 
diagonal 

1 Prisma segitiga ………. …….. …… ……… …….. ……….. 

2 Prisma segilima …………. ………. ……… …………. ………. ………….. 
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cv 

 

Dalam prisma, sisi selain alas dan tutup, prisma juga memiliki sisi tegak. 

Berdasarkan masalah 1, masalah 2, dan masalah 3, isilah titik pada tabel dibawah 

ini! 

Banyaknya sisi 

Banyak segi 
alas prisma 

Banyak sisi pada Banyak sisi 
prisma tutup Sisi tegak alas 

3 1 3 1 2 + 3 

4 1 4 1 2 + 4 

5 …………. ……….. ………. ……+…… 

6 …………. …………… ………. ……+…… 

7 …………… ………. ……….. ……+…… 

8 ………… ………… …….. ……+…… 

n …………. …………. ……….. ……+…… 
Jadi, prisma segi-n memiliki sisi sebanyak…………. 

Banyaknya rusuk 

Banyak segi 
alas prisma 

Banyak rusuk pada Banyak rusuk 
prisma tutup Sisi tegak alas 

3 3 3 3 3 × 3 

4 4 4 4 3 × 4 

5 …………. ……….. ………. ……×…… 

6 6 6 6 3 × 6 

7 …………… ………. ……….. ……×…… 

8 ………… ………… …….. ……×…… 

n …………. …………. ……….. ……×…… 

Jadi, prisma segi-n memiliki rusuk sebanyak………………. 

Banyaknya titik sudut 

Banyak segi 
alas prisma 

Banyak titik sudut 

tutup alas Banyaknya titik sudut prisma 

3 3 3 2 × 3 

4 4 4 2 × 4 

5 …………. ………. ……×…… 

6 6 6 2 × 6 

7 …………… ……….. ……×…… 

8 ………… …….. ……×…… 

n …………. ……….. ……×…… 
Jadi, banyaknya titik sudut pada prisma segi-n adalah…………. 
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Gambarlah prisma segitiga, segi lima, dan segi enam beserta diagonal sisi dan diagonal 

ruangnya. Kemudian gambar dan sebutkan diagonal sisi, diagonal ruang dan diagonal 

ruangnya! 

Gambar  Diagonal sisi, diagonal ruang dan bidang 
diagonal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagonal sisi 
………………………………………………………….. 
Diagonal ruang 
…………………………………………………………… 
Bidang diagonal 
……………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagonal sisi 
………………………………………………………….. 
Diagonal ruang 
…………………………………………………………… 
Bidang diagonal 
……………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagonal sisi 
………………………………………………………….. 
Diagonal ruang 
…………………………………………………………… 
Bidang diagonal 
……………………………………………………………….. 
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cv 

cv 

cv 

Berdasarkan jawaban kegiatan diatas.  

Banyaknya diagonal sisi 

Banyak segi alas prisma Banyaknya diagonal sisi 

3 6 3(3 − 1) 

4 12 4(4 − 1) 

5 20 … . (… .−1) 

6 30 ……(…− 1) 

n ……. … . . (……− 1) 

Jadi, banyaknya diagonal sisi pada prisma segi- n adalah………………… 

Banyaknya diagonal ruang 

 

Banyak segi alas prisma Banyaknya diagonal ruang 

3 Tidak ada 3(3 − 3) 

4 4 4(4 − 3) 

5 10 … . (… .−3) 

6 18 ……(…− 3) 

n ……… … . . (……− 3) 

Jadi, banyaknya diagoanl ruang pada prisma segi-n adalah………. 

Banyaknya bidang diagonal 

Banyak segi alas prisma Banyaknya bidang diagonal 

3 Tidak ada Tidak ada 

4 6 4(4 − 1)

2
 

5 10 ……(… .−1)

2
 

6 15 … . . (… . . −1)

2
 

n ……. … . . (……− 1)

2
 

Jadi, banyaknya bidang diagonal pada prisma segi-n adalah……………. 

 

Setelah melakukan identifikasi, persiapkan untuk dipresentasikan di depan kelas! 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) pertemuan ke 2 siklus 1 

 

Nama Sekolah : SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas     :  VIII C 

Semester   : genap  

Materi Pokok :  Prisma 

Alokasi Waktu :  2 × 40 menit (1 pertemuan) 

A. Standar Kompetensi 

5. Memahami sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, 

serta menentukan ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

5.2 Membuat jaring-jaring prisma. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi. 

5.2.1 siswa dapat membuat jaring-jaring prisma segitiga. 

5.2.2 Siswa dapat membuat jaring-jaring prisma segiempat 

5.2.3 Siswa dapat membuat jaring-jaring prisma segilima. 

5.2.4 Siswa dapat membuat jaring-jaring prisma segienam. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran Problem 

Based Learning dapat: 

1. dapat membuat jaring-jaring prisma segitiga. 

2. Dapat membuat jaring-jaring prisma segiempat. 

3. Dapat membuat jaring-jaring prisma segilima. 

4. Dapat membuat jaring-jaring prisma segienam. 
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E. Materi 

Jaring-jaring prisma. 

Jika prisma segilima ABCDE.FGHIJ diiris sepanjang rusuk 𝐸𝐴̅̅ ̅̅ , 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐶,̅̅ ̅̅̅ 

𝐶𝐷̅̅ ̅̅ , 𝐽𝐹̅̅ ̅, 𝐹𝐺̅̅ ̅̅ , 𝐺𝐻̅̅ ̅̅ , dan 𝐻𝐼̅̅̅̅ , kemudian dibuka dan bentangkan, maka akan 

membentuk bangun datar seperti terlihat pada gambar (4b). Gambar (4b) 

tersebut merupakan jaring-jaring prisma segilima. 

 

 

Gambar 4. Contoh jaring-jaring prisma tegak segilima 

F. Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Problem Based Learning 

Metode pembelajaran yang digunakan yaitu: 

- Ceramah 

- Tanya jawab 

- Diskusi 

- Pemberian lembar kegiatan siswa 

- Pemberian latihan soal atau tugas individu. 

 

 

4a 4b 
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G. Kegiatan Pembelajaran 

Pendahuluan :  

1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan berdoa 

2. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran matematika mengenai materi 

prisma bahwa tujuan pembelajaran adalah siswa mampu membuat jaring-

jaring prisma. 

3. Guru memberikan motivasi agar siswa mengikuti kegiatan dalam 

pembelajaran. Motivasi ini berupa langkah-langkah pembelajaran yang 

akan dinilai setiap prosesnya. 

4. Guru menjelaskan pembelajaran dengan model Problem Based learning 

berupa kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh siswa. 

5. Guru memberikan apersepsi materi sebelumnya yaitu sifat-sifat dan bagian-

bagian prisma. Apersepsi disini hanya mengambil contoh menanyakan 

kembali kepada siswa tentang sifat-sifat dan bagian-bagian prisma. 

 Kegiatan Inti 

Fase 1: Orientasi siswa pada masalah 

 Guru mengajukan masalah berkaitan dengan jaring-jaring yang dikaitkan 

dengan dunia nyata, yaitu tentang membuat pola kotak kado berbentuk prisma 

segitiga. kemudian siswa diminta untuk menentukan pola jaring-jaring yang 

terbentuk lainnya.  

Fase 2: Mengorganisasiskan siswa untuk belajar 

 Guru membagi 33 siswa kelas VIII C dalam 6 kelompok. Siswa 

mengkondisikan dengan berkelompok yang ditentukan oleh guru untuk 

berdiskusi. ( kegiatan ini telah dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya, 

guru hanya meminta kepada siswa untuk kembali berkelompok sesuai dengan 

kelompok pertemuan sebelumnya). 

 Guru menentukan subtopik penyelidikan yaitu menentukan/membuat jaring-

jaring prisma pada prisma segitiga, segiempat, segilima, dan segi enam. siswa 
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memperhatikan dengan mempersiapkan strategi melakukan penyelidikan 

mengenai jarring-jaring dari prisma. 

 Guru membagikan LKS kesetiap kelompok yang telah ditentukan untuk 

membantu siswa dalam proses memecahkan permasalahan. Siswa menggunakan 

LKS dengan berdiskusi dengan anggota kelompok lainnya. LKS ini berfungsi 

untuk membantu siswa dalam pemecahan masalah berkaitan dengan jaring-

jaring. 

Fase 3. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 

 Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan 

subtopik. Siswa mulai melakukan pengumpulan informasi dengan membagi 

tugas ke anggota kelompok. 

 Guru meminta siswa melakukan penyelidikan untuk mendapatkan 

penjelasan dari permasalahan dengan menggunakan alat peraga berupa 

model prisma. Siswa melakukan penyelidikan dengan alat peraga untuk 

mengetahui banyaknya jaring-jaring yang terbentuk dari prisma segi-n 

dengan diskusi kelompok. Siswa melakukan percobaan dengan alat peraga 

untuk mengetahui model lain dari jaring-jaring yang dapat terbentuk dengan 

berdiskusi. Pada kegiatan ini juga siswa menggunakan alat peraga berupa 

model prisma dari bahan karton yang telah dikerjakan secara berkelompok. 

Fase 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

 Guru membantu siswa untuk merencanakan dan menyiapkan karya yang 

sesuai untuk dipresentasikan. Karya tersebut merupakan hasil dari 

penyelidikan dan diskusi kelompok, kemudian siswa mempersiapkan bahan 

untuk dipresentasikan dengan menggunakan alat peraga untuk menunjukkan 

jaring-jaring yang terbentuk dari prisma segi – n 

 Guru meminta kelompok siswa mempresentasikan hasil karyanya dengan 

menunjuk moderator, penyaji, dan penjawab dari setiap kelompok. Siswa 
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bersedia jika ditunjuk menjadi pertugas yang ditentukan oleh guru untuk 

prentasi dan peran guru sebagai fasilitator. 

Fase 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

 Guru membantu siswa untuk melakukan evaluasi terhadap penyelidikan 

dan proses yang digunakan oleh siswa dalam menyelesaikan masalah.  

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dari hasil 

proses pemecahan masalah. Siswa bertanya mengenai hal-hal yang kurang 

dipahami dalam materi prisma, khususnya jaring-jaring prisma. 

Penutup: 

 Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan dari proses pembelajaran 

yang telah digunakan yaitu meteri prisma tentang jaring-jaring prisma. 

Siswa memperhatikan dan mencatat apa yang disampaikan oleh guru jika 

dibutuhkan. 

 Guru menyampaikan sub materi pada pertemuan selanjutnya bahwa akan 

diadakan tes pemahaman konsep tentang sifat-sifat dan bagian-bagian dari 

prisma. Dan menginformasikan kepada siswa diminta untuk menyimpan  

model bangun ruang prisma segitiga, empat, lima dan enam yang telah 

menjadi jarring-jaring dalam kelompok yang telah terbentuk, hal ini 

digunakan untuk kegiatan mencari rumus luas permukaan prisma pada 

pertemuan selanjutnya setelah kegiatan tes pemahaman konsep matematika. 

 Guru memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah berupa 

jaring-jaring prisma yang dikerjakan secara individu  dikumpulkan pada 

pertemuan selanjutnya dan siswa diminta untuk mempelajari sub materi 

permukaan prisma pada pertemuan setelah kegiatan tes pemahaman 

matematika siswa. 

 Guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam. 
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a. Persiapkan dan  bukalah buku referensi kalian mulai pada pembahasan prisma. 

b. Lembar Kerja ini akan membantumu memahami materi  

c. Ikutilah instruksi-instruksi yang terdapat pada lembar kerja ini yang akan memberikan 

kemudahan bagimu untuk memahami jaring-jaring prisma. 

d. Gunakanlah forum diskusi bersama teman kelompokmu untuk membantu dalam memahami 

materi dalam pembelajaran ini.  

e. Setelah melakukan identifikasi, persiapkan untuk dipresentasikan di depan kelas! 
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 Andi diundang sahabatnya dalam acara ulang tahun. Saat itu andi akan memberikan 

sebuah hadiah yang diberi kotak kado yang berbentuk prisma segitiga, untuk 

menghias kado tersebut andi akan menempelkan kertas bergambar batik mengikuti 

pola dari bentuk kotak tersebut. Seperti gambar berikut! 

 

 

 

 

 

Gambar kotak kado    pola kertas bergambar batik 

Jika andi akan membuat pola lain, adakah pola lain yang terbentuk?...................... 

Apakah yang dimaksud dengan pola tersebut?.....................…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alur membuat jaring-jaring prisma segitiga 
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Alat dan bahan 

1. Model bangun ruang prisma segi tiga, prisma segiempat, prisma segilima, dan 

prisma segienam dari karton. 

2. Cutter 

3. Alat tulis 

4. Lem kertas/doublé type. 

 

 

 

 

 

 

 

a. Siapkan model bangun ruang prisma segi tiga, segi empat,segilima, dan segienam 

yang telah kalian buat dengan menggunakan kertas karton sebagai tugas rumah! 

b. Gunakan cutter untuk memotong tepi-tepi pada bangun ruang prisma. 

c. Lalu bentangkan, gambarlah hasilnya dan identifikasi berapa kemungkinan jaring-

jaring yang dapat terbentuk 

Gambarkan hasil diskusimu dibawah ini! 
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No Gambar prisma 
berdasarkan bentuk 

alasanya  

 
Gambar jaring-jaring yang terbentuk 

Banyaknya 
kemungkinan 
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KISI-KISI OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN MELALUI 

MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING 

No Indikator No Butir Jumlah  

Pendahuluan  

1 Membuka pelajaran 1 1 

2 Menyampaikan tujuan pembelajaran  2 1 

3 Memotivasi siswa dalam pembelajaran 3 1 

4 Menjelaskan model pembelajaran 

Problem Based Learning  

4 1 

5 Memberikan apersepsi 5 1 

Kegiatan Inti 

6 Mengorientasikan siswa pada masalah 

saat pembelajaran 

6,7 2 

7 Mengorganisasi siswa untuk belajar 8,9,10,11,12,13,14

,15,16,17 

10 

8 Membimbing penyelidikan individu 

maupun kelompok 

18,19,20,21,22,23 6 

9 Mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya 

24,25,26,27 4 

10 Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

28,29,30,31 3    

Kegiatan akhir 

9 Memberi PR dan menginformasikan 

kepada siswa tentang materi selanjutnya 

32,33 3 

10 Menutup pelajaran  34 1 
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN MELALUI 

MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING  

 

Nama Guru  : Wahyu Syamrohani.,M.Pd 

Pokok Bahasan : Prisma 

Kelas/Semester : VIIIC/Genap 

Hari/Tanggal  : 03 Mei 2016 

Siklus   : 1 (satu) 

Pertemuan  : 1 (satu) 

Petunjuk pengisian: 

Berilah tanda ( √) pada kolom “Ya” jika aspek yang diamati terlaksana dan “Tidak” 

jika aspek yang diamati tidak terlaksana. Tuliskan juga deskripsi hasil pengamatan 

mengenai kegiatan pembelajaran yang dilakukan. 

 

NO 

 

Aspek yang diamati 

Pelaksanaan  

Deskripsi  Ya Tidak 

Kegiatan Awal 

1 Guru membuka pelajaran dengan salam dan 

berdoa 

   

2 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

matematika  

   

3 Guru memberikan motivasi dalam 

pembelajaran 

   

4 Guru menjelaskan model pembelajaran 

Problem Based Learning sebagai model 

pembelajaran yang akan diterapkan 

   

5 Guru memberikan apersepsi tentang 

pembelajaran sebelumnya 

   

Kegiatan Inti 
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Orientasi siswa pada masalah  

6 Guru mengajukan permasalahan untuk 

memunculkan masalah yang berkaitan 

dengan materi 

   

7 Siswa menanggapi dengan memperhatikan 

permasalahan yang diajukan oleh guru 

   

Mengorganisasiskan siswa untuk belajar 

8 Guru membagi siswa dalam beberapa 

kelompok 

   

9 Siswa berkelompok sesuai instruksi dari 

guru 

   

10 Guru menetapkan subtopik-subtopik 

spesifik dan  tugas-tugas penyelidikan 

   

11 Guru membagikan LKS yang berisi 

permasalahan untuk didiskusikan 

   

12 Siswa berdiskusi secara berkelompok untuk 

memecahkan masalah dari LKS yang 

diberikan oleh guru 

   

13 Membantu siswa untuk berbagi tugas 

dengan temannya 

   

14 Siswa berbagi tugas dengan sesama anggota 

kelompok untuk menjalankan tugas sesuai 

intruksi dari guru/teman satu kelompok 

   

15 Membantu siswa mendefinisikan tugas 

belajar yang berhubungan dengan masalah 

   

16 Guru mengupayakan siswa untuk terlibat 

aktif dalam sejumlah kegiatan penyelidikan 

dan hasil penyelidikan 
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17 Siswa terlibat aktif dalam sejumlah 

kegiatan pembelajaran 

   

Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 

18 Mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai dan sebanyak-

banyaknya 

   

19 Siswa mengumpulkan informasi sesuai 

dengan instruksi dari guru 

   

20 Mendorong siswa untuk melaksanakan 

eksperimen untuk mendapatkan penjelasan 

dan pemecahan masalah 

   

21 Siswa melakukan eksperimen untuk 

mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalah 

   

22 Guru membantu siswa jika ada hal yang 

kurang dipahami 

   

23 Siswa bertanya kepada guru jika ada hal 

yang kurang dipahami 

   

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

24 Membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai untuk 

dipresentasikan 

   

25 Siswa merencanakan dan menyiapkan 

presentasi yang sesuai untuk 

dipresentasikan. 

   

26 Guru berperan sebagai organisator dalam 

presentasi hasil karya siswa 
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27 Siswa melakukan presentasi bersama 

kelompoknya 

   

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

28 Membantu siswa untuk melakukan evaluasi 

terhadap proses yang digunakan dalam 

penyelidikan. 

  

 

  

 

29 Siswa terlibat untuk melakukan evaluasi 

terhadap proses yang digunakan dalam 

penyelidikan. 

   

30 Memberikan kesempatan siswa untuk 

bertanya mengenai materi yang belum 

dipahami 

   

31 Guru dan siswa bersama menyimpulkan 

hasil pembelajaran yang telah digunakan 

   

 Kegiatan Penutup    

32 Menyampaikan sub materi untuk 

pertemuan selanjutnya 

   

33 Guru memberikan tugas/PR yang harus 

dikerjakan 

   

34 Guru menutup pelajaran dengan berdoa    

 

Observer 1  

 

 

(………..…………….) 
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HASIL ANALISIS LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN 

PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN MODEL PEMBELAJARAN 

PROBLEM BASED LEARNING 

 SIKLUS I 

 

Nomor butir Pertemuan I Pertemuan II 

Obs. 1 Obs. 2 Obs. 3 Obs. 1 Obs. 2 Obs. 3 

1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 

7 1 0 1 0 0 0 

8 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 1 

14 0 0 0 0 0 0 

15 1 1 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 1 1 

17 0 0 0 0 0 0 

18 1 1 1 1 1 1 

19 0 1 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 1 1 

22 1 1 1 1 1 1 

23 0 0 0 0 0 0 

24 1 1 1 1 1 1 

25 1 1 1 1 1 1 

26 1 1 1 1 1 1 

27 1 1 1 1 1 1 

28 1 1 1 1 1 1 

29 0 0 1 1 1 1 

30 1 1 1 1 1 1 

31 1 1 1 1 1 1 

32 1 1 1 1 1 1 

33 0 0 0 0 0 0 
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Obs. : Observer 

 

 

 

 

34 1 1 1 1 1 1 

Skor 28 28 30 29 29 29 

 Persentase rata-rata per pertemuan 84.31% 85.29% 

Persentase rata-rata siklus I 84.80% 

Kriteria Tinggi 
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KISI-KISI SOAL TES PEMAHAMAN KONSEP SIKLUS 1  

Nama Sekolah                : SMP Muhammadiyah 

1 Yogyakarta 

Bentuk Soal : Uraian 

Kelas     : VIII C Materi   : Geometri dan pengukuran 

Alokasi Waktu  : 1 x 40 menit Materi pokok : Prisma 

Standar Kompetensi Kompetensi dasar Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Bentuk 

Instrumen 

5. Memahami sifat 

kubus, balok, 

prisma, limas, dan 

bagian-bagiannya, 

serta menentukan 

ukurannya. 

 

5.1 Mengidentifikasi 

sifat-sifat prisma 

dan bagian-

bagiannya. 

 

5.1.1 Dapat mengidentifikasi 

sifat-sifat prisma.  

uraian 

 

5.1.2 Dapat mengidentifikasi 

bagian-bagian prisma 

segitiga. 

5.1.3 Dapat mengidentifikasi 

bagian-bagian prisma 

segilima. 

5.1.4 Dapat mengidentifikasi 

bagian-bagian prisma 

segi-n. 

5.2 Membuat jaring-

jaring prisma. 

 

5.2.1 Siswa dapat membuat jaring-

jaring prisma segitiga. 

uraian 

 

5.2.2 Siswa dapat membuat 

jarring-jaring prisma 

segiempat 

5.2.3 Siswa dapat membuat jaring-

jaring prisma segilima. 

5.2.4 Siswa dapat membuat 

jaring-jaring prisma 

segienam. 
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Indikator Soal Soal Butir 

Soal 

Menjelaskan pengertian prisma Apakah yang dimaksud dengan prisma? 1 

Menentukan prisma atau bukan 

prisma dari empat gambar yang 

tersedia. 

Tentukan apakah bangun ruang berikut 

merupakan prisma atau bukan. Jika ya, 

tentukan jenis prisma yang dimaksud! 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Menjelaskan dan menyebutkan 

sisi, bidang diagonal, diagonal 

bidang, dan diagonal ruang dari 

prisma segilima  

Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar diatas jelaskan dan sebutkan : 

a. Sisi prisma 

b. Diagonal ruang prisma 

c. Bidang diagonal 

d. Diagonal sisi prisma 

3 

Menentukan jenis bangun ruang 

segi n dan banyaknya jumlah 

Pemerintah provinsi Yogyakarta akan 

membuat sebuah tugu perjuangan, dengan 

kriteria desain membutuhkan desain 8 sisi, 

4 

a b 

c d 
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bidang diagonal dan titik sudut dari 

sebuah permasalahan. 

rusuk berjumlah 18 buah, diagonal sisi 30 

buah, dan diagonal ruang 18 buah.  

Dari permasalahan diatas: 

a. Bangun ruang prisma segi berapakah 

dari permasalahan tersebut? 

gambarkan! 

b. Jika didalamnya akan dibuat bidang 

diagonal berapakah banyaknya? 

c. Berapakah jumlah titik sudutnya? 

Membuat jaring-jaring prisma 

segitiga 

Perhatikan gambar dibawah ini. Prisma tegak 

ABC. DEF diiris pada rusuk DF, FE, AC, BC 

dan CF. buatlah jaring-jaringnya! 

 

 

5 
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No 

soal 

Aspek Pemahaman konsep 

Matematika 

Alternatif jawaban Skor 

maks

. 

1 A. Menyatakan ulang sebuah 

konsep. 

E. Mengembangkan syarat 

perlu dan syarat cukup 

dari suatu konsep 

Prisma adalah bidang banyak yang dibatasi oleh dua 

bidang yang sejajar dan beberapa bidang lain yang 

berpotongan menurut garis-garis yang sejajar 

6 

2 C. Memberikan contoh dan 

bukan contoh dari sebuah 

konsep. 

 

a. Prisma segitiga 

b. Bukan prisma 

c. Bukan prisma 

d. Prisma segiempat 

3 

3 B. Mengklasifikasikan objek 

menurut sifat-sifat 

tertentu sesuai dengan 

konsepnya 

 

 Sisi prisma adalah luas daerah segibanyak yang 

membatasi daerah dalam dan luar dari prisma. 

Pada gambar  tersebut. BCDE, GHIJ, ABGF, 

BCHG, CDIH, DEJI, dan EAFJ merupakan sisi-

sisi prisma. 

 Diagonal ruang prisma adalah ruas garis yang 

menghubungkan sebuah titik sudut pada sisi alas 

dan sebuah titik sudut sisi atas yang tidak terletak 

pada satu bidang sisi. Pada gambar tersebut, 

𝐴𝐼̅̅ ̅, 𝐽𝐶̅̅ ̅, 𝐹𝐷̅̅ ̅̅ , 𝐹𝐶̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐼̅̅ ̅, 𝐽𝐵̅̅ ̅, 𝐻𝐸̅̅ ̅̅ , 𝐻𝐴̅̅ ̅̅ , 𝐺𝐷,̅̅ ̅̅ ̅  𝑑𝑎𝑛 𝐺𝐸̅̅ ̅̅  

Merupakan diagonal ruang. 

 Bidang diagonal adalah luas daerah segi empat 

yang dibatasi oleh diagonal sisi dan rusuk dari 

prisma. Pada gambar tersebut. ECHD, ADIF, 

ACHF, AEHG, BCJF, CDFG, ABHI, BCIJ, 

ABIJ, dan EDHF merupakan bidang diagonal. 

3 
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 Diagonal sisi prisma adalah ruas garis yang 

menghubungkan dua titik sudut yang terletak pada 

rusuk-rusuk berbeda pada satu sisi. Pada gambar 

tersebut, 𝐴𝐺̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐹̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐻̅̅ ̅̅ , 𝐶𝐺̅̅ ̅̅ , 𝐶𝐼,̅̅ ̅̅  𝐷𝐻̅̅ ̅̅ , 𝐸𝐼̅̅ ̅, 𝐷𝐽̅̅ ̅, 𝐴𝐽,̅̅ ̅̅ 𝐸𝐹̅̅ ̅̅ , 

 𝐽𝐺̅̅ ̅, 𝐺𝐼̅̅ ̅, 𝐻𝐽̅̅̅̅ , 𝐹𝐼̅̅ ̅, 𝐹𝐻̅̅ ̅̅ , 𝐶𝐸̅̅ ̅̅ , 𝐴𝐷̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐸̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐷̅̅ ̅̅ , 𝑑𝑎𝑛 𝐴𝐶.̅̅ ̅̅̅ 

merupakan diagonal sisi. 

4 F. Mengaplikasikan konsep 

atau algoritma dalam 

pemecahan masalah 

G. Menggunakan dan 

memanfaatkan serta 

memilih prosedur atau 

operasi tertentu 

a. Bangun ruang prisma segienam 

b. Banyaknya bidang diagonal ruangnya adalah 15 

buah. 

c. Banyaknya titik sudut adalah 12 buah 

6 

5 D. Menyajikan konsep 

dalam berbagai bentuk 

representasi 

 

 

3 

Total skor 21 
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Rubrik penilaian pemahaman konsep matematika 

 

No Indikator Skor 

uraian 

keterangan 

1 Menyatakan ulang sebuah konsep 0 Tidak menyatakan ulang sebuah konsep 

1 Menyatakan ulang sebuah konsep yang salah 

2 Menyatakan ulang sebuah konsep yang dapat 

dikembangkan dan jawaban salah 

3 Menyatakan sebuah konsep sesuai dengan 

materi secara tepat 

2 Mengklasifikasikan objek 

menurut sifat-sifat tertentu sesuai 

dengan konsepnya 

0 Tidak mengklasifikasikan objek-objek menurut 

sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya 

dengan tepat 

1 Ide matematika telah muncul namun belum 

dapat mengklasifikasikan objek-objek menurut 

sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya 

dengan tepat 

2 Menganalisis suatu objek-objek dan 

mengklarifikasikannya menurut sifat-sifat 

tertentu sesuai dengan konsepnya namun 

melakukan beberapa kesalahan 

3 Menganalisis suatu objek-objek dan 

mengklarifikasikannya menurut sifat-sifat 

tertentu sesuai dengan konsepnya dengan tepat 

3 Memberikan contoh dan bukan 

contoh dari suatu konsep 

0 Tidak memberikan contoh sama sekali 

1 Memberi contoh dan bukan contoh yang salah 

2 Memberikan contoh dan bukan contoh tetapi 

sedikit kurang tepat 

3 Memberikan contoh dan bukan contoh sesuai 

materi dengan tepat 

4 Menyajikan konsep dalam 

berbagai bentuk representasi 

0 Tidak menyajikan konsep dalam bentuk 

representasi matematis 

1 Menyajikan konsep dalam bentuk representasi 

matematis namun belum memahami algoritma 

pemecahan masalah 
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2 Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematis sebagai algoritma 

pemecahan masalah namun melakukan 

beberapa kesalahan 

3 Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

reperentasi matematis sebagai algoritma 

pemecahan masalah secara tepat 

5 Mengembangkan syarat perlu 

atau syarat cukup dari suatu 

konsep 

0 Tidak mengembangkan syarat perlu dan syarat 

cukup suatu konsep 

1 Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup 

suatu konsep namun jawabannya salah 

2 Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup 

suatu konsep namun melakukan beberapa 

kesalahan 

3 Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup 

suatu konsep dengan tepat 

6 Mengaplikasikan konsep atau 

algoritma dalam pemecahan 

masalah 

0 Tidak menyelesaikan soal 

1 Mengaplikasikan konsep atau algoritma yang 

salah 

2 Mengaplikasikan konsep atau algoritma yang 

benar tetapi terdapat kesalahan dalam hasil akhir  

3 Mengaplikasikan konsep atau  algoritma yang 

benar dengan hasil yang benar 

7 Menggunakan dan memanfaatkan 

serta memilih prosedur atau 

operasi tertentu 

0 Tidak menyelesaikan soal 

1 Menggunakan prosedur penyelesaian yang salah 

2 Menggunakan prosedur yang benar tetapi 

jawaban salah 

3 Menggunakan prosedur yang benar dengan 

jawaban yang benar 
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Petunjuk soal: 

 Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 

 Dilarang diskusi. 

 Tulislah identitas anda terlebih dahulu pada lembar jawab. 

 Jawablah soal-soal berikut pada lembar jawab yang telah disediakan. 

 Kerjakan dahulu soal yang anda anggap mudah. 

 Periksa kembali jawaban anda sebelum dikumpulkan 

 

Jawablah soal berikut dengan jelas! 

1. Apakah yang dimaksud dengan prisma? 

2. Tentukan apakah bangun ruang berikut merupakan prisma atau bukan. Jika ya, 

tentukan jenis prisma yang dimaksud! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Waktu 1 × 40 Menit ) 

 

a b 

c d 
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3. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar diatas jelaskan dan sebutkan : 

e. Sisi prisma 

f. Diagonal ruang prisma 

g. Bidang diagonal 

h. Diagonal sisi prisma 

4. Pemerintah provinsi Yogyakarta akan membuat sebuah tugu perjuangan, 

dengan kriteria desain membutuhkan 8 sisi, rusuk berjumlah 18 buah, 

diagonal sisi 30 buah, dan diagonal ruang 18 buah.  

Dari permasalahan diatas: 

d. Bangun ruang prisma segi berapakah dari permasalahan 

tersebut?Gambarkan! 

e. Jika didalamnya akan dibuat bidang diagonal berapakah banyaknya? 

f. Berapakah jumlah titik sudutnya? 

5. Perhatikan gambar dibawah ini. Prisma tegak ABC. DEF diiris pada rusuk 

DF, FE, AC, BC dan CF. buatlah jaring-jaringnya! 
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Nama     : 

Kelas      : 

Sekolah : 

 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) Pertemuan ke 1 Siklus 2 

 

Nama Sekolah : SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas     :  VIII C 

Semester   : Genap  

Materi Pokok :  Prisma 

Alokasi Waktu :  2 × 40 menit (1 pertemuan) 

A. Standar Kompetensi 

5. Memahami sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta 

menentukan ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

5.3 Menghitung luas permukaan prisma. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi. 

5.3.1 Dapat menghitung luas permukaan prisma segitiga. 

5.3.2 Dapat menghitung luas permukaan prisma segiempat. 

5.3.3 Dapat menghitung luas permukaan prisma segi-n. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran Problem Based 

Learning siswa dapat: 

1. Menghitung luas permukaan prisma segitiga. 

2. Menghitung luas permukaan prisma segiempat. 

3. Menghitung luas permukaan prisma segi-n 

E. Materi 

1. Luas Permukaan Prisma 
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Gambar 1. Prisma tegak segi enam beserta jaring-jaringnya 

Luas permukaan prisma segienam ABCDEF.GHIJKL = luas 

daerah ABCDEF + luas daerah GHIJKL + luas daerah FEIH + luas daerah 

EDJI + luas daerah DCKJ + luas daerah CBKL + luas daerah BAGL + 

luas daerah AFHG. 

Karena bidang alas dan bidang tutup prisma kongruen, maka luas 

ABCDEF = luas GHIJKL, sehingga dapat dinyatakan dalam bentuk 

berikut. 

Luas permukaan prisma = luas daerah ABCDEF + luas daerah ABCDEF 

+ a × t + a × t + a × t + a × t + a × t + a × t 

 = 2 × luas ABCDEF + (a + a + a + a + a+a) × 

t  

= (2 × luas alas) + (keliling alas × tinggi 

prisma)  

Maka untuk setiap prisma berlaku rumus: 

Luas permukaan prisma = (2 × luas alas) + (keliling alas × tinggi prisma) 

F. Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Problem Based Learning 

Metode pembelajaran yang digunakan yaitu: 
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- Ceramah 

- Diskusi 

- Tanya jawab 

- Pemberian lembar kegiatan siswa 

- Pemberian latihan soal atau tugas individu 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Pendahuluan :  

1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan berdoa. 

2. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran matematika mengenai materi 

prisma, yaitu siswa mampu menghitung luas permukaan prisma. 

3. Guru memberikan motivasi agar siswa mengikuti kegiatan dalam 

pembelajaran yaitu dengan cara  menjelaskan manfaat dari mempelajari 

luas permukaan prisma dalam kehidupan sehari-hari.  

4. Guru menjelaskan pembelajaran dengan model Problem Based 

Learning berupa kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh siswa 

agar siswa terlibat dalam pembelajaran. 

5. Guru memberikan apersepsi materi sebelumnya yaitu jaring-jaring 

prisma. Apersepsi hanya mengingat kembali tentang jaring-jaring 

prisma dengan mengambil contoh salah satu bentuk prisma. 

 Kegiatan Inti 

Fase 1: Orientasi siswa pada masalah 

 Guru menampilkan gambar di slide (powerpoint) yaitu bentuk yang 

menyerupai prisma segitiga pada kehidupan sehari-hari. Gambar tersebut 

adalah tenda camping yang telah diketahui ukuran panjang, lebar, dan 

tingginya. Kemudian tenda tersebut akan dibuat dari bahan parasut. 

selanjutnya ditanyakan luas kain parasut yang dibutuhkan untuk membuat 5 

buah tenda.  
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  Siswa menanggapi permasalahan yang diajukan oleh guru dengan 

memperhatikan tayangan yang ditampilkan di slide. Saat siswa tidak dapat 

menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, kemudian guru menjelaskan 

untuk menjawab permasalahan tersebut, guru meminta siswa untuk mengikuti 

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. 

Fase 2: Mengorganisasiskan siswa untuk belajar 

 Guru membagi 33 siswa kelas VIII C dalam 6 kelompok. Siswa 

mengkondisikan dengan berkelompok yang ditentukan oleh guru. (telah 

dilaksanakan dalam kegitan pertemuan sebelumnya) 

 Guru menentukan subtopik penyelidikan yaitu luas permukaan prisma.  

 Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok yang telah ditentukan untuk 

membantu siswa dalam proses pemecahan masalah dan memahami konsep 

dengan mudah. Siswa mengerjakan LKS dengan berdiskusi secara 

berkelompok. 

Fase 3. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 

 Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai 

subtopik. Informasi yang dibutuhkan adalah luas permukaan prisma. Siswa 

mulai melakukan pengumpulan informasi dengan membagi tugas ke anggota 

kelompok. 

 Guru meminta siswa melakukan penyelidikan untuk mendapatkan 

penjelasan dari permasalahan dengan menggunakan model jaring-jaring 

prisma. Siswa melakukan penyelidikan dengan alat peraga untuk 

mengetahui luas permukaan.  

Fase 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

 Guru meminta kelompok siswa mempresentasikan hasil karyanya dengan 

menunjuk moderator, penyaji, dan penjawab dari setiap kelompok.  

 Siswa melakukan presentasi di depan kelas. 
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1. Semua anggota kelompok harus saling bekerja sama. 

2. Kerjakanlah LKS ini dengan sungguh-sungguh. 

3. Apabila ada hal-hal yang belum dimengerti, tanyakanlah atau carilah dari sumber 

lain. 

4. Bantulah temanmu yang masih kesulitan dalam memahami pelajaran ini. 
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Carilah informasi sebanyak mungkin dari buku mengenai bangun ruang prisma sebagai sumber 

informasi! (Luas Permukaan Prisma) 

 

 

 

Bahan dan alat 

1. Jaring-jaring prisma segitiga. 

2. Jaring-jaring prisma segi-n. 

3. Alat tulis 

 

 

 

 

1. Identifikasilah jaring-jaring prisma segitiga dan segilima  

2. Jawablah dan tuliskan hasilnya pada kolom-kolom di bawah ini. 
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t t t 

 Permukaan prisma terdiri dari bangun datar 

apa saja?........................................................ 

 Berbentuk apa sisi tegak pada 

prisma?.......................................................... 

 Bagaimana cara menentukan salah satu luas 

sisi tegak prisma? 

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

 Berbentuk apa sisi atas dan sisi alas prisma? 

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

 Bagaimana cara menentukan luas alas dan 

tutup prisma?…………………………………………… 

 Apakah sisi atas dan sisi alas pada prisma 

selalu memiliki bentuk dan ukuran yang 

sama? …………................................................ 

 

Luas permukaan prisma = jumlah seluruh luas-luas bidang datar yang membatasi prisma  

= Luas alas + Luas tutup + luas sisi tegak 

= 𝐿∆𝐴𝐵𝐶 + 𝐿∆𝐷𝐸𝐹 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐸𝐷𝐴𝐵 +…………………+………………… 

= 
1

2
𝑎 × 𝑏+. . . …⏟        

2 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑜𝑛𝑔𝑟𝑢𝑒𝑛

+……………..+ AC × t +………….. 

 

 

 

Karena alas dan tutup merupakan bangun datar yang kongruen, maka 

= 2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 + 𝐴𝐵 × 𝑡 +…………..+………………. 

= 2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 + (𝐴𝐵 +⋯ .+⋯ . )𝑡 

= 2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 +   (𝐴𝐵 +⋯ .+⋯)⏟          
𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑠

 × 𝑡⏟
𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎

 

Jadi luas permukaan prisma segitiga adalah……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Prisma segitiga 
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 Permukaan prisma terdiri dari bangun datar 

apa saja?........................................................ 

 Berbentuk apa sisi tegak pada 

prisma?.......................................................... 

 Bagaimana cara menentukan salah satu luas 

sisi tegak prisma? 

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

 Berbentuk apa sisi atas dan sisi alas prisma? 

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

 Bagaimana cara menentukan luas alas dan 

tutup prisma?…………………………………………… 

 Apakah sisi atas dan sisi alas pada prisma 

selalu memiliki bentuk dan ukuran yang 

sama? …………................................................ 

 

Luas permukaan prisma = jumlah seluruh luas-luas bidang datar yang membatasi prisma  

= Luas alas + Luas tutup + luas sisi tegak 

Luas permukaan prisma = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝐹𝐺𝐻𝐼𝐽 +     𝑙𝑢𝑎𝑠 𝐸𝐷𝐼𝐽 +     ………… .+………………..+ 

…………..+………………………….. 

Karena alas dan tutup merupakan segilima yang kongruen maka 

=2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 + 𝑙𝑢𝑎𝑠  𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘 ( 

=2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 + (𝐸𝐷 × 𝑡 + 𝐷𝐶 × 𝑡 +  ……… .+⋯ . . +⋯ . . ) 

= 2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 + (𝐸𝐷 +⋯ .+⋯+⋯+⋯)⏟                
𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑠

𝑡⏟
𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖

 

 

Jadi luas permukaan prisma segilima adalah 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Prisma Segilima 

Catatan!! 

Alas prisma berbentuk segilima 

maka untuk mencari luas alasnya 

yaitu dengan membagi menjadi 

lima segitiga yang kongruen. 

 

 

 

 

 

 

∆𝐸𝐷𝑂 ≅ ∆𝐷𝐶𝑂 ≅ ∆𝐶𝐵𝑂 ≅ ∆𝐵𝐴𝑂

≅ 𝐴𝐸𝑂 
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Jadi, dari contoh-contoh diatas dapat disimpulkan bahwa luas permukaan prisma 

adalah……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Setelah mengetahui rumus luas permukaan prisma, selanjutnya selesaikan permasalahan pada 

situasi awal diatas dengan menuliskan jawabanya pada kotak dibawah ini! 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) Pertemuan ke 2 Siklus 2 

 

Nama Sekolah : SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas     :  VIII C 

Semester   : Genap  

Materi Pokok :  Prisma 

Alokasi Waktu :  2 × 40 menit (1 pertemuan) 

A. Standar Kompetensi 

5. Memahami sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta 

menentukan ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

5.3 Menghitung volume prisma. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi. 

5.3.1 Dapat menghitung volume prisma segitiga. 

5.3.2 Dapat menghitung volume prisma segiempat. 

5.3.3 Dapat menghitung volume prisma segi-n.  

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran Problem Based 

Learning siswa dapat: 

1. Menghitung volume prisma segitiga. 

2. Menghitung volume prisma segiempat. 

3. Menghitung volume prisma segi-n. 
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E. Materi 

1. Volume Prisma 

 

Gambar 2. Prisma tegak segi enam 

Jika prisma segienam beraturan diiris pada bidang diagonal ADJG, 

bidang diagonal BEKH, dan bidang diagonal  CFLI, maka akan didapatkan 

enam buah prisma segitiga beraturan. Maka volume prisma segienam dapat 

dinyatakan dalam bentuk berikut. Volume prisma segienam ABDEF.GHIJKL 

 = 6 × volume prisma segitiga BCO.HIT 

 = 6 × luas BCO × TO 

 = luas segienam ABCDEF × TO 

 = luas alas × tinggi prisma 

 Maka untuk setiap prisma berlaku rumus: 

Volume Prisma = Luas alas × tinggi prisma 

F. Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Problem Based Learning 

Metode pembelajaran yang digunakan yaitu: 

- Ceramah 

- Diskusi 
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- Tanya jawab 

- Pemberian lembar kegiatan siswa 

- Pemberian latihan soal atau tugas individu 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Pendahuluan :  

1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan berdoa. 

2. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran matematika mengenai materi 

prisma, yaitu siswa mampu menghitung volume prisma. 

3. Guru memberikan motivasi agar siswa mengikuti kegiatan dalam 

pembelajaran dengan cara menjelaskan manfaat dari mempelajari 

volume prisma dalam kehidupan sehari-hari.  

4. Guru menjelaskan pembelajaran dengan model Problem Based 

Learning berupa kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh siswa 

agar siswa terlibat dalam pembelajaran. 

5. Guru memberikan apersepsi materi sebelumnya yaitu luas permukaan 

prisma. Apersepsi hanya mengingat kembali tentang luas permukaan 

prisma dengan mengambil contoh salah satu bentuk prisma. 

 Kegiatan Inti 

Fase 1: Orientasi siswa pada masalah 

 Guru menampilkan gambar di slide (powerpoint) yaitu bentuk yang 

menyerupai prisma segitiga pada kehidupan sehari-hari gambar tersebut 

adalah cokelat yang menyerupai prisma segitiga dan diketahui panjang, lebar, 

dan tingginya, cokelat itu dibagi-bagi 1/3 bagian sebanyak 2 kali. Kemudian 

ditanya volume cokelat setelah di bagi-bagi. 

  Siswa menanggapi permasalahan yang diajukan oleh guru dengan 

memperhatikan tayangan yang ditampilkan di slide. Saat siswa tidak dapat 

menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, kemudian guru menjelaskan 
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untuk menjawab permasalahan tersebut, guru meminta siswa untuk mengikuti 

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. 

Fase 2: Mengorganisasiskan siswa untuk belajar 

 Guru membagi 33 siswa kelas VIII C dalam 6 kelompok. Siswa 

mengkondisikan dengan berkelompok yang ditentukan oleh guru. (telah 

dilaksanakan dalam kegitan pertemuan sebelumnya) 

 Guru menentukan subtopik penyelidikan yaitu volume prisma.  

 Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok yang telah ditentukan 

untuk membantu siswa dalam proses pemecahan masalah dan memahami 

konsep dengan mudah. Siswa mengerjakan LKS dengan berdiskusi secara 

berkelompok. 

Fase 3. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 

 Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai 

subtopik. Informasi yang dibutuhkan adalah volume prisma. Siswa mulai 

melakukan pengumpulan informasi dengan membagi tugas ke anggota 

kelompok. 

 Guru meminta siswa melakukan penyelidikan untuk mendapatkan 

penjelasan dari permasalahan dengan menggunakan model prisma. Siswa 

melakukan penyelidikan dengan alat peraga untuk mengetahui volume 

prisma. 

Fase 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

 Guru meminta kelompok siswa mempresentasikan hasil karyanya dengan 

menunjuk moderator, penyaji, dan penjawab dari setiap kelompok.  

 Siswa melakukan presentasi di depan kelas. 

 Fase 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

 Guru membantu siswa untuk melakukan evaluasi terhadap proses dalam 

penyelidikan yang digunakan oleh siswa dalam pemecahan masalah. 
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1. Semua anggota kelompok harus saling bekerja sama. 

2. Kerjakanlah LKS ini dengan sungguh-sungguh. 

3. Apabila ada hal-hal yang belum dimengerti, tanyakanlah atau carilah dari sumber 

lain. 

4. Bantulah temanmu yang masih kesulitan dalam memahami pelajaran ini. 
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Bagaimana cara menentukan volume cokelat seperti pada permasalahan di atas? 

Sebelum menjawab permasalahan di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini untuk 

menemukan volume prisma tegak segitiga.  
 

 

 

 

Carilah informasi sebanyak mungkin dari buku mengenai bangun ruang prisma sebagai sumber 

informasi! (Volume Prisma) 

 

 

 

 

Ingatkah kamu dengan volume balok?Coba tuliskan rumus volume balok………………….… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zihan membeli cokelat berbentuk prisma segtiga 

berukuran seperti gambar disamping. Zihan merupakan 

anak yang suka berbagi dengan teman-temannya. Ia 

membagi 1/3 bagian Cokelat pada Siha dan 1/3 bagian 

lagi kepada Dilla. Jika dimisalkan isi cokelat sebagai 

volume. Berapa volume cokelat yang dimiliki Zihan 

sekarang? 
 

 

 

 

t 

l 
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Perhatikan balok pada gambar a, tuliskan rumus volume balok?................... 

Apabila balok tersebut dibelah menjadi dua melalui salah satu bidang diagonalnya, 

bangun ruang apakah yang akan didapat?.......................................................... 

Berbentuk bangun datar apakah luas alas prisma gambar c? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Termasuk jenis segitiga apakah alas prisma pada gambar c? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adakah keterkaitan volume prisma tegak segitiga dengan volume   balok?............... 

Maka volum prisma segitiga dapat dinyatakan. 

Volume prisma ABD.EFH = 
1

2
 × 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻 

              = 
1

2
 × (… . .× … . .× …… ) 

              = (
1

2
× 𝑝 × … .⏟      
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠

) × 𝑡⏟
𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖

 

              = 𝐿𝑎 × 𝑡  

Jadi volume prisma segitiga adalah……………………………………………………………………. 

 

Volume prisma segilima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah mencari rumus volume pada prisma segitiga , 

mari cari untuk volume prisma segilima. Perhatikan 

pada gambar! 

Volume prisma ABCDE.FGHIJ= 

= 5 × 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 𝐵𝑂𝐴. 𝐺𝑇𝐹   

= 5 × ∆𝐵𝑂𝐴 × 𝑇𝑂  

= …………………⏟          
𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎

.× 𝑇𝑂⏟
𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎

 

Jadi volume prisma segilima adalah……………….. 
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Kesimpulan 

Volum prisma  = 
 

 

Kita telah mengetahui rumus volum prisma, selanjutnya mari kita selesaikan 

permasalahan pada masalah di atas. 
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KISI-KISI SOAL TES PEMAHAMAN KONSEP SIKLUS 2  

Nama Sekolah                : SMP Muhammadiyah 

1 Yogyakarta 

Bentuk Soal : Uraian 

Kelas     : VIII C Materi   : Geometri dan pengukuran 

Alokasi Waktu  : 1 x 40 menit Materi pokok : Prisma 

 

Standar Kompetensi Kompetensi dasar Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Bentuk 

Instrumen 

5. Memahami sifat 

kubus, balok, 

prisma, limas, dan 

bagian-bagiannya, 

serta menentukan 

ukurannya. 

 

5.3 Menghitung luas 

permukaan dan 

volume prisma. 

 

 

5.3.1 Dapat menghitung luas 

permukaan prisma segitiga 

5.3.2 Dapat menghitung luas 

permukaan prisma 

segiempat. 

5.3.3 Dapat menghitung luas 

permukaan prisma segi-n. 

5.4.1 Dapat menghitung volume 

prisma segitiga 

5.4.2 Dapat menghitung volume 

prisma segiempat 

5.4.3 Dapat menghitung volume 

prisma segi-n.  

 

uraian 

 

 

Indikator soal Soal  Butir 

soal 

Menjelaskan dan 

menunjukkan pengertian luas 

permukaan prisma 

Apakah luas permukaan prisma sama dengan 

menjumlahkan semua luas bangun datar pada jaring-

jaring prisma? tunjukkan dengan gambar! 

1 
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Memberikan contoh 

pengaplikasian volume prisma 

pada kehidupan sehari-hari. 

Manakah aktivitas berikut yang merupakan penerapan 

pemanfaatan volume prisma dalam kehidupan sehari-

hari. 

a. Pengisian air dalam akuarium berbentuk prisma 

segiempat. 

b. Andi membungkus kotak kado berbentuk 

prisma segienam dengan kertas warna seseuai 

dengan pola kotak. 

c. Penimbunan tanah pada lubang berbentuk 

prisma segiempat. 

d. Menuangkan air dari wadah berbentuk prisma 

segienam ke wadah berbentuk prisma segitiga.   

2 

mencari panjang rusuk dan 

tinggi prisma segitiga, 

menghitung luas permukaan 

dan volume prisma segitiga, 

jika diketahui panjang kawat 

135 cm akan dibuat kerangka 

prisma. 

Sebuah kawat sepanjang 135 cm akan dibuat kerangka 

prisma segitiga. Jika panjang seluruh rusuk prisma 

segitiga tersebut memiliki ukuran yang sama panjang, 

tentukanlah:  

a. panjang rusuk dan tinggi prisma tersebut? 

b. gambarkan sketsa prismanya! 

c. luas permukaan prisma segitiga tersebut? 

d. volume prisma segitiga tersebut? 

3 

Mencari biaya yang 

dikeluarkan untuk menimbun 

taman yang berbentuk segitiga 

sama kaki dengan panjang sisi 

alas 8 m dan 3 m. dan harga 

tanah  untuk menimbun adalah  

Rp 650.000,00 per 𝑚3. 

Di pusat kota Yogyakarta akan dibuat taman berbentuk 

segitiga sama kaki dengan panjang sisi alas 8 m dan 

tinggi 3 m. Kemudian ditimbun dengan tanah setinggi 

0,8 m, harga tanah untuk menimbun adalah Rp 

650.000,00 per 𝑚3 . Berapa biaya yang dibutuhkan 

untuk menimbum tanah tersebut? 

4 
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Pedoman Penskoran Pemahaman Konsep Matematika 

No 

Soal 

Aspek Pemahaman 

Konsep Matematika 

Alternatif jawaban Skor 

maks 

1 A. Menyatakan ulang 

sebuah konsep 

B. Mengklasifikasikan 

objek menurut sifat-

sifat tertentu 

E. Mengembangkan 

syarat perlu dan syarat 

cukup dari suatu 

konsep 

 

 

 

 

                                                                        E 

 

 

Luas permukaan prisma segitiga = = 𝐿∆𝐴𝐵𝐶 + 𝐿∆𝐷𝐸𝐹 +

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐸𝐷𝐴𝐵 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐷𝐹𝐶𝐴 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐹𝐸𝐵𝐶     

= 2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 + 𝑠𝑖𝑠𝑖 − 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 

Yang bergaris bawah termasuk B 

 

9 

2 C. Memberikan contoh 

dan bukan contoh dari 

suatu konsep 

a. Merupakan penerapan volume prisma. 

b. Bukan penerapan volume prisma 

c. Merupakan penerapan volume prisma. 

d. Merupakan penerpan volume prisma 

3 

3 F. Mengaplikasikan 

konsep atau algoritma 

dalam pemecahan 

masalah 

G. Menggunakan dan 

memanfaatkan serta 

memilih prosedur atau 

operasi tertentu. 

Diketahui:  panjang kawat adalah 135 cm 

Panjang rusuk prisma seluruhnya adalah 

sama panjang. (D) 

Ditanya :  

a. Panjang rusuk dan tinggi prisma 

Jawab :  

Panjang rusuk = 
𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑢𝑠𝑢𝑘 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎
       F 

                        = 
135

9
 

                        = 15 cm 

9 

A 
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D. Menyajikan konsep 

dalam berbagai bentuk 

representasi. 

Jadi panjang rusuk prisma segitiga adalah 15 cm 

Karena panjang rusuk prisma seluruhnya sama 

panjang  maka tinggi prisma juga adalah 15 cm. 

b.  

 

                                     D  

 

 

 

c. Luas permukaan prisma∆ = (2 × alas ) + (keliling 

alas × tinggi prisma) 

= (2 ×  
1

2
 𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑥 𝑡) +(keliling alas× 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎) F 

Luas alas berbentuk segitiga sama sisi 

 

 

 

 

 

 

𝐴𝐵 = 𝐵𝐶 = 𝐶𝐴 = 15  

Mencari tinggi segitiga dengan menggunakan rumus   G 

 phytagoras 

𝐶𝑂2 = 𝐵𝐶2 − 𝐵𝑂2  

𝐶𝑂2 = 152 − 7,52   

𝐶𝑂2 = 225 − 56,25  

𝐶𝑂 = √168.75   
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= 𝐴𝐵 × 𝐶𝑂 =  15 × √168.75   = 15√168,75  

= luas alas + keliling alas × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎               G 

= 15 × √168,75 + 45 × 15 

= 15√168,75 + 675 𝑐𝑚2 

Jadi luas permukaan prisma segitiga adalah 

15√168,75 + 675 𝑐𝑚2  

c. Volume prisma = luas alas × 𝑡 

                          = 15√168,75 × 15           F 

                          =225√168,75 𝑐𝑚3 

Jadi volum prisma adalah = 225√168,75 𝑐𝑚3 

(D) 

4 F. Mengaplikasikan 

konsep atau algoritma 

dalam pemecahan 

masalah 

G. Menggunakan dan 

memanfaatkan serta 

memilih prosedur atau 

operasi tertentu. 

D. Menyajikan konsep 

dalam berbagai bentuk 

representasi. 

Diketahui : Taman menyerupai prisma dengan alas 

segitiga  

Sisi alas = 8 m  

Tinggi segitiga sama kaki = 3 m                 D 

Tinggi prisma berupa timbunan tanah = 0.8 m 

Ditanya : biaya untuk menimbun tanah 

taman? 

Jawab :  

Mencari volume timbunan tanah yang 

menyerupai prisma  

Volume = luas alas × tinggi (E) 

          = 
𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎

2
× 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑢𝑛𝑎𝑛 F 

            = 
8 ×3

2
× 0,8 

             = 9,6 𝑚3  

 Dana yang dibutuhkan untuk membeli tanah  

9 
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= 9,6 × 650.000                                     

= 6.240.000,00                                    G 

Dana yang dibutuhkan untuk membeli tanah sebesar Rp 

6.240.000,00 (D) 

Skor total 30 
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RUBRIK PENILAIAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA 

 

No Indikator Skor 

uraian 

keterangan 

1 Menyatakan ulang sebuah konsep 0 Tidak menyatakan ulang sebuah konsep 

1 Menyatakan ulang sebuah konsep yang salah 

2 Menyatakan ulang sebuah konsep yang dapat 

dikembangkan dan jawaban salah 

3 Menyatakan sebuah konsep sesuai dengan 

materi secara tepat 

2 Mengklasifikasikan objek 

menurut sifat-sifat tertentu sesuai 

dengan konsepnya 

0 Tidak mengklasifikasikan objek-objek menurut 

sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya 

dengan tepat 

1 Ide matematika telah muncul namun belum 

dapat mengklasifikasikan objek-objek menurut 

sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya 

dengan tepat 

2 Menganalisis suatu objek-objek dan 

mengklarifikasikannya menurut sifat-sifat 

tertentu sesuai dengan konsepnya namun 

melakukan beberapa kesalahan 

3 Menganalisis suatu objek-objek dan 

mengklarifikasikannya menurut sifat-sifat 

tertentu sesuai dengan konsepnya dengan tepat 

3 Memberikan contoh dan bukan 

contoh dari suatu konsep 

0 Tidak memberikan contoh sama sekali 

1 Memberi contoh dan bukan contoh yang salah 

2 Memberikan contoh dan bukan contoh tetapi 

sedikit kurang tepat 

3 Memberikan contoh dan bukan contoh sesuai 

materi dengan tepat 

4 Menyajikan konsep dalam 

berbagai bentuk representasi 

0 Tidak menyajikan konsep dalam bentuk 

representasi matematis 

1 Menyajikan konsep dalam bentuk representasi 

matematis namun belum memahami algoritma 

pemecahan masalah 
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2 Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematis sebagai algoritma 

pemecahan masalah namun melakukan 

beberapa kesalahan 

3 Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

reperentasi matematis sebagai algoritma 

pemecahan masalah secara tepat 

5 Mengembangkan syarat perlu 

atau syarat cukup dari suatu 

konsep 

0 Tidak mengembangkan syarat perlu dan syarat 

cukup suatu konsep 

1 Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup 

suatu konsep namun jawabannya salah 

2 Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup 

suatu konsep namun melakukan beberapa 

kesalahan 

3 Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup 

suatu konsep dengan tepat 

6 Mengaplikasikan konsep atau 

algoritma dalam pemecahan 

masalah 

0 Tidak menyelesaikan soal 

1 Mengaplikasikan konsep atau algoritma yang 

salah 

2 Mengaplikasikan konsep atau algoritma yang 

benar tetapi terdapat kesalahan dalam hasil akhir  

3 Mengaplikasikan konsep atau  algoritma yang 

benar dengan hasil yang benar 

7 Menggunakan dan memanfaatkan 

serta memilih prosedur atau 

operasi tertentu 

 

 

 

 

 

0 Tidak menyelesaikan soal 

1 Menggunakan prosedur penyelesaian yang salah 

2 Menggunakan prosedur yang benar tetapi 

jawaban salah 

3 Menggunakan prosedur yang benar dengan 

jawaban yang benar 
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(Waktu 40 Menit) 

Petunjuk soal: 

 Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 

 Dilarang diskusi. 

 Tulislah identitas anda terlebih dahulu pada lembar jawab. 

 Jawablah soal-soal berikut pada lembar jawab yang telah disediakan. 

 Kerjakan dahulu soal yang anda anggap mudah. 

 Periksa kembali jawaban anda sebelum dikumpulkan 

 

Jawablah soal berikut dengan jelas! 

1. Apakah luas permukaan prisma sama dengan menjumlahkan semua luas bangun datar pada jaring-

jaring prisma? Tunjukkan dengan gambar dan jelaskan! 

2. Manakah aktivitas berikut yang merupakan penerapan pemanfaatan volume prisma dalam 

kehidupan sehari-hari. 

a. Pengisian air dalam akuarium berbentuk prisma segiempat. 

b. Andi membungkus kotak kado berbentuk prisma segienam dengan kertas warna sesuai dengan 

pola kotak. 

c. Penimbunan tanah pada lubang berbentuk prisma segiempat. 

d. Menuangkan air dari wadah berbentuk prisma segienam ke wadah berbentuk prisma segitiga.   

3. Sebuah kawat sepanjang 135 cm akan dibuat kerangka prisma segitiga. Jika panjang seluruh rusuk 

prisma segitiga tersebut memiliki ukuran yang sama panjang, tentukanlah:  

a. panjang rusuk dan tinggi prisma tersebut? 

b. Gambarkan sketsa prismanya! 

c. luas permukaan prisma segitiga tersebut? 

d. volume prisma segitiga tersebut? 

4. Di pusat kota Yogyakarta akan dibuat taman berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi alas 

8 m dan tinggi 3 m. Kemudian ditimbun dengan tanah setinggi 0,8 m, harga tanah untuk menimbun 

adalah Rp 650.000,00 per 𝑚3 . Berapa biaya yang dibutuhkan untuk menimbum tanah tersebut? 
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Nama     : 

Kelas      : 

Sekolah : 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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HASIL ANALISIS LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN 

PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN MODEL PEMBELAJARAN 

PROBLEM BASED LEARNING 

 SIKLUS II 

 

Nomor butir Pertemuan I Pertemuan II 

Obs. 1 Obs. 2 Obs. 3 Obs. 1 Obs. 2 Obs. 3 

1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 

3 1 0 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 1 1 

18 1 1 1 1 1 1 

19 1 1 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 1 1 

22 1 1 1 1 1 1 

23 1 1 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 1 1 

25 1 1 1 1 1 1 

26 1 1 1 1 1 1 

27 1 1 1 1 1 1 

28 1 1 1 1 1 1 

29 1 1 1 1 1 1 

30 1 1 1 1 1 1 

31 1 1 1 1 1 1 

32 1 1 1 1 1 1 

33 1 1 0 0 0 0 
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Obs. : Observer 

 

 

34 1 1 1 1 1 1 

Skor 34 33 33 33 33 33 

 Persentase rata-rata per pertemuan 98.04% 97.06% 

Persentase rata-rata siklus I 97.55% 

Kriteria Tinggi sekali 
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DOKUMENTASI 

FOTO-FOTO KEGIATAN SIKLUS I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Guru sedang membuka pelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Siswa sedang berdiskusi dalam 

kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Siswa sedang berdiskusi dalam 

kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Siswa sedang melakukan 

presentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Observer sedang mengamati 

keterlaksaan pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Siswa sedang melakukan tes 

pemahaman konsep matematika 
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FOTO-FOTO KEGIATAN SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Siswa sedang berdiskusi kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Siswa sedang berdiskusi kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Siswa sedang berdiskusi kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Siswa sedang berdiskusi 

kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Siswa sedang melakukan 

presentasi kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Siswa sedang melakukan tes 

pemahaman konsep matematika 










