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Lampiran 1

Ach. Barizi lahir pada tanggal 01 januari 1992 di Sumenep, Madura. Anak

pertama dari pasangan Khairil Anwar dan Khadijah. Pendidikan dasar

ditempuh di SDN 6 Karduluk dan MI An-Najah I. Lalu melanjutkan sekolah

di MTS dan MA di lembaga yang sama yaitu LPI. An-Najah I Karduluk,

Sumenep.

Pendidikan berikutnya ditempuh di Universitas Muhammadiyah Surabaya pada

program studi pendidikan matematika fakultas keguruan dan ilmu pendidikan hingga selesai

pada tahun 2014. Selama kuliah dia aktif di HIMAPTIKA, BEM FKIP, IMAKIPSI dan aktif

juga di Ikatan Mahasiswa Muahammadiyah (IMM).
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Lampiran 2

Group Embedded Figures Test (GEFT)

Nama :

Kelas :

Penjelasan !

Tes ini dimaksudkan untuk menguji kemampuan anda dalam menemukan bentuk
sederhana yang tersembunyi pada gambar rumit. Gambar berikut merupakan
gambar sederhana yang diberikan nama X :

Gambar X

Bentuk sederhana yang bernama X, tersembunyi di dalam gambar yang lebih
rumit di bawah ini:

Cobalah temukan bentuk sederhana X pada gambar rumit, dan tebaklah dengan
pensil bentuk sederhana yang sudah anda temukan tadi. Bentuk yang ditebalkan
haruslah yang mempunyai ukuran, perbandingan dan arah menghadap yang sama
dengan bentuk sederhana X. Jawaban yang benar adalah:
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Catatan :

Bahwa puncak segitiga disisi kanan itu adalah bentuk sederhana yang
benar, puncak segitiga disisi kiri adalah sama tetapi menghadap arah yang
berlawanan sehingga jawaban yang menghadap ke kiri itu salah.

Pada halaman berikutnya, akan ditemukan soal-soal seperti di atas. Pada
setiap halaman, anda akan melihat sebuah gambar rumit dan kalimat dibawahnya
merupakan petunjuk bentuk sederhana yang tersembunyidi dalamnya.

Untuk mengerjakan setiap soal, lihatlah sampul dibelakang dari test ini
yaitu melihat gambar sederhana yang harus ditemukan. Kemudian buatlah garis
tebal pada bentuk sederhana yang sudah anda temukan dalam gambar rumit tadi.

Perhatikan pokok-pokok penjelsan berikut:
1. Lihatlah bentuk sederhana bila dianggap perlu.
2. Hapus semua kesalahan.
3. Kerjakan soal secars urut, jangan melompati sebuah soal kecuali anda benar-

benar tidak bisa menjawabnya.
4. Banyaknya bentuk sederhana yang ditebalkan hanya sebuah saja. Bila anda

melihat lebih dari satu bentuk sederhana yang tersenbunyipada gambar rumit,
maka yang perlu ditebali hanya satu saja.

5. Bentuk sederhana yang tersembunyi pada gambar rumit itu mempunyai ukuran,
perbandingan dan arah menghadap yang sama dengan bentuk sederhana pada
sampul belakang.
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BAGIAN PERTAMA

1. Cari bentuk sederhana “B”

2. Cari bentuk sederhana “G”

3. Cari bentuk sederhana “D”

4. Cari bentuk sederhana “E”
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5. Cari bentuk sederhana “C”

6. Cari bentuk sederhana “F”

7. Cari bentuk sederhana “A”
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BAGIAN KEDUA

1. Cari bentuk  sederhana “G”

2. Cari bentuk  sederhana “A”

3. Cari bentuk  sederhana “G”
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4. Cari bentuk  sederhana “E”

5. Cari bentuk  sederhana “B”

6. Cari bentuk  sederhana “C”
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7. Cari bentuk  sederhana “E”

8. Cari bentuk  sederhana “D”

9. Cari bentuk  sederhana “H”
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Bagian Ketiga

1. Cari bentuk sederhana “F”

2. Cari bentuk sederhana “G”

3. Cari bentuk sederhana “C”
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4. Cari bentuk sederhana “E”

5. Cari bentuk sederhana “B”

6. Cari bentuk sederhana “E”
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7. Cari bentuk sederhana “A”

8. Cari bentuk sederhana “C”

9. Cari bentuk sederhana “A”
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Gambar Sederhana

1.

gambar sederhana “A”

2.

gambar sederhana “B”

3.

gambar sederhana “C”
4.

gambar sederhana “D”
5.

gambar sederhana “E”
6.

gambar sederhana “F”
7.

gambar sederhana “D”
8.

gambar sederhana “H”

(Witkin dalam Dewi Meizun : 2008)
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Lampiran 3

KISI-KISI TEST

MTS AN – NAJAH I KARDULUK SUMENEP

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas : VII

Bentuk soal : Soal Uraian

Waktu : 40 menit

Standar kompetensi Kompetensi Dasar Indikator Soal Tes 1 Soal Tes 2

• Memahami konsep segi
empat dan segitiga serta
menentukan ukurannya

• Menyelesaikan masalah
matematika yang berhubungan
dengan keliling dan luas bangun
segitiga.

• Siswa dapat menyelesaikan masalah
matematika yang berhubungan
dengan luas dan keliling segitiga No1, 2, 3 & 4 No. 1, 2, 3 & 4
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Lampiran 4

Soal Tes

Nama :……………………………..

Kelas :……………………………..

Absen :……………………………..

Waktu : 40 menit

1.

Pada gambar di atas panjang AB 26 cm, AC 10 cm, dan diketahui kelilingnya 60

cm. Tentukan luas dari segitiga tersebut!

Diketahui:

………………………………………………………………………………………

Ditanya:

………………………………………………………………………………………

Jawab:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Sebuah taman berbentuk segitiga dengan panjang sisi miring 15 m, panjang alas 12 m,

dan kelilingnya 36 m. Jika taman tersebut akan ditanami rumput dengan biaya Rp.

60.000/m2, hitunglah keseluruhan biaya yang diperlukan!

Diketahui;

…………………………………………………………………………………………

Ditanya:

…………………………………………………………………………………………
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Jawab;

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3. Perbandingan alas dan tinggi sebuah segitiga PQR adalah 5 : 4, jika luasnya 160 cm2,

tentukan tinggi segitiga segitiga PQR!

Diketahui;

…………………………………………………………………………………………

Ditanya:

…………………………………………………………………………………………

Jawab:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

4.

Diketahui segitiga ABC tumpul di titik A, dengan panjang AB adalah 11 cm, BC = 20

cm, AC = 13 cm, dan DC = 12 cm. Hitunglah panjang AE!

Diketahui:

…………………………………………………………………………………………

Ditanya:

…………………………………………………………………………………………

Jawab:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 Good Luck 
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Kunci Jawaban Test

No. Soal Jawaban Skor
1.

Pada gambar di atas panjang AB 26 cm,
AC 10 cm, dan diketahui kelilingnya 60
cm. Tentukan luas dari segitiga tersebut!

Diket =
AB = 26 cm
AC = 10 cm
K. ∆ABC = 60 cm
Dit = Luas ∆ABC?

Jawab =
K. ∆ABC = AB + AC + BC

60 = 26 + 10 +BC
60 = 36 + BC

BC = 60 – 36
BC = 24 cm

L. ∆ABC =

=

=

=

= 120 cm2

Jadi luas segitiga ABC adalah 120 cm2

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
2
1

1

Jumlah 16

2. Sebuah taman berbentuk segitiga dengan
panjang sisi miring 15 m, panjang alas 12
m, dan kelilingnya 36 m. Jika taman
tersebut akan ditanami rumput dengan
biaya Rp. 60.000/m2, hitunglah
keseluruhan biaya yang diperlukan!

Diket =
K.taman = 36 m,
a = 12 m
r = 15 m
rumput = Rp. 60.000/ m2

ditanya = biaya yang diperlukan untuk
penanaman rumput pada taman tersebut?

Jawab =
K. taman =

36 =
36 =

t = 36 – 27
= 9 cm.

L. taman =

=

=

= 54 cm2

Biaya yang dibutuhkan =

Jadi biaya yang dibutuhkan untuk penaman
rumput pada taman tersebut adalah

1
1
1
1

1

1
1
1
2
1

1
1
2
1

3

1

Jumlah 20
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3. Perbandingan alas dan tinggi sebuah

segitiga ∆PQR adalah 5 : 4, jika luasnya

160 cm2, tentukan tinggi segitiga ∆PQR!

Diket =
Perbandingan alas & tinggi = 5 : 4
Luas ∆PQR = 160 cm2

Dit = tinggi ∆PQR?
Jawab =
Misal alas =

Tinggi =

L.ΔPQR = ½ x alas x tinggi

160 =

160 =

160 = 10

= 160/10

= 16

x =

x = 4
Tinggi ∆PQR =

=

=

Jadi, tinggi ∆PQR adalah 16 cm

1
1
1

1
1

1
1
2
2

1
1
1
1

1
1
1

1

Jumlah 19
4.

Diketahui segitiga ABC tumpul di titik A,

dengan panjang AB adalah 11 cm, BC =

20 cm, AC = 13 cm, dan DC = 12 cm.

Hitunglah panjang AE!

Diket =
AB = 11 cm, BC = 20 cm, AC = 13 cm, DC =
12 cm.
Ditanya = panjang AE?
Jawab =
L.ΔABC =

=

=

=

L.ΔABC =

=

66 =

66 =

AE =

AE =
Jadi panjang AE adalah 6,6 cm.

2

1

1
1
1
2

1
1
1
1
1
1

1

Jumlah 15
Skor Maksimal 70

Nilai
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Pedoman Wawancara

1. Memahami Masalah

a. Apa yang kamu lakukan sebelum memulai mengerjakan soal?

b. Apakah kamu merasa kesulitan untuk memahami soal?

c. Apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan?

2. Merencanakan Pemecahan Masalah

a. Menurut kamu, apakah gambar diperlukan dalam mengerjakan soal?

b. Rumus yang kamu pakai dari mana?

c. Adakah hubungan antara yang diketahui dengan yang dicari pada rumus?

3. Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah

a. Apakah kamu telah menggunakan rumus yang benar?

b. Kemudian apa yang kamulakukan setelah mengetahui rumusnya?

c. Apakah kamu telah menggunakan perhitungan yang benar?

4. Memeriksa Kembali

a. Apakah kamu dapat menyimpulkan hasil pemecahan masalah yang telah

diperoleh menjadi jawaban yang benar? Misalnya jadi . . .

b. Apakah menurut kamu menulis ”jadi” di akhir pengerjaan itu perlu?

c. Apakah kamu memeriksa kembali hasil dari pemecahan pekerjaanmu?

d. Apakah kamu mengganti perhitungan yang salah dalam menyelesaikan

pekerjaanmu?
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LEMBAR VALIDASI SOAL TES

Lembar soal tes matematika yang berbentuk uraian dalam penelitian digunakan untuk

mengetahui proses berpikir siswa dalam memecahkan masalah matematika pada materi segitiga .

A. Petunjuk

1. Mohon Bapak/Ibu memberikan penilaian (validasi) terhadap soal tes matematika pada

materi segitiga yang peneliti susun.

2. Pengisian lembar validasi ini dapat dilakukan dengan memberikan tanda cek ( ) pada

kolom validasi. Adapun keterangan lebih lanjut tentang penilaiannya sebagai berikut.

A = dapat digunakan tanpa revisi

B = dapat digunakan dengan revisi kecil

C = dapat digunakan dengan revisi besar

D = tidak dapat digunakan

3. Bila menurut Bapak/Ibu validator soal tes matematika ini perlu adanya revisi, mohon

ditulis pada bagian komentar dan saran.

4. Peneliti mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi lembar

validasi ini.
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LEMBAR VALIDASI SOAL TES

Lembar soal tes matematika yang berbentuk uraian dalam penelitian digunakan untuk

mengetahui proses berpikir siswa dalam memecahkan masalah matematika pada materi segitiga .

B. Petunjuk

5. Mohon Bapak/Ibu memberikan penilaian (validasi) terhadap soal tes matematika pada

materi segitiga yang peneliti susun.

6. Pengisian lembar validasi ini dapat dilakukan dengan memberikan tanda cek ( ) pada

kolom validasi. Adapun keterangan lebih lanjut tentang penilaiannya sebagai berikut.

A = dapat digunakan tanpa revisi

B = dapat digunakan dengan revisi kecil

C = dapat digunakan dengan revisi besar

D = tidak dapat digunakan

7. Bila menurut Bapak/Ibu validator soal tes matematika ini perlu adanya revisi, mohon

ditulis pada bagian komentar dan saran.

8. Peneliti mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi lembar

validasi ini.
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LEMBAR VALIDASI SOAL TES

Lembar soal tes matematika yang berbentuk uraian dalam penelitian digunakan untuk

mengetahui proses berpikir siswa dalam memecahkan masalah matematika pada materi segitiga .

C. Petunjuk

9. Mohon Bapak/Ibu memberikan penilaian (validasi) terhadap soal tes matematika pada

materi segitiga yang peneliti susun.

10. Pengisian lembar validasi ini dapat dilakukan dengan memberikan tanda cek ( ) pada

kolom validasi. Adapun keterangan lebih lanjut tentang penilaiannya sebagai berikut.

A = dapat digunakan tanpa revisi

B = dapat digunakan dengan revisi kecil

C = dapat digunakan dengan revisi besar

D = tidak dapat digunakan

11. Bila menurut Bapak/Ibu validator soal tes matematika ini perlu adanya revisi, mohon

ditulis pada bagian komentar dan saran.

12. Peneliti mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi lembar

validasi ini.
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PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ach. Barizi

Tempat,tanggal lahir : Sumenep, 01 Januari 1992

NIM : 20101112025

Prodi/angkatan : Pendidikan Matematika / 2010

Alamat : Karduluk, Sumenep, Madura.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Skripsi yang diujikan ini benar-benar hasil karya saya sendiri ( bukan hasil

jiplakan/copy paste )

2. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil jiplakan/copy paste,

saya akan menanggung resiko diperkarakan oleh prodi pendidikan

matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMSurabaya dan siap

menerima sanksi yang diberikan.

Demikian pernyataan saya. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 14 Juni 2014

Yang membuat pernyataan,

Ach. Barizi
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Lampiran 13

Dokumentasi



PERI\IYATAAI\T TII}AK MELAKUKAI\T PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

NIM

Fakultas

Program Studi

Ach. Barizi

201011042s 
.

Keguruan dan Ihnu Pendidikan

Matematika

Menyatakan bahwa skripsi/tr(TVTesis yang saya tulis ini benar-benar

tulisan kuya sendiri bukan hasil plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan. Bila
kemudian hari terbukti hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi

akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyalt

Surabaya.


