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Lampiran I. Daftar Terjemah 

No Bab Kutipan Hal Terjemah 

1 I Al-Qur’an 

Surat Az-

Zukhruf (43: 

3) 

3 Sesungguhnhya Kami menjadikan Al-

Qur’an dalam bahasa Arab supaya kamu 

memahami (nya). 

 

2 I Understanding 3 Pemahaman 

3 II Conecting, 

Organizing, 

Reflecting, 

Extending 

22 Menghungkan, mengorganisasikan, 

mendalami, mengelola, dan 

mengembangkan informasi yang 

didapat 

4 III field research 34 Penelitian lapangan 

5 III Purposive 

Sampling 

35 Sampel bertujuan 
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Lampiran II. Soal Uji Coba 

Soal Uji Coba 

1. Sebuah kotak berbentuk kubus tanpa tutup. Jika panjang rusuk kotak berbentuk 

kubus tanpa tutup 6 cm, berapakah luas permukaan kotak berbentuk kubus 

tanpa tutup? 

 

2. Sebuah balok tanpa tutup yang terbuat dari bahan karton memiliki ukuran 

panjang 15 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 20 cm. Berapa banyak karton yang 

dibutuhkan untuk membuat balok tersebut? 

 

 

3. Luas suatu jaring-jaring balok adalah 500 𝑐𝑚2. Jika jaring-jaring tersebut dibuat 

menjadi sebuah balok dengan panjang 15 cm dan lebar 4 cm, tentukan tinggi 

balok tersebut? 
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Lampiran III. Kunci Jawaban Soal Uji Coba 

Kunci Jawaban Soal Uji Coba 

No Kunci Jawaban  Skor 

1. Diketahui: 

Panjang rusuk kotak berbentuk kubus tanpa tutup, 𝑠 = 6 

Ditanya:  

Luas kotak berbentuk kubus tanpa tutup, 𝐿? 

4 

 Penyelesaian: 

𝐿 = 5 × 𝑠2 

 = 5 × (6)2 

 = 6 × 36 

 = 216 𝑐𝑚2 
 

 

4 

 

4 

 Jadi, luas permukaan kotak berbentuk kubus tanpa tutup adalah 

216 𝑐𝑚2 
4 

2.  Diketahui: 

Sebuah balok tanpa tutup yang terbuat dari bahan karton dengan 

ukuran 

Panjang balok tanpa tutup, 𝑝 = 15 𝑐𝑚 

Lebar balok tanpa tutup, 𝑙 = 10 𝑐𝑚 

Tinggi balok tanpa tutup, 𝑡 = 20 𝑐𝑚 

Ditanya: 

Banyak karton yang dibutuhkan untuk membuat balok tanpa tutup 

dari bahan karton, 𝐿? 

4 

 Penyelesaian: 

𝐿 = (𝑝 × 𝑙) + 2(𝑙 × 𝑡) + 2(𝑝 × 𝑡)] 

 = (15 × 10) + 2(10 × 20) + 2(15 × 20) 

 = (150) + 2(200) + 2(300) 

 = 150 + 400 + 600 

 = 1150 𝑐𝑚2 
 

 

4 

 

4 
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 Jadi, banyak karton yang dibutuhkan untuk membuat balok tanpa 

tutup dari bahan karton adalah 1150 𝑐𝑚2 
4 

4. Diketahui: 

Sebuah jaring-jaring balok dibuat menjadi balok dengan ukuran, 

Luas balok, 𝐿 = 500 𝑐𝑚2 

Panjang balok, 𝑝 = 15 𝑐𝑚 

Lebar balok, 𝑙 = 4 𝑐𝑚 

Ditanya:  

Tinggi balok dari jaring-jaring balok, 𝑡? 

4 

 Penyelesaian: 

𝐿 = 500 

2[(𝑝 × 𝑙) + (𝑙 × 𝑡) + (𝑝 × 𝑡)] = 500 

2[(15 × 4) + (4 × 𝑡) + (15 × 𝑡)] = 500 

2[(60) + (4𝑡) + (15𝑡)] = 500 

(60) + (4𝑡) + (15𝑡) = 
500

2
 

60 + 4𝑡 + 15𝑡 = 250 

4𝑡 + 15𝑡 = 250 − 60 

19𝑡 = 190 

𝑡 = 190

19
 

𝑡 = 10 𝑐𝑚 
 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 Jadi, tinggi jaring-jaring yang akan dibuat menjadi sebuah balok 

adalah 10 𝑐𝑚 
4 
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Lampiran IV. Uji Validitas 

 

Responden 
No Butir Soal 

Total 
1 2 3 

R-01 16 16 15 47 

R-02 16 15 14 45 

R-03 16 14 15 45 

R-04 15 14 12 41 

R-05 16 12 10 38 

R-06 15 12 11 38 

R-07 15 13 10 38 

R-08 14 13 9 36 

R-09 15 10 11 36 

R-10 15 12 8 35 

R-11 15 11 7 33 

R-12 9 12 11 32 

R-13 12 10 10 32 

R-14 12 10 8 30 

R-15 12 9 9 30 

R-16 12 8 9 29 

R-17 6 9 8 23 

R-18 10 8 4 22 

R-19 9 0 8 17 

R-20 9 0 7 16 

R-21 9 6 0 15 

R-22 8 4 0 12 

R-23 6 4 0 10 

R-24 7 0 3 10 

R-25 4 2 0 6 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 0,924 0,931 0,916  

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 0,396 0,396 0,396  

V/T Valid Valid Valid  

Karena 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka soal tersebut valid 
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Lampiran V. Uji Reliabilitas 

 

Responden 
No Butir Soal 

Total 
1 2 3 

R-01 16 16 15 47 

R-02 16 15 14 45 

R-03 16 14 15 45 

R-04 15 14 12 41 

R-05 16 12 10 38 

R-06 15 12 11 38 

R-07 15 1.3 10 38 

R-08 14 13 9 36 

R-09 15 10 11 36 

R-10 15 12 8 35 

R-11 15 11 7 33 

R-12 9 12 11 32 

R-13 12 10 10 32 

R-14 12 10 8 30 

R-15 12 9 9 30 

R-16 12 8 9 29 

R-17 6 9 8 23 

R-18 10 8 4 22 

R-19 9 0 8 17 

R-20 9 0 7 16 

R-21 9 6 0 15 

R-22 8 4 0 12 

R-23 6 4 0 10 

R-24 7 0 3 10 

R-25 4 2 0 6 

𝑛 3 
𝑛

𝑛−1
  

3

2
  

Varians 14,04 23,46 20,46  

𝑆𝑖
2 57,96 

𝑆𝑡
2 146,8233 

𝑟11 0,908 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 0,396 

Karena 𝑟11 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka soal tersebut reliabel 
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Lampiran VI. RPP  Kelas VIII D 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

 

 

 

 

A. Kompetensi Inti 

KI-1 : Menghargai dan mcnghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya 

diri dalam berinteraksi secara efektiff dengan lingkungan sosial 

dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI-3 : Memahami pengetahuan (factual, konseptual dan procedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak 

nyata. 

KI-4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

Nama Sekolah  :  SMP 1 Negeri Manuhing 

Mata Pelajaran  :  Matematika 

Kelas/Semester :  VIII/Genap 

Materi Pokok  : Kubus dan Balok 

Alokasi Waktu  : 2 × 40 menit 
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B. Kompetensi Dasar Dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

4.9 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan luas 

permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar 

(kubus, balok, prisma, dan 

limas), serta gabungannya. 

4.9.1 Menyelesaikan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

melibatkan kubus. 

4.9.2 Menyelesaikan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

melibatkan balok. 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Selama pembelajaran berlangsung, siswa diharapkan  aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

2. Melalui pemberian informasi dari guru, siswa dapat mendemonstrasikan 

konsep luas permukaan kubus dan balok secara tepat dalam penyelesaian 

masalah bangun ruang sisi datar yang telah diberikan. 

3. Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menyelesaikan masalah yang 

berhubungan dengan luas permukaan balok. 

4. Setelah pembelajaran dilaksanakan, siswa dapat menyelesaikan masalah 

yang berhubungan dengan luas permukaan kubus. 

5. Setelah pembelajaran dilaksanakan, siswa dapat menyelesaikan masalah 

yang berhubungan dengan luas permukaan balok. 
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D. Materi Pembelajaran  

Kubus dan Balok (terlampir) 

E. Pendekatan, Model/Strategi dan Metode  

1. Pendekatan : Saintifik 

2. Model  :  Connecting, Organizing, Reflecting, and Extending (CORE) 

3. Metode : Ekspositori  

 Tanya jawab  

 Diskusi  

F. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Metode 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam dan 

menanyakan kabar siswa hari 

ini. 

2. Guru dan siswa berdoa 

bersama untuk memulai 

pelajaran pada hari ini. 

3. Guru melakukan presensi, 

untuk mengetahui kehadiran 

siswa. 

4. Guru menyampaikan tujuan 

pelajaran yang ingin dicapai. 

5. Guru memotivasi siswa untuk 

terus semangat belajar. 

Ekspositori 

 

10 

menit 

 

Inti  1. Guru mengingatkan kembali 

tentang konsep bidang dimensi 

dua yang dihubungkan dengan 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Metode 
Alokasi 

Waktu 

konsep kubus dan balok 

(Connecting). 

2. Guru membagi kelompok 

secara kelompok. 

3. Guru membimbing siswa 

untuk mengorganisasikan ide-

ide untuk memahami materi 

kubus dan balok. 

4. Guru membagikan LKK yang 

berisi permasalahan yang 

berkaitan dengan materi kubus 

dan balok. 

5. Guru mengarahkan kepada 

siswa untuk mendiskusikan 

permasalahan yang ada di 

LKK secara berkelompok. 

6. Siswa memikirkan kembali 

dan menggali informasi terkait 

permasalahan yang ada di 

LKK dalam diskusi kelompok 

(Reflecting). 

7. Perwakilan kelompok 

mempresentasikan hasil 

dikusinya di depan kelas. 

8. Guru mengkonfirmasi hasil 

presentasi kelompok siswa. 

9. Guru bersama siswa 

membahas permasalahan yang 

belum jelas atau paham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conneting, 

Organizing, 

Reflecting, 

Extending 

(CORE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Metode 
Alokasi 

Waktu 

10. Guru memberikan tugas 

individu kepada siswa 

(Extending). 

Penutup  1. Siswa diminta untuk 

menyimpulkan tentang materi 

kubus dan balok yang telah 

dipelajari. 

2. Guru memberikan himbauan 

dan memotivasi siswa kepada 

siswa. 

3. Guru menginformasikan 

mengenai materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

4. Berdoa. 

5. Guru menutup pembelajaran 

dan memberikan pesan untuk 

terus belajar, lalu guru 

mengucapkan salam.  

 

 

 

 

 

 

Ekspositori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

menit 

  

G. Sumber, Alat Peraga dan Media Pembelajaran 

1. Sumber : Buku Matematika Kelas VIII Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan 

2. Alat Peraga : Kotak Kubus dan Balok 

3. Media : Papan Tulis dan Spidol  
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H. Penilaian Hasil Belajar 

1. Teknik penulisan  : Tes 

2. Bentuk instrument : uraian/essay 

3. Instrument   : LKK 
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Lampiran VII. Materi Kubus dan Balok 

Kubus dan Balok 

a. Kubus 

 

Kubus merupakan bangun ruang yang yang terdiri dari enam persegi. Pada jaring-

jaring kubus terdiri dari enam buah persegi yang ukurannya sama. Jadi, luas 

permukaan kubus adalah jumlah luas keenam sisi. Karena luas setiap sisi-sisinya 

adalah sama maka untuk menghitung luas permukaan kubus jika dimisalkan 

panjang rusuk adalah s adalah sebagai berikut: 

Luas permukaan kubus  = 6 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 

 = 6 × 𝑠 × 𝑠 

 = 6𝑠2 

 

b. Balok 

 

Balok adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh enam buah sisi yang 

berbentuk persegi panjang. Balok memiliki tiga pasang sisi yang berupa persegi 

panjang. Setiap sisi yang berhadapan merupakan sisi yang kongruen. Luas 

permukaan balok adalah jumlah seluruh luas sisi balok tersebut. Ada dua luas sisi 

yang berhadapan dan saling kongruen. Jadi, luas permukaan balok jika dimisalkan 

p adalah panjang balok, l adalah lebar balok dan t adalah tinggi balok maka dapat 
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dirumuskan sebagai berikut: 

Luas permukaan balok = 𝐿1 + 𝐿2 + 𝐿3 + 𝐿4 + 𝐿5 + 𝐿6 

 = (𝑝 × 𝑙) + (𝑙 × 𝑡) + (𝑙 × 𝑡) + 

     (𝑝 × 𝑡) + (𝑝 × 𝑙) + (𝑝 × 𝑡) 

 = (𝑝 × 𝑙) + (𝑝 × 𝑙) + (𝑙 × 𝑡) + 

     (𝑙 × 𝑡) + (𝑝 × 𝑡) + (𝑝 × 𝑡) 

 = 2(𝑝 × 𝑙) + 2(𝑙 × 𝑡) + 2(𝑝 × 𝑡) 

 = 2[(𝑝 × 𝑙) + (𝑙 × 𝑡)+(𝑝 × 𝑡)] 

Contoh soal : 

1. Sani ingin membuat kotak pernak pernik berbentuk kubus dari kertas karton. 

Jika kotak pernak pernik tersebut memiliki panjang rusuk 12 𝑐𝑚, tentukan luas 

karton yang dibutuhkan Sani. 

2. Sebuah kerangka balok terbuat dari sebuah kawat. Jika ukuran kerangka balok 

tersebut adalah 8 𝑐𝑚 × 6 𝑐𝑚 × 7 𝑐𝑚, tentukan banyak kertas yang dibutuhkan 

untuk menutup seluruh permukaaan balok tersebut. 

Kunci jawaban : 

1. Diketahui:  

Panjang rusuk kotak pernak-pernik, 𝑠 = 12 𝑐𝑚  

Ditanya: 

 Luas karton yang dibutuhkan Sani, L? 

Penyelesaian: 

𝐿 = 6 × 𝑠2 

 = 6 × (12)2 

 = 6 × 144 

 = 864 𝑐𝑚2 

Jadi, luas karton yang dibutuhkan untuk membuat kotak pernak-pernik adalah 

864 𝑐𝑚2 
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2. Diketahui: 

Sebuah kerangka balok terbuat dari kawat ukuran 

Panjang balok, 𝑝 = 8 𝑐𝑚 

Lebar balok, 𝑙 = 6 𝑐𝑚 

Tinggi balok, 𝑡 = 7 𝑐𝑚 

Ditanya:  

Banyak kertas yang dibutuhkan untuk membuat balok, 𝐿? 

Penyelesaian: 

𝐿 = 2[(𝑝 × 𝑙) + (𝑙 × 𝑡) + (𝑝 × 𝑡)] 

 = 2[(8 × 6) + (6 × 7) + (8 × 7)] 

 = 2[(48) + (42) + (56) 

 = 2(146) 

 = 292 𝑐𝑚2 

Jadi, banyak kertas yang dibutuhkan untuk menutup seluruh permukaaan balok 

tersebut. 

adalah 292 𝑐𝑚2 
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Lampiran VIII. Lembar Kerja Siswa (LKK) 

Lembar Kerja Siswa (LKK) 

1. Sebuah kotak berbentuk kubus tanpa tutup. Jika panjang rusuk kotak 5 cm, 

berapakah luas permukaan kubus? 

 

2. Sebuah jaring-jaring kubus memiliki luas 96 𝑐𝑚2. Jika jaring-jaring tersebut 

dibuat sebuah kubus, tentukan panjang rusuk kubus tersebut. 

 

 

3. Sebuah balok tanpa tutup yang terbuat dari bahan karton memiliki ukuran 

panjang 5 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 12 cm. Berapa banyak karton yang 

dibutuhkan untuk membuat balok tersebut? 

 

4. Luas suatu jaring-jaring balok adalah 484 𝑐𝑚2. Jika jaring-jaring tersebut dibuat 

menjadi sebuah balok dengan panjang 10 cm dan lebar 9 cm, tentukan tinggi 

balok tersebut? 
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Lampiran XI. Soal Tes Kemampuan Pemahaman Relasional 

Soal Tes Kemampuan Pemahaman Relasional 

Petunjuk Soal: 

• Soal berbentuk essay berjumlah 3 soal 

• Kerjakan di lembar jawaban dengan mencantumkan nama dan kelas 

• Jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan 

Kerjakan soal-soal berikut ini dengan tepat. 

1. Sebuah kotak berbentuk kubus tanpa tutup. Jika panjang rusuk kotak berbentuk 

kubus tanpa tutup 6 cm, berapakah luas permukaan kotak berbentuk kubus 

tanpa tutup? 

 

2. Sebuah balok tanpa tutup yang terbuat dari bahan karton memiliki ukuran 

panjang 15 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 20 cm. Berapa banyak karton yang 

dibutuhkan untuk membuat balok tersebut? 

 

 

3. Luas suatu jaring-jaring balok adalah 500 𝑐𝑚2. Jika jaring-jaring tersebut dibuat 

menjadi sebuah balok dengan panjang 15 cm dan lebar 4 cm, tentukan tinggi 

balok tersebut? 
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Lampiran X. Kunci Jawaban Tes Kemampuan Pemahaman Relasional 

Kunci Jawaban Tes Kemampuan Pemahaman Relasional 

No Kunci Jawaban  Skor 

1. Diketahui 

Panjang rusuk kotak berbentuk kubus tanpa tutup, 𝑠 = 6 

Ditanya:  

Luas kotak berbentuk kubus tanpa tutup, 𝐿? 

4 

 Penyelesaian: 

𝐿 = 5 × 𝑠2 

 = 5 × (6)2 

 = 6 × 36 

 = 216 𝑐𝑚2 
 

 

4 

 

4 

 Jadi, luas permukaan kotak berbentuk kubus tanpa tutup adalah 

216 𝑐𝑚2 
4 

2.  Diketahui: 

Sebuah balok tanpa tutup yang terbuat dari bahan karton dengan 

ukuran 

Panjang balok tanpa tutup, 𝑝 = 15 𝑐𝑚 

Lebar balok tanpa tutup, 𝑙 = 10 𝑐𝑚 

Tinggi balok tanpa tutup, 𝑡 = 20 𝑐𝑚 

Ditanya: 

Banyak karton yang dibutuhkan untuk membuat balok tanpa tutup 

dari bahan karton, 𝐿? 

4 

 Penyelesaian: 

𝐿 = (𝑝 × 𝑙) + 2(𝑙 × 𝑡) + 2(𝑝 × 𝑡)] 

 = (15 × 10) + 2(10 × 20) + 2(15 × 20) 

 = (150) + 2(200) + 2(300) 

 = 150 + 400 + 600 

 = 1150 𝑐𝑚2 
 

 

4 

 

4 
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 Jadi, banyak karton yang dibutuhkan untuk membuat balok tanpa 

tutup dari bahan karton adalah 1150 𝑐𝑚2 
4 

4. Diketahui: 

Sebuah jaring-jaring balok dibuat menjadi balok dengan ukuran, 

Luas balok, 𝐿 = 500 𝑐𝑚2 

Panjang balok, 𝑝 = 15 𝑐𝑚 

Lebar balok, 𝑙 = 4 𝑐𝑚 

Ditanya:  

Tinggi balok dari jaring-jaring balok, 𝑡? 

4 

 Penyelesaian: 

𝐿 = 500 

2[(𝑝 × 𝑙) + (𝑙 × 𝑡) + (𝑝 × 𝑡)] = 500 

2[(15 × 4) + (4 × 𝑡) + (15 × 𝑡)] = 500 

2[(60) + (4𝑡) + (15𝑡)] = 500 

(60) + (4𝑡) + (15𝑡) = 
500

2
 

60 + 4𝑡 + 15𝑡 = 250 

4𝑡 + 15𝑡 = 250 − 60 

19𝑡 = 190 

𝑡 = 190

19
 

𝑡 = 10 𝑐𝑚 
 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 Jadi, tinggi jaring-jaring yang akan dibuat menjadi sebuah balok 

adalah 10 𝑐𝑚 
4 
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Lampiran XI. Hasil Tes Kemampuan Pemahaman Relasional 

No Responden 
Nomor Soal 

Skor 
Nilai 

Akhir 
Kategori 

1 2 3 

1 S-01 12 8 7 27 56,25 Sedang 

2 S-02 15 14 11 40 83,33333 Tinggi 

3 S-03 7 5 0 12 25 Rendah 

4 S-04 9 6 0 15 31,25 Rendah 

5 S-05 12 8 6 26 54,16667 Sedang 

6 S-06 12 9 12 33 68,75 Sedang 

7 S-07 8 3 0 11 22,91667 Rendah 

8 S-08 8 7 5 20 41,66667 Rendah 

9 S-09 14 10 12 36 75 Tinggi 

10 S-10 7 0 0 7 14,58333 Rendah 

11 S-11 4 16 0 20 41,66667 Rendah 

12 S-12 10 8 5 23 47,91667 Rendah 

13 S-13 5 0 4 9 18,75 Rendah 

14 S-14 15 15 15 45 93,75 Tinggi 

15 S-15 5 0 2 7 14,58333 Rendah 

16 S-16 16 5 7 28 58,33333 Sedang 

17 S-17 4 3 0 7 14,58333 Rendah 

18 S-18 6 6 0 12 25 Rendah 

19 S-19 9 12 8 29 60,41667 Sedang 

20 S-20 15 15 12 42 87,5 Tinggi 

21 S-21 6 0 3 9 18,75 Rendah 

22 S-22 14 4 4 22 45,83333 Rendah 

23 S-23 13 9 8 30 62,5 Sedang 

24 S-24 9 12 11 32 66,66667 Sedang 

25 S-25 10 7 10 27 56,25 Sedang 

Skor maksimal adalah 16 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 
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Lampiran XII. Subjek Penelitian 

No  Kode Siswa   Kode Subjek Nilai  Kategori 

1. S-14 KT1 93,75 Tinggi  

2. S-03 KT2 83,3 Tinggi 

3. S-24 KS1 66,65 Sedang 

4. S-06 KS2 68,75 Sedang 

5. S-18 KR1 25 Rendah 

6. S-11 KR2 41,67 Rendah 
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Lampiran XIII. Pendoman Penskoran Kemampuan Pemahaman Relasional 

Indikator Penilaian Kategori  Skor  

Mengidentifikasi 

data/konsep/pinsip 

yang termuat dalam 

informasi yang 

diberikan. 

 

Tidak ada jawaban 0 

Mengidentifikasi yang diketahui dan ditanya 

dengan data salah 
1 

Mengidentifikasi yang diketahui tanpa 

mengidentifikasi apa yang ditanyakan atau 

sebaliknya 

2 

Mengidentifikasi yang diketahui dan ditanya 

dengan data benar kurang lengkap 
3 

Mengidentifikasi yang diketahui dan ditanya 

dengan data benar dan lengkap 
4 

Mengaitkan 

konsep/prinsip yang 

satu dengan yang 

lainnya dan 

menyatakannya 

dalam simbol 

matematika. 

 

Tidak ada jawaban 0 

Tidak mengaitkan antarkonsep dengan benar dan 

menyatakannya dalam simbol matematika tetapi 

salah 

1 

Tidak mengaitkan antarkonsep dengan benar dan 

menyatakannya dalam simbol matematika 

dengan benar 

2 

Mengaitkan antarkonsep dengan benar dan 

menyatakannya dalam simbol matematika tetapi 

salah 

 

3 

Mengaitkan antarkonsep dengan benar dan 

menyatakannya dalam simbol matematika 

dengan benar 

4 

 

Melaksanakan 

perhitungan terhadap 

proses matematika 

yang dilakukan 

Tidak ada jawaban 0 

Tidak melaksanakan langkah penyelesaian 

dengan benar dan melakukan perhitungan tetapi 

salah 

1 
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Indikator Penilaian Kategori  Skor  

disertai dengan 

konsep/prinsip/aturan 

yang digunakan pada 

tiap langkah. 

Tidak melaksanakan langkah penyelesaian 

dengan benar dan melakukan perhitungan 

dengan benar 

2 

Melaksanakan langkah penyelesaian dengan 

benar dan melakukan perhitungan tetapi salah 
3 

Melaksanakan langkah penyelesaian dengan 

benar dan melakukan perhitungan dengan benar 
4 

Dapat menetapkan 

solusi terakhir 

disertai alasan. 

 

Tidak ada jawaban 0 

Tidak menetapkan kesimpulan dengan benar dan 

memberikan alasan yang salah pada langkah 

penyelesaian. 

1 

Tidak menetapkan kesimpulan dengan benar dan 

memberikan alasan yang benar pada langkah 

penyelesaian. 

2 

Menetapkan kesimpulan dengan benar dan 

memberikan alasan yang salah pada langkah 

penyelesaian. 

3 

Menetapkan kesimpulan dengan benar dan 

memberikan alasan yang benar pada langkah 

penyelesaian. 

4 

 

 

 

 

 



129 

 

Lampiran XIV. Transkip Wawancara 

Hasil wawancara dengan subjek KT1 soal nomor 1 

P : Apakah kamu mengetahui yang diketahui dan yang ditanya dalam soal nomor 

1? 

KT1: Iya Kak,yang diketahui panjang rusuk kotak berbentuk kubus tanpa tutup 

adalah 6 cm  dan yang ditanya luas permukaan kubus tanpa tutup. 

P : mengapa pada lembar jawabanmu simbol panjang rusuk adalah L? 

KT1: maaf Kak, saya keliru dalam penulisan simbol tapi maksud saya panjang 

rusuk kubus adalah 6 cm 

P : mengapa kamu menggunakan rumus tersebut untuk menyelesaikan soal 

nomor 1 

KT1: karena dari soal diketahui kotak yang berbentuk kubus tanpa tutup maka 

seperti konsep luas permukaan umum, banyak sisinya adalah 5 dan luas sisi 𝑠2 

maka rumusnya 5 × 𝑠2  

P : bagaimana cara kamu mengerjakan soal nomor 1 sehingga dapat solusi 

akhirnya? 

KT1: dimasukkan semua nilai yang diketahui ke dalam rumus kemudian 

dikuadratkan dan dikalikan sehingga dapat solusi akhirnya. 

P : apakah ada kesulitan dalam menyelesaikan soal? 

KT1 : tidak Kak, karena sudah dipelajari sebelumnya 
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Hasil wawancara dengan subjek KT1 soal nomor 2 

P : dek, apakah kamu paham soal nomor 2? 

KT1: Paham Kak, diketahui panjang, lebar dan tinggi balok tanpa tutup dari bahan 

karton adalah 15 cm, 10 cm, 20 cm dan yang ditanya banyak karton yang 

dibutuhkan untuk membuat balok tanpa tutup. 

P : pada soal nomor 2 simbol lebar dan luas balok sama ya? 

KT1: sebernarnya lebar l kecil Kak, luas L besar cuma saya lupa membedakannya 

P : apakah dapat menggunakan rumus ini untuk mengerjakan soal nomor 2? 

KT1: iya Kak, yang diketahui balok tanpa tutup maka satu sisi atas hilang dengan 

luas 𝑝 × 𝑙 maka yang tersisa luas 5 sisi dengan rumus 𝑝 × 𝑙 + 2(𝑙 × 𝑡) + 2(𝑝 × 𝑡) 

P : bagaimana cara kamu mengerjakan soal nomor 2 sehingga dapat solusi 

akhirnya? 

KT1: dimasukkan semua nilai yang diketahui ke dalam rumus kemudian dikalikan 

dan dijumlahkan sampai dapat solusi akhir yaitu luas permukaan balok tanpa tutup 

P : apakah ada kesulitan dalam menyelesaikan soal? 

KT1 : tidak Kak, karena sudah dipelajari sebelumnya 
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Hasil wawancara dengan subjek KT1 soal nomor 3 

P : dari soal nomor 3 yang diketahui dan yang ditanya apa Dek? 

KT1: yang diketahui luas jaring-jaring balok 500 𝑐𝑚2, panjang 15 cm dan lebar 4 

cm dan yang ditanya tinggi balok. 

P : apa rumus yang digunakan untuk mengerjakan soal nomor 3? 

KT1: rumus luas permukaan balok karena tinggi balok bagian dari luas permukaan 

balok dan untuk mencari luas permukaan balok diperlukan tinggi balok begitu juga 

sebaliknya sehingga saling berkaitan. 

P : bagaimana cara kamu mengerjakan soal nomor 3 sehingga dapat solusi 

akhirnya? 

KT1: dimasukkan semua nilai yang diketahui ke dalam rumus kemudian 

dioperasikan dan pindah ruas sampai nilai t didapat sebagai solusi akhir 

P : apakah ada kesulitan dalam menyelesaikan soal? 

KT1 : tidak Kak, karena sudah dipelajari sebelumnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

Hasil wawancara dengan subjek KT2 soal nomor 1 

P : Apakah kamu mengetahui yang diketahui dan yang ditanya dalam soal nomor 

1? 

KT2: Iya Kak, yang diketahui hanya panjang rusuknya 6 cm dan yang ditanya luas 

permukaan kubus tanpa tutup. 

P : mengapa kamu menggunakan rumus tersebut untuk menyelesaikan soal 

nomor 1 

KT2: karena yang ditanyakan luas permukaan kubus tanpa tutup maka untuk 

mencari rumusnya adalah mengaitkannya dengan konsep bangun datar persegi 

seperti konsep luas permukaan kubus yang umum. Karena hanya ada 5 sisi yang 

sama dan luas sisinya 𝑠 × 𝑠. Jadilah rumus luas permukaan kubus tanpa tutup 

5 × 𝑠2.  

P : bagaimana cara kamu mengerjakan soal nomor 1 sehingga dapat solusi 

akhirnya? 

KT2: setelah mengetahui rumus yang digunakan maka masukkan semua nilai yang 

diketahui pada rumus kemudian dioperasikan nilai kuadrat terlebih dahulu dan 

perkalian. 

P : satuan apa yang digunakan pada luas permukaan? 

KT2: yang saya ingat hanya cm Kak 

P : apakah ada kesulitan dalam menyelesaikan soal? 

KT2 : tidak ada Kak, semuanya lancar 
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Hasil wawancara dengan subjek KT2 soal nomor 2 

P : dek, apakah kamu paham soal nomor 2? 

KT2: Paham Kak, yang diketahui ada 3 yaitu balok berukuran panjang 15 cm, lebar 

dan 10 cm, dan tinggi 20 cm, yang ditanya banyak karton yang dibutuhkan untuk 

membuat balok tanpa tutup. 

P : rumus apa yang kamu gunakan? 

KT2:  𝑝 × 𝑙 + 2(𝑙 × 𝑡) + 2(𝑝 × 𝑡) 

P : mengapa rumusnya tidak dituliskan 

KT2: maaf Kak, saya lupa 

P : apakah dapat menggunakan rumus ini untuk mengerjakan soal nomor 2? 

KT2: iya Kak, pada soal diketahui balok tanpa tutup maka untuk mencari luas 

permukaan balok tanpa tutup sama seperti konsep balok yang umum yaitu 

mengaitkannya ke dalam konsep luas persegi panjang adalah (𝑝 × 𝑙). Satu sisi atas 

dengan luas (𝑝 × 𝑙) tidak ada berarti tersisa 5 sisi dengan rumuKT1: 𝑝 × 𝑙 +

2(𝑙 × 𝑡) + 2(𝑝 × 𝑡). Inilah rumus balok tanpa tutup 

P : bagaimana cara kamu mengerjakan soal nomor 2 sehingga dapat solusi 

akhirnya? 

KT2: setelah mengetahui rumus yang digunakan selanjutnya dimasukkan semua 

nilai yang diketahui ke dalam rumus tersebut kemudian dioperasikan yang dalam 

kurung dulu, perkalian, yang terakhir penjumlahan sampai dapat solusi akhir yaitu 

luas permukaan balok tanpa tutup. 

P : mengapa kamu tidak menuliskan satuan luas pada kesimpulan 

KT2: lupa Kak. 
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P : apakah ada kesulitan dalam menyelesaikan soal? 

KT2 : tidak ada Kak.  

 

 

Hasil wawancara dengan subjek KT2 soal nomor 3 

P : dari soal nomor 3 yang diketahui dan yang ditanya apa Dek? 

KT2: diketahui luas jaring-jaring balok 500 𝑐𝑚2, panjangnya 15 cm, lebarnya 4 cm, 

dan ditanya tinggi balok? 

P : apa rumus yang digunakan untuk mengerjakan soal nomor 3? 

KT2: luas permukaan balok karena pada rumus tersebut ada tinggi balok dan semua 

yang diketahui ada pada rumus luas permukaan balok. 

P : bagaimana cara kamu mengerjakan soal nomor 3? 

KT2: untuk mencari nilai t maka menggunakan rumus luas permukaan balok, 

dengan memasukkan nilai diketahui pada rumus kemudian operasikan nilai yang 

ada kemudian lakukan pindah ruas untuk mencari nilai t. 

P : apakah ada kesulitan dalam menyelesaikan soal? 

KT2 : lumayan Kak, Masih bisa dikerjakan asalkan paham konsep dan sabar 
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Hasil wawancara dengan subjek KS1 soal nomor 1 

P : Apakah kamu mengetahui yang diketahui dan yang ditanya dalam soal nomor 

1? 

KS1: yang diketahui panjang rusuk kotak 6 cm dan yang ditanya luas permukaan 

kotak berbentuk kubus tanpa tutup. 

P : mengapa kamu menggunakan rumus tersebut untuk menyelesaikan soal 

nomor 1? 

KS1: karena ditanya luas permukaan kubus tanpa tutup maka sisi kubus ada 5 

sehingga rumusnya 5 × 𝑠2 

P : bagaimana cara kamu mengerjakan soal nomor 1? 

KS1: dimasukkan nilai s ke rumus lalu kalikan semuanya 

P : mengapa perhitungan 62 hasilnya 18? 

KS1: 6 dikali 2 kan 18 (ragu) 

P : benarkah itu hasilnya? 

KS1: 12 ya, saya kurang teliti Kak 

P : 62 adalah 6 pangkat 2 yaitu 6 × 6 

KS1: saya lupa Kak mengenai perpangkatan 

P : apakah kamu belum pernah diajarkan nilai kudrat seperti ini Dek? 

KS1: sudah Kak, tapi kurang ingat 

P : Lalu bagaimana hasilnya  

KS1: hasilnya seperti ini Kak, karena kurang ingat nilai kuadrat saya tidak yakin 

dengan hasilnya  

P : apa ada kesulitan dalam menyelesaikan soal? 
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KS1: ada sedikit Kak, sempat bingung tapi bisa diatasi 

 

Hasil wawancara dengan subjek KS1 soal nomor 2 

P : dek, apakah kamu paham soal nomor 2? 

KS1: iya Kak, diketahui balok tanpa tutup dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 10 

cm dan tinggi 20 cm kemudian yang ditanya banyak karton yang dibutuhkan. 

P : apakah dapat menggunakan rumus ini untuk mengerjakan soal nomor 2? 

KS1: iya Kak, luas permukaan balok tanpa tutup berarti jumlah 5 luas sisinya tanpa 

luas atas pxl maka 𝑝 × 𝑙 + 2(𝑙 × 𝑡) + 2(𝑝 × 𝑡) 

P : bagaimana cara kamu mengerjakan soal nomor 2? 

KS1: masukkan semua yang diketahui ke dalam rumus lalu kerjakan dalam kurung 

dulu dan dikalikan. 

P : apa ada kesulitan dalam menyelesaikan soal? 

KS1: ada sedikit Kak, sempat bingung tapi bisa diatasi 
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Hasil wawancara dengan subjek KS1 soal nomor 3 

P : dari soal nomor 3 yang diketahui dan yang ditanya apa Dek? 

KS1: diketahui jaring-jaring balok dengan luas 500 𝑐𝑚2, panjang 15 cm dan lebar 

4 cm dan ditanya tinggi balok. 

P : apa rumus yang digunakan untuk mengerjakan soal nomor 3? 

KS1: pakai rumus luas permukaan balok karena tinggi balok adalah bagian dari luas 

permukaan balok 

P : bagaimana cara kamu mengerjakan soal nomor 3? 

KS1: masukkan semua yang diketahui ke dalam rumus kemudian di hitung yang 

dalam kurung dulu dan pindah ruas sampai nilai t didapat. 

P : apa ada kesulitan dalam menyelesaikan soal? 

KS1: ada sedikit Kak, sempat bingung tapi bisa diatasi 
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Hasil wawancara dengan subjek KS2 soal nomor 1 

P : Apakah kamu mengetahui yang diketahui dan yang ditanya dalam soal nomor 

1? 

KS2: yang diketahui kotak panjang rusuknya 6 cm dan yang ditanya luas 

permukaan kotak berbentuk kubus tanpa tutup. 

P : mengapa kamu menggunakan rumus tersebut untuk menyelesaikan soal 

nomor 1? 

KS2: karena bangun ruang yang diketahui kubus tanpa tutup, sisinya berbentuk 

persegi maka sisi kubus ada 5, sehingga rumusnya yang digunakan adalah 5 × 𝑠2 

P : bagaimana cara kamu mengerjakan soal nomor 1? 

KS2: masukkan nilai s yang diketahui ke dalam rumus lalu kuadrat dahulu dan 

kalikan 

P : apa ada kesulitan dalam menyelesaikan soal? 

KS2: ada Kak, saya sempat bingung  cara membuat rumus baru yang bisa digunakan 

untuk menghitung luas permukaan kubus tanpa tutup. Tapi sudah bisa diatasi 

dengan baik 
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Hasil wawancara dengan subjek KS2 soal nomor 2 

P : dek, apakah kamu paham soal nomor 2? 

KS2: iya Kak, diketahui balok tanpa tutup, panjangnya 15 cm, lebar 10 cm dan 

tinggi 20 cm kemudian yang ditanya banyak karton yang dibutuhkan. 

P : apakah dapat menggunakan rumus ini untuk mengerjakan soal nomor 2? 

KS2: karena bangun ruang yang diketahui balok tanpa tutup, sisinya berbentuk 

persegi panjang maka sisi kubus ada 5, sehingga rumusnya yang digunakan adalah 

𝑝 × 𝑙 + 2(𝑙 × 𝑡) + 2(𝑝 × 𝑡) 

P : bagaimana cara kamu mengerjakan soal nomor 2? 

KS2: masukkan nilai 𝑝, 𝑙 𝑑𝑎𝑛 𝑡 ke dalam rumus di atas lalu hitung nilai yang ada 

dalam kurung terakhir jumlahkan. 

P : lalu bagaimana hasilnya?apakah kamu yakin dengan jawabanmu? 

KS2: hasilnya seperti ini Kak, saya rasa ada yang kurang kayanya masih kurang 

teliti dalam menghitung  

P : apa ada kesulitan dalam menyelesaikan soal? 

KS2: ada Kak, saya sempat bingung  cara membuat rumus baru yang bisa 

digunakan untuk menghitung luas permukaan balok tanpa tutup. Tapi sudah bisa 

diatasi dengan baik 
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Hasil wawancara dengan subjek KS2 soal nomor 3 

P : dari soal nomor 3 yang diketahui dan yang ditanya apa Dek? 

KS2: diketahui jaring-jaring balok, luasnya 500 𝑐𝑚2 panjangnya 15 cm dan 

lebarnya 4 cm dan ditanya tinggi balok. 

P : apa rumus yang digunakan untuk mengerjakan soal nomor 3? 

KS2: tinggi balok ada pada rumus luas permukaan balok dan semua nilai diketahui 

ada pada rumus tersebut maka menggunakan rumus luas permukaan balok 

P : bagaimana cara kamu mengerjakan soal nomor 3? 

KS2: masukkan nilai L, p dan l, pada rumus di atas operasikan dalam kurung 

terlebih dahulu lalu perkalian  

P : apa ada kesulitan dalam menyelesaikan soal? 

KS2: ada Kak, saya sempat bingung  cara membuat rumus baru yang bisa digunakan 

untuk menghitung tinggi balok. Tapi sudah bisa diatasi dengan baik 
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Hasil wawancara dengan subjek KR1 soal nomor 1 

P : Apakah kamu mengetahui yang diketahui dan yang ditanya dalam soal nomor 

1? 

KR1: panjang rusuk kotak 6 cm, ditanya luas permukaan kubus 

P : apa nilai 6 cm pada tahap diketahui? 

KR1: s, lupa Kak 

P : apakah kamu paham rumus yang digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

1? 

KR1: tidak mengerti Kak, saya masukan hanya rumus yang diketahui 

P : mengapa kamu tidak memasukkan nilai yang diketahui? 

KR1: pengoperasiannya saya tidak bisa 

P : apakah kamu mengalami kesulitan? 

KR2: iya Kak, sulit ketika harus mencari rumus dan tidak sama seperti contoh 
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Hasil wawancara dengan subjek KR1 soal nomor 2 

P : dari soal nomor 2 yang diketahui dan yang ditanya apa Dek? 

KR1: yang diketahui sebuah balok tanpa tutup yang terbuat dari bahan karton 

memiliki ukuran panjang 15 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 20 cm. dan yang ditanya 

banyak karton. 

P : kamu kan sudah diajarkan konsep kubus, lalu bagaimana dengan kubus tanpa 

tutup, apakah paham rumus yang digunakan untuk mengerjakan soal nomor 2? 

KR1: saya hanya mengerjakannya dengan rumus yang saya ketahui dan saya tidak 

mengerti mencari rumusnya. 

P : terus, bagaimana cara kamu mengerjakan soal nomor 2? 

KR1: soal nomor 2 saya menjawabnya asalan Kak mengikuti nilai pada contoh soal, 

karena tidak mengerti cara hitungnya. 

P : apakah kamu mengalami kesulitan? 

KR2: iya Kak, sulit ketika harus mencari rumus dan tidak sama seperti contoh 
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Hasil wawancara dengan subjek KR1 soal nomor 3 

P : dari soal nomor 3 yang diketahui dan yang ditanya apa Dek? 

KR1: saya tidak sempat mengerjakan nomor 3 karena waktu nya habis. 

P : sekarang, menurut kamu apa yang diketahui dan ditanya dari soal nomor 3? 

KR1: luas jaring-jaring balok 500, panjang 15, lebar 4  

P : apakah paham rumus yang digunakan untuk mengerjakan soal nomor 3? 

KR1: tidak paham Kak, bingung saya juga tidak tahu cara mencari rumus tinggi 

balok  

P : apakah kamu mengalami kesulitan? 

KR2: iya Kak, sulit ketika harus mencari rumus dan tidak sama seperti contoh 

 

Hasil wawancara dengan subjek KR2 soal nomor 1 

P : Apakah kamu mengetahui informasi yang diketahui dan yang ditanya dalam 

soal nomor 1? 

KR2: panjang rusuk kotak berbentuk kubus tanpa tutup adalah 6 cm, ditanya luas 

permukaan kubus 

P : apakah kamu paham rumus yang digunakan? 

KR2: tidak Kak, saya hanya menggunakan rumus yang seingatnya 

P : apakah belum paham juga pengoperasiannya 

KR2: belum Kak, saya menjawab asal aja Kak hanya mengikuti nilai pada contoh 

soal yang diajarkan. 

P : apakah kamu mengalami kesulitan? 

KR2: iya Kak, sulit ketika soal berbeda dengan contoh 
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Hasil wawancara dengan subjek KR2 soal nomor 2 

P : dari soal nomor 2 yang diketahui dan yang ditanya apa Dek? 

KR2: yang diketahui panjang 15, lebar 10, tinggi 20 dan yang ditanya banyak 

karton. 

P : Kenapa rumusnya tidak dituliskan? 

KR2: biar simple aja Kak 

P : lalu rumus apa yang kamu gunakan? 

KR2: lupa Kak 

P : lalu, bagaimana cara kamu menyelesaikan soal nomor 2 ini? 

KR2: kurang paham juga Kak, saya hanya mengerjakannya dengan asal 

P : apakah kamu mengalami kesulitan? 

KR2: iya Kak, sulit ketika soal berbeda dengan contoh 

 

Hasil wawancara dengan subjek KR2 soal nomor 3 

P : dari soal nomor 3 yang diketahui dan yang ditanya apa Dek? 

KR2: jaring-jaring balok panjangnya 15, lebar 4 dan luasnya 500 dan ditanya tinggi 

balok Kak. 

P : menurut kamu, apakah ada hubungan luas permukaan balok dan tinggi balok? 

KR2: saya tahu ada hubungannya Kak, tapi saya tidak tahu cara mencarinya  

P : apakah kamu mengalami kesulitan? 

KR2: iya Kak, sulit ketika soal berbeda dengan contoh 

 

 



145 

 

Lampiran XV. Foto-Foto Penelitian 
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147 

 

Lampiran XVI. Surat Persetujuan Judul Skripsi 
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Lampiran XVII. Surat Keterangan Telah Seminar 
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Lampiran XVIII. Surat Riset 
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Lampiran XIX. Surat Rekomendasi  

 

 

 



151 

 

Lampiran XX. Surat Uji Validasi 
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Lampiran XXI. Surat Izin Riset Kepada Bappeda Litbang Kab. Kuala Kurun 
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Lampiran XXII. Surat Telah Diizinkan Riset dari Bappeda Litbang Kab. Kuala 

Kurun 
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Lampiran XXIII. Surat Izin Riset Kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 

Manuhing 
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Lampiran XXIV. Surat Keterangan Selesai Riset dari Kepela Sekolah SMP Negeri 

1 Manuhing 

 

 

 

Lampiran XXV. Lembar Konsultasi 
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Bimbingan 

Ke 

Tgl Catatan Pembimbing Bidang Konten dan 

Metodologi 

Ttd 

I 29 Januari 

2021 

Silahkan direvisi sesuai catatan. Masih 
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IV 15 Maret 

2021 

Silahkan dikaji dan digali lebih mendalam 

tentang pemahaman relasional dan 

tambahkan rubrik penilaian pemahaman 

relasional. 

 

V 6 Agustus 

2021 

1. Sebaiknya deskripsi kegiatan model 

pembelajaran CORE dibuat lebih rinci. 

2. Dalam penelitian kualitatif, 

pembahasan dan hasil menjadi satu. 

3. Masukkan pembahasan sesuai bagian 

pada hasil penelitian. 

4. Tambahkan teori-teori yang 

memperkuat hasil.temuan pada 

pembahasan. 

 

VI 20 

Sepetember 

2021 

Silahkan direvisi sesuai catatan dan 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing 

bahasa dan teknik penulisan. 
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Bimbingan 

Ke 

Tgl Catatan Pembimbing Bahasa dan Teknik 

Penulisan 

Ttd 

I 20 Januari 

2021 

1. Perbesar ayat Al-Qur’an pada latar 

belakang. 

2. Letakkan terjemahan Al-Qur’an pada 

lampiran. 

3. Perbaiki urutan pasal dalam Undang-

Undang Republik Indonesia. 

4. Sesuaikan catatan kaki dan daftar 

pustaka pada pedoman penulisan skripsi.  

 

II 25 Maret 

2021 

1. Perbaiki bagian awal skripsi sesuai 

pedoman penulisan skripsi. 

2. Gunakan materai 10.000 

 

III 15 
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2021 

1. Tambahkan bahasa arabnya pada kata 

pengantar. 

2. Sesuaikan penulisan pada daftar isi dan 

isi skripsi. 

 

IV 17 

September 

2021 

1. Perbaiki jarak pada kata depan yang 

menunjukkan tempat seperti di bawah, di 

atas, dst. serta jarak pada kata terima 

kasih. 

2. Perbaiki tanda titik dua menjadi titik satu 

apabila hanya memiliki satu komponen. 

 

V 20 
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2021 

1. Lengkapi surat-surat pada lampiran. 

2. Perhatikan jarak antara bab dan subjudul 

terutama pada daftar pustaka. 

 

VI 15 

Oktober 

2021 

1. Perbaiki penulisan pada daftar riwayat 

hidup. 

2. Tambahkan lembar konsultasi pada 

lampiran 
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