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KAJIAN TEORETIK 

 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

Konsep adalah gagasan yang menunjuk pada sebuah kelompok atau 

kategori dimana semua anggotanya sama-sama memiliki beberapa 

karakteristik umum (Jacobsen dkk : 2009). Menurut Arends (2008) konsep 

adalah alat yang digunakan untuk mengorganisasikan pengetahuan dan 

pengalaman ke dalam berbagai macam kategori, konsep itu sendiri dapat 

dikategorisasikan dan dapat dinamai. Pemahaman konsep merupakan 

kompetensi yang ditunjukkan kepada siswa dalam memahami konsep dan 

dapat melakukan prosedur (algoritma) secara luwes, akurat efisien dan tepat 

(Jihad : 2013). Menurut Wardhani (2008) memahami konsep matematika 

merupakan kompetensi yang ditunjukan kepada siswa dalam menjelaskan 

keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara 

luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam berbagai pemecahan masalah. 

Indikator memahami konsep matematika menurut Wardhani (2008) ialah 

menyatakan ulang sebuah konsep, mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat 

tertentu sesuai dengan konsepnya, memberi contoh dan bukan contoh dari 

suatu konsep, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematis, mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu 

konsep, mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan
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masalah, menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau 

operasi tertentu. 

Sejalan dengan yang ada pada Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 

506/C/PP/2004 (Shadiq : 2009) bahwa pemahaman konsep merupakan 

kompetensi yang ditunjukkan siswa dalam memahami konsep dan dalam 

melakukan prosedur secara luwes, dan tepat. Indikator yang menunjukan 

pemahaman konsep menurut Shadiq (2009) adalah menyatakan ulang 

sebuah konsep, mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu 

(sesuai dengan konsepnya), memberi contoh dan noncontoh dari konsep, 

menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, 

mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep, 

mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. 

Dalam Permendikbud 58 tahun 2014 lampiran III, Memahami konsep 

matematika merupakan kompetensi dalam menjelaskan keterkaitan 

antarkonsep dan menggunakan konsep maupun algoritma, secara luwes, 

akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah. 

Berdasarkan pengertian pemahaman konsep menurut beberapa ahli di 

atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep matematika adalah 

kemampuan siswa dalam menjelaskan keterkaitan antara konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes dan tepat dalam 

berbagai pemecahan masalah dengan tindakan memahami konsep 

matematika yang sudah ada. 
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Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan meneliti kemampuan 

pemahaman konsep dengan indikator yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah menyatakan ulang sebuah konsep, mengklasifikasi objek-objek 

menurut sifat-sifat tertentu, memberi contoh dan non contoh dari konsep, 

menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, 

mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep, 

Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu, 

mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah pada 

kehidupan sehari-hari. 

2. Minat Belajar Siswa 

Menurut Slameto (2003) belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Minat merupakan faktor internal 

dari perhatian, dimana sangat berpengaruh bagi keberhasilan siswa, jika 

dalam proses belajar disertai dengan minat (Majid : 2014). Menurut 

Dalyono (2010) minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal yang 

besar untuk mencapai/memperoleh benda/tujuan yang diminati itu. Tidak 

adanya minat seseorang anak terhadap suatu pelajaran akan timbul kesulitan 

belajar. 

Minat adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk tetap 

memperhatikan sampai akhir (pelajaran) dengan menikmati beberapa 

aktivitas sampai selesai di dalam kelas (Slameto : 2003). Minat besar 
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pengaruhnya terhadap belajar, jika terdapat siswa yang kurang berminat 

terhadap belajar, maka dapat diusahakan agar mempunyai minat yang lebih 

besar dengan cara menjelaskan hal-hal yang menarik dan berguna bagi 

kehidupan sehari-hari. Selain itu, sesuatu yang menarik minat dan sesuatu 

yang dibutuhkan anak dalam belajar, tentu akan menarik pehatian anak 

tersebut, dengan demikian mereka akan bersungguh-sungguh dalam belajar 

(Sagala : 2010). 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa minat belajar matematika adalah kecenderungan untuk tetap 

memperhatikan dan terlibat dalam pembelajaran matematika disertai dengan 

ketertarikan dan rasa ingin tahu. 

Menurut Safari (Zaenudin : 2014) dan pendapat beberapa ahli di atas 

indikator minat belajar yaitu perasaan senang, ketertarikan siswa, 

keterlibatan siswa, dan perhatian. Minat mempunyai ketergantungan pada 

faktor internal seperti perhatian, kemauan, keingintahuan, motivasi dan 

kebutuhan. 

Berdasarkan uraian di atas, uraian indikator minat belajar yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Kesukaan meliputi : 

1) Respon siswa dalam pelajaran matematika, 

2) Rasa senang saat mengikuti pelajaran matematika. 

b. Ketertarikan meliputi : 

1) Konsentrasi siswa saat mengikuti pelajaran matematika, 
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2) Merespon pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

c. Perhatian meliputi : 

1) Memperhatikan penjelasan guru, 

2) Memperhatikan penjelasan teman saat presentasi pelajaran 

matematika. 

d. Keterlibatan meliputi : 

1) Mengikuti les pelajaran matematika, 

2) Tindakan siswa setelah tidak mengikuti pelajaran matematika, 

3) Keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran matematika, 

4) Kesadaran siswa dalam mengisi waktu luang. 

3. Model Discovery Learning 

Model discovery learning adalah model pembelajaran, dimana siswa 

didorong untuk belajar aktif melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dan 

guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan 

percobaan yang memungkinkan mereka menemukan prinsip-prinsip untuk 

diri mereka sendiri dengan bimbingan guru (Suprihatiningrum : 2014). 

Dalam discovery learning siswa dibiasakan untuk membuktikan sesuatu 

mengenai materi pelajaran yang sudah dipelajari, membuktikan dengan 

melakukan penyelidikan sendiri oleh siswa yang dibimbing oleh guru 

(Sagala : 2010). Salah satu keunggulan dari discovery learning yaitu 

mampu mengarahkan cara siswa belajar, sehingga lebih memiliki motivasi 

yang kuat untuk belajar lebih giat (Roestiyah : 2008) 
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Menurut Suprihatiningrum (2014) discovery learning dibedakan 

menjadi dua, yaitu pembelajaran penemuan bebas (free disovery learning) 

yang sering disebut dengan open ended discovery dan pembelajaran 

penemuan terbimbing (guided discovery learning). Dalam penelitian ini 

peneliti lebih ke arah pembelajaran penemuan terbimbing, karena dengan 

petunjuk guru siswa akan bekerja lebih terarah dalam upaya mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Namun, bimbingan guru bukanlah semacam 

resep yang harus diikuti, melainkan hanya merupakan arahan tentang 

prosedur kerja yang diperlukan. 

Menurut Syah (2004) dalam mengaplikasikan model discovery 

learning di kelas, ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dalam 

kegiatan belajar mengajar sebagai berikut : 

a. Stimulation (Stimulasi/Pemberian Rangsangan) 

Pada tahap ini guru memulai kegiatan belajar mengajar siswa 

dengan mengajukan pertanyaan, dan aktivitas belajar lainnya yang 

mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Siswa juga dihadapkan 

pada sesuatu yang memberikan kebingungan, dalam hal ini guru 

diharapkan untuk tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang 

diajukan oleh guru sebelumnya, agar siswa dapat menyelidiki sendiri 

permasalahan yang diberikan oleh guru. Tahap ini berfungsi untuk 

menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan 

membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan. 
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b. Problem Statement (Pernyataan/Identifikasi Masalah) 

Pada langkah ini guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan yang mereka hadapi, hal 

ini dilakukan agar siswa dapat terbiasa untuk menemukan suatu masalah. 

Pada permasalahan tersebut selanjutnya membentuk hipotesis, yakni 

pernyataan (statement) sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang 

diajukan sebelumnya. 

c. Data Collection (Pengumpulan Data) 

Pada tahap ini siswa diberi kesempatan untuk mengumpulkan 

berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, untuk 

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis sebelumnya. 

Konsekuensi dari tahap ini adalah siswa belajar secara aktif untuk 

menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan  yang 

dihadapi dengan pengetahuan yang telah dimiliki. 

d. Data Processing (Pengolahan Data) 

Pada tahap ini merupakan kegiatan mengolah data dan informasi 

yang telah diperoleh para siswa sebelumnya, lalu ditafsirkan. Data 

processing disebut juga berfungsi sebagai pembentukan konsep. Melalui 

proses ini siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif 

jawaban/penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis. 

e. Verification (Pembuktian) 

Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk 

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan sebelumnya, 
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dihubungkan dengan hasil data processing. Verification menurut Bruner, 

bertujuan agar proses belajar berjalan dengan baik dan kreatif. 

f. Generalization (Menarik Kesimpulan/Generalisasi) 

Tahap generalisasi/menarik kesimpulan adalah proses menarik 

sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk 

semua kejadian atau masalah yang sama. 

4. Media Pembelajaran Cabri 3D 

Kata media berasal dari bahasa latin, yang merupakan bentuk jamak 

dari kata medium, yang berarti sesuatu yang terletak di tengah (antara dua 

pihak atau kutub) atau suatu alat. Menurut Anitah (2009), media 

pembelajaran adalah setiap orang, bahan, alat, atau peristiwa yang dapat 

menciptakan kondisi yang memungkinkan pebelajar menerima pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap.  

Media pembelajaran juga berarti sesuatu yang mengantarkan pesan 

pembelajaran antara  pemberi pesan kepada penerima pesan. Konsep media 

pembelajaran memiliki dua segi yang satu sama lain saling menunjang, 

yaitu perangkat keras (hardware) dan materi atau bahan yang disebut 

perangkat lunak (Software). 

Menurut Accascina dan Rogora (2006), Cabri 3D adalah perangkat 

lunak dinamis-geometri yang dapat digunakan untuk membantu siswa dan 

guru untuk mengatasi beberapa kesulitan dalam pembelajaran geometri 

ruanag dan membuat belajar geometri dimensi tiga (geometri ruang) 

Pengaruh Discovery Learning..., Linggar Tyas Anjarsari,  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMP, 2015



menjadi lebih mudah dan lebih menarik. Berikut merupakan beberapa 

tampilan dari Cabri 3D : 

 
Gambar 2.1 Prisma Saat di Buka Membentuk Jaring-jaring 

menggunakan Cabri 3D 

 
Gambar 2.2 Pembuktian Volume Limas Menggunakan Cabri 3D 

Menurut Cristya (2013) program Cabri 3D mempunyai beberapa 

kelebihan diantaranya sebagai berikut: 

a. bahasa pemogramannya memudahkan pemahaman konsep siswa; 

b. mempunyai banyak perintah bawaan dalam library dan paket-paket 

untuk pengerjaan matematika secara luas; 

c. lebih mudah untuk membuat, dan memanipulasi objek dimensi tiga; 
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d. mempunyai fasilitas bahasa pemrograman yang memudahkan 

pemahaman konsep siswa; 

e. dapat mengukur objek geometri, menghitung data numerik, dan dapat 

mentayang ulang langkah-langkah yang telah dilakukan dalam membuat 

suatu bangun atau objek geometri. 

Berdasarkan uraian tersebut media pembelajaran Cabri 3D ini 

merupakan media pembelajaran yang digunakan untuk membantu guru 

dalam pembelajaran geometri khususnya bangun ruang. Selain itu, melalui 

media Cabri 3D ini dapat membantu materi pelajaran bangun ruang yang 

terlihat abstrak menjadi lebih mudah untuk dipahami. 

5. Discovery Learning berbantu Cabri 3D 

Discovery learning dengan berbantu Cabri 3D merupakan 

pembelajaran dengan menggunakan langkah-langkah discovery learning 

dengan menggunakan media pembelajaran Cabri 3D, adapun tahap-tahap 

discovery learning berbantu Cabri 3D adalah sebagai berikut : 

a. Stimulation (Stimulasi/Pemberian Rangsangan) 

1) Guru membagikan kelompok, setiap kelompok 4-5 siswa. 

2) Guru memberi rangsangan kepada siswa yang berkaitan dengan topik 

yang akan dibahas menggunakan media Cabri 3D. 

b. Problem Statement (Pernyataan/Identifikasi Masalah) 

Guru membimbing siswa dalam kelompok untuk mengidentifikasi 

masalah yang diberikan oleh guru sebelumnya menggunakan Cabri 3D. 
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c. Data Collection (Pengumpulan Data) 

Guru membimbing siswa dalam kelompok untuk mengumpulkan 

informasi guna menjawab permasalahan yang diberikan oleh guru. 

d. Data Processing (Pengolahan Data) 

1) Siswa mengolah data atau informasi yang telah diperoleh dengan 

mencatatnya di lembar kerja siswa. 

2) Guru membimbing siswa dalam pengolahan data dengan memberikan 

pertanyaan yang mengarah pada pembentukan konsep.  

e. Verification (Pembuktian) 

1) Guru meminta siswa untuk membuktikan benar atau tidaknya jawaban 

sementara yang telah ditetapkan sebelumnya mengunakan Cabri 3D. 

2) Guru memberikan penguatan pemahaman siswa dalam menemukan 

konsep dengan bantuan Cabri 3D. 

f. Generalization (Menarik Kesimpulan/Generalisasi) 

Guru membimbing siswa dalam kelompok untuk menarik kesimpulan 

dengan bahasa dan pemahaman mereka sendiri. 

B. Penelitian Relevan 

Hasil penelitian dari Hutama (2012) menunjukan bahwa pembelajaran 

berbantu Cabri 3D lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran 

konvensional dalam pemahaman konsepnya. Hasil penelitian dari Budiman 

(2012) menunjukkan bahwa siswa kelas eksperimen yang diberikan 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan berbasis masalah berbantu 

software Cabri 3D lebih baik daripada siswa pada kelas kontrol yang mendapat 
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pembelajaran konvensional. Hasil penelitian dari Siswanto (2011) 

menunjukkan bahwa hasil dari analisis angket minat belajar siswa dalam 

menyelesaikan masalah geometri bangun ruang antara kelas eksperimen 

memiliki minat belajar lebih besar dari pada minat belajar kelas kontrol, artinya 

terdapat perbedaan antara minat belajar siswa yang pembelajarannya 

menggunakan software Cabri 3D V2 dengan siswa yang pembelajarannya 

tanpa menggunakan software Cabri 3D V2. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian relevan tersebut adalah 

peneliti sama-sama menggunakan Cabri 3D sebagai media dalam 

pembelajarannya. Perbedaan pernelitian ini dengan penelitian relevan tersebut 

peneliti menggunakan model discovery learning dan variabel terikatnya adalah 

kemampuan pemahaman konsep dan minat belajar dengan materi prisma dan 

limas. 

C. Kerangka Pikir 

Kemampuan pemahaman konsep adalah hal mendasar yang harus 

dikuasai oleh siswa dalam pembelajaran matematika. Tingkat keberhasilan 

hasil belajar matematika siswa ditentukan dari bagaimana siswa tersebut 

menguasai konsep dari suatu materi dan seberapa besar minat siswa tersebut 

dalam mengikuti pelajaran matematika. Salah satu pembelajaran yang dapat 

digunakan adalah discovery learning. Dalam penanaman konsep menggunakan 

discovery learning akan lebih baik lagi jika dibantu dengan media 

pembelajaran, karena dengan media pembelajaran yang tepat, bukan hanya 

mampu menghasilkan kemampuan pemahaman konsep saja, namun akan 
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menghasilkan hal lain yang mempengaruhi belajar siswa salah satunya adalah 

minat belajar siswa. Salah satu pembelajaran yang mungkin dapat menunjang 

pemahaman konsep dan minat siswa adalah discovery learning berbatuan Cabri 

3D. 

Langkah awal discovery learning berbatuan Cabri 3D adalah proses 

stimulation, pada tahap ini bertujuan untuk menggali pemahaman siswa tentang 

topik yang akan dibahas. Penggunaan Cabri 3D dalam tahap ini sebagai media 

untuk pengamatan awal siswa yang dapat memberikan rangsangan berkaitan 

dengan topik yang dibahas. Pemberian rangsangan menggunakan Cabri 3D 

yang didesain untuk memunculkan rasa ketertarikan siswa untuk mempelajari 

materi tersebut. Pada tahap selanjutnya adalah problem statement, pada tahap 

ini bertujuan agar siswa dapat mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan 

yang telah diberikan pada awal pembelajaran, pada tahap ini media 

pembelajaran Cabri 3D yang bertujuan untuk membantu menganalisa 

permasalahan yang diberikan oleh guru sebelumnya. Pada proses ini siswa 

diharapkan dapat mengklasifikasikan obyek-obyek menurut sifat tertentu 

sesuai dengan konsepnya. Keterlibatan siswa dalam menggunakan Cabri 3D 

untuk menganalisa permasalahan yang diberikan oleh guru dapat merangsang 

siswa untuk mempelajari lebih lanjut materi tersebut. 

Tahap selanjutnya adalah tahap data collection, dalam proses ini 

bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang telah didapat sebanyak-

banyaknya, dari informasi yang telah dikumpulkan tersebut siswa diharapkan 

dapat memberikan contoh dari sebuah konsep, dengan siswa dapat memberikan 
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contoh nantinya siswa juga diharapkan dapat memberikan bukan contoh dari 

konsep yang sedang dipelajari. Peran media Cabri 3D ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran tentang contoh dan non contoh yang nantinya dapat 

mempermudah siswa dalam membedakan contoh dan non contoh tersebut, 

visualisasi bangun ruang pada Cabri 3D ini bertujuan agar siswa lebih 

memperhatikan dan tertarik sehingga siswa lebih berkonsentrasi saat mengikuti 

pelajaran. Pada tahap selanjutnya adalah tahap data processing, pada tahap ini 

siswa diharapkan dapat mengembangkan pengetahuannya tentang materi 

dengan cara memberikan berbagai bentuk permasalahan, dengan demikian 

siswa akan dapat memahami konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematika, dapat mengaplikasikan konsep ke dalam pemecahan masalah serta 

dapat mengembangkan syarat perlu dan atau syarat cukup suatu konsep. Selain 

itu, siswa juga dapat menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau 

operasi tertentu yang dapat digunakan siswa dalam memecahkan masalah 

dengan mengaplikasikan konsep tersebut. Pada tahap ini media Cabri 3D 

bertujuan untuk membantu mengembangkan pengetahuannya melalui 

pengaplikasian konsep dalam pemecahan masalah. Dalam pengaplikasian 

konsep kedalam pemecahan masalah dapat memunculkan rasa ingin tahu siswa 

sehingga minat siswa dalam pelajaran menjadi meningkat dan diharapkan pada 

tahap ini, siswa tersebut dapat tertarik dalam memecahkan permasalah tersebut. 

Pada tahap selanjutnya adalah tahap verification, pada tahap ini siswa 

diharapkan dapat merinci semua materi yang sudah didapat dalam data 

processing. Pada tahap ini bertujuan membuktikan benar tidaknya hipotesis 
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yang di dapat dengan menggunakan Cabri 3D, sehingga siswa dapat 

mengeksplor kemampuan yang dimiliki siswa tentang sebuah konsep yang 

sudah didapat. Pada tahap ini penggunaan media Cabri 3D ini bertujuan untuk 

membantu siswa dalam membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang 

didapat sebelumnya berdasarkan informasi yang mereka miliki. Tahap yang 

terakhir adalah generalization tahap ini adalah proses penarikan kesimpulan 

tentang materi yang sudah didapat. Siswa didorong untuk menarik kesimpulan 

sendiri tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Penggunaan media 

Cabri 3D pada tahap ini dapat digunakan untuk memantapkan pemahaman 

konsep siswa secara garis besar sehingga siswa nantinya dapat menarik 

kesimpulan dan menyatakan ulang sebuah konsep menurut pemahaman mereka 

sendiri. 

Sedangkan discovery learning yang menggunakan media pembelajaran 

papan tulis akan sulit bagi siswa dalam pemahaman konsep materi bangun 

ruang karena media pembelajaran papan tulis hanya dapat menampilkan 

bangun ruang yang berdimensi tiga pada dimensi dua, dalam hal ini proses 

pembelajaran siswa menjadi kurang dalam memahami konsep materi bangun 

ruang dan ketertarikan siswa dalam mempelajari bangun ruang menjadi kurang. 

Berdasarkan uraian di atas maka langkah-langkah discovery learning 

berbantu Cabri 3D sangat sesuai dengan indikator pemahaman konsep dan 

penggunaan media pembelajaran kemampuan pemahaman konsep matematis 

dan minat belajar siswa yang mengikuti discovery learning berbantu Cabri 3D 

lebih baik dari discovery learning yang menggunakan papan tulis.  
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D. Hipotesis Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan di atas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Ada pengaruh discovery learning berbantu Cabri 3D terhadap kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa. 

2. Ada pengaruh discovery learning berbantu Cabri 3D terhadap minat belajar 

siswa. 

E. Materi Pembelajaran Matematika 

Materi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah bangun 

ruang sisi datar, berikut ini adalah uraian kompetensi dasar dan indikator yang 

digunakan : 

3.9 : Menentukan luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan 

limas. 

Indikator : 3.9.1 Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat 

tertentu (sesuai dengan konsepnya) dengan 

menyebutkan unsur-unsur prisma dan limas : titik 

sudut, rusuk, sisi, diagonal bidang, diagonal ruang, 

dan bidang diagonal. 

 3.9.2 Menggunakan syarat perlu atau syarat cukup suatu 

konsep terkait dengan prisma dan limas. 

 3.9.3 Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematis dari jaring-jaring prisma dan 

limas. 
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 3.9.4 Memberikan contoh dan non contoh dari jaring-jaring 

prisma dan limas. 

  3.9.5 Menemukan dan menyatakan ulang rumus luas 

permukaan prisma dan limas. 

 3.9.6 Menemukan dan menyatakan ulang rumus volume 

permukaan prisma dan limas. 

4.9 : Mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah 

yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma 

dan limas. 

Indikator : 4.9.1 Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur 

atau operasi tertentu yang berkaitan dengan jumlah 

panjang rusuk prisma dan limas. 

    4.9.2 Mengaplikasikan luas permukaan prisma dan limas 

dalam pemecahan masalah. 

    4.9.3 Mengaplikasikan volume prisma dan limas dalam 

pemecahan masalah. 
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