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: Tadris Mathematics
: The Influence of the Implementation of Problem Based Learning
model towards the ability of understanding mathematical concept of
junior high school students 17 Kabupaten Tebo

This research discusses the effect of the Aplication of Problem Based
Learning Model on the Ability to Understanding of mathematical concepts of
Class VII Students of Junior High School 17 Kabupaten Tebo on the subject of
social arithmetic. This study aims to find evidence whether it is true that the
application of the problem based learning model can improve students ability to
understand mathematical concepts. This research is a quantitative study using
posttest only control design. The sampling technique used simple random
sampling with a sample of 12 students in class VII A as the experimental class
and 12 students in class VII B as the control class. The data collection technique
was done by using an essay test technique with a total of 6 questions. The analysis
in this studyused the
and effect size correlation. From the
at a
significant level of 5% and 1% it was obtained
it means that
there a significant difference between the application of the problem based
learning model with direct instruction learning model on the ability to understand
mathematical concepts. And from the results of the effect size correlation at a
significant level of 5% and 1% obtained
it means that
the application of the problem based learning model has a significant effect on
students’ ability to understand mathematical concepts.
Keyword

:

Problem Based Learning,
mathematical concept
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ABSTRAK
Nama
Jurusan
Judul

: Sherly Afrilia
: Tadris Matematika
: Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Problem Based
Learning Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis
Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Kabupaten Tebo

Skripsi ini membahas tentang Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran
Problem Based Learning terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis
siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Kabupaten tebo pada
pokok bahasan Aritmetika Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti
apakah benar penerapan model pembelajaran Problem Based Learning mampu
meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Penelitian ini
merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain Posttest-Only
Control Design. Teknik pengambilan sampel menggunakan Simple Random
Sampling dengan sampel berjumlah 12 siswa di kelas VII A sebagai kelas
eksperimen dan 12 siswa di kelas VII B sebagai kelas kontrol. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan Teknik tes essay berjumlah 6 soal. Analisis
pada penelitian ini menggunakan uji
dan uji korelasi Effect Size. Dari uji
pada taraf signifikan 5% dan 1% diperoleh
, artinya terdapat
perbedaan yang signifikan antara penerapan model pembelajaran Problem Based
Learning dengan model pembelajaran Direct Instruction terhadap kemampuan
pemahaman konsep matematis siswa. Dan dari hasil uji korelasi Effect Size pada
taraf signifikan 5% dan 1% diperoleh
, artinya bahwa
penerapan model pembelajaran Problem Based Learning berpengaruh secara
signifikan terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa.
Kata kunci : Model pembelajaran Problem Based learning, Matematika,
Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting untuk
memajukan suatu bangsa. Suatu bangsa apabila memiliki sumber daya
manusia yang berkualitas tentunya mampu membangun bangsanya
menjadi lebih maju. Oleh karena itu setiap bangsa hendaknya memiliki
pendidikan yang baik dan berkualitas.
Pendidikan tidak terlepas dari kegiatan pembelajaran. Suatu kegiatan
pembelajaran dapat menghasilkan suatu perubahan pada siswa. Perubahan
itu dapat berupa pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan sikap.
Perubahan itu merupakan hasil dari usaha belajar yang tersimpan dalam
ingatan. Belajar sebagai sebuah proses terjadi karena didorong kebutuhan
dan tujuan yang ingin dicapai. Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang
paling pokok. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan tergantung
dengan bagaimana proses belajar siswa sebagai anak didik.
Proses belajar adalah suatu proses yang dengan sengaja diciptakan
untuk kepentingan siswa agar senang dan bersemangat belajar. Proses
pembelajaran bukan sekedar transfer ilmu dari guru kepada siswa,
melainkan suatu proses yang dibentuk oleh guru sehingga siswa aktif.
Proses pembelajaran matematika seharusnya dilakukan secara menarik
dengan berbagai metode agar tercipta suasana belajar yang menyenangkan,
menimbulkan rasa ingin tahu siswa dan dapat meningkatkan kemampuan
pemahaman konsep matematis siswa dalam mempelajari matematika.
Matematika adalah mata pelajaran yang diajarkan pada setiap
jenjang pendidikan di Indonesia mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai
perguruan tinggi. Permendiknas No 22 Tahun 2006 menyatakan bahwa
pembelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki lima
kemampuan

yaitu:

memahami

konsep

matematika

(menjelaskan

keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma
1
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secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah),
menggunakan
matematika

penalaran
dalam

(pola

membuat

dan

sifat,

melakukan

generalisasi,

manipulasi

menyusun

bukti

atau

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika), memecahkan masalah
(kemampuan
menyelesaikan

memahami
model,

masalah,
dan

merancang

menafsirkan

model

solusi

matematika,

yang

diperoleh),

mengkomunikasikan gagasan (simbol, tabel, diagram atau simbol media
lain untuk memperjelas keadaan atau masalah), serta memiliki sikap
menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan(memiliki rasa ingin
tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika serta sikap ulet
dan percaya diri dalam pemecahan masalah) (Shadiq, 2009: 1).
Formulasi lima tujuan pembelajaran matematika diatas menunjukkan
pentingnya memfasilitasi para siswa sekolah menengah pertama untuk
meningkatkan kemampuan pemahaman konsep selama mempelajari
pengetahuan matematika di kelas. Pemahaman konsep matematika sangat
penting untuk siswa karena konsep matematika yang satu dengan yang lain
berkaitan

sehingga

berkesinambungan.

untuk
Jika

mempelajarinya

siswa

telah

harus

memahami

runtut

dan

konsep-konsep

matematika maka akan memudahkan siswa dalam mempelajari konsepkonsep matematika berikutnya yang lebih kompleks. Pentingnya
pemahaman konsep dalam proses belajar mengajar sangat mempengaruhi
sikap, keputusan, dan cara-cara memecahkan masalah.
Pemahaman konsep matematika merupakan salah satu tujuan penting
dalam pembelajaran matematika. Pemahaman konsep memberikan
pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada siswa bukan hanya
sekedar hapalan namun lebih dari itu dengan pemahaman, siswa dapat
lebih mengerti akan konsep materi pelajaran itu sendiri. Pemahaman juga
merupakan salah satu tujuan dari setiap kemampuan yang dimiliki
seseorang untuk mengemukakan kembali ilmu yang diperolehnya baik
dalam ucapan maupun tulisan kepada orang sehingga orang tersebut benarbenar mengerti apa yang disampaikan.
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Kemampuan untuk memahami suatu konsep dalam matematika
dipandang sulit oleh siswa. Kegiatan ini disebabkan beberapa faktor salah
satunya dalam kegiatan belajar mengajar ketika siswa diberi soal siswa
hanya dapat menyelesaikan soal apabila soal tersebut sama dengan contoh
yang diberikan guru dan masih kesulitan jika diberi soal berbeda atau jika
tidak diberikan contoh soal. Disamping itu siswa juga cenderung bersifat
individualis karena tidak terjadi interaksi sosial antar siswa untuk saling
berbagi ide-ide yang merupakan hasil pemikiran setiapsiswa. Sebagian
besar siswa malas atau merasa takut baik itu dalam menanyakan hal yang
kurang jelas atau tidak mengerti saat proses pembelajaran maupun
menyatakan pendapatnya serta siswa juga sulit menyatakan materi yang
satu dengan materi yang lainnya.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Helvin
Hudari selaku guru mata pelajaran matematika pada 30 Desember 2019
terhadap proses pembelajaran matematika kelas VII siswa Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri 17 KabupatenTebo

menunjukkan

bahwa dalam proses pembelajaran masih banyak siswa yang mengalami
kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan guru khususnya materi
matematika sehingga berakibat pada rendahnya kemampuan pemahaman
konsep. Rendahnya pemahaman konsep matematika siswa salah satunya
disebabkan karena siswa tidak ikut berperan aktif saat pembelajaran
berlangsung. Pada proses pembelajaran siswa masih belum bisa mandiri
dalam menyelesaikan soal yang berbeda dengan soal pada contoh padahal
soal yang diberikan hanya diubah sedikit untuk mengetahui apakah siswa
sudah memahami konsep yang seharusnya digunakan khususnya pada
siswa kelas VII yang diajarkan masih banyak sekali melakukan kesalahan
bahkan sama sekali tidak tahu pada perhitungan operasi bilangan misalnya
penjumlahan atau pengurangan dengan variabel atau tanpa variabel,
padahal dalam pembelajaran matematika selalu memerlukan konsep
tersebut dalam menyelesaikan soal. Siswa terbiasa hanya menerima
pengetahuan dari guru saja, sehingga pembelajaran yang berlangsung
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berpusat pada guru. Pembelajaran yang berpusat pada guru kurang efektif
karena siswa tidak bisa membangun pengetahuan sendiri. Keadaan
tersebut menyebabkan sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam
pemecahan soal yang diberikan oleh guru sehingga pemahaman konsep
yang siswa dapatkan relatif rendah.
Hasil observasi yang dilakukan di kelas VII Sekolah Menengah
Pertama Negeri 17 Kabupaten Tebo menunjukkan bahwa rendahnya
pemahaman konsep matematika siswa juga disebabkan guru tidak
menggunakan model-model pembelajaran yang dapat membuat siswa
menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kurang berkembangnya
gagasan menyelesaikan suatu persoalan, salah satunya dikarenakan
penggunaan model pembelajaran yang kurang sesuai dengan pokok
bahasan yang akan disampaikan, sehingga siswa tidak tertarik dengan
pembelajaran yang diberikan guru. Dengan demikian perlu dikembangkan
model pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif, tepat dalam
pembelajaran sehingga tercapai hasil yang diinginkan. Sementara disisi
lain guru harus mampu memilih dan menentukan model dan strategi
pembelajaran yang sesuai yang dapat menunjang proses belajar mengajar
matematika.
Tabel 1.1
Data Hasil Ulangan Harian Persamaan Linear Satu Variabel Siswa Kelas
VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 17 Kabupaten Tebo
No

Nilai

Kriteria

Jumlah

Presentase

1

≥ 70

Tuntas

12

25,6%

2

< 70

Tidak Tuntas

31

74,4%

43

100%

Jumlah

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa rendahnya kemampuan
pemahaman konsep matematika siswa terlihat pada ketidakmampuan
siswa menjawab soal yang diberikan sehingga nilai siswa masih rendah
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dan nilai persentase siswa kelas VII yang berada dibawah KKM lebih
besar yaitu 72,5%, sedangkan nilai yang berada diatas KKM hanya 27,5%.
Salah satu model pembelajaran yang dipandang sesuai untuk
meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa adalah model
pembelajaran berbasis masalah (PBL) yaitu suatu pembelajaran yang
dimulai dengan menghadapkan siswa kepada suatu permasalahan yang
terdapat dalam dunia nyata dan menuntunnya untuk dapat menyelesaikan
atau memecahkan permasalahan tersebut sehingga siswa akan terbiasa
menyelesaikan soal pemecahan masalah yang terkait dengan pemahaman
konsep matematis (Rosmala, 2019: 44).
Problem Based Learning (PBL) atau pembelajaran berbasis masalah
adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata
sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berfikir kritis
dan kemampuan pemecahan masalah (Sudarman, 2007: 69).
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dilakukan
penelitian yang berjudul“ Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran
Problem Based Learning (PBL) terhadap Kemampuan Pemahaman
Konsep Matematis siswa di Sekolah Menengah Pertama

Negeri 17

Kabupaten Tebo”.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan

latar

belakang

masalah

diatas,

maka

dapat

diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut:
1. Siswa kurang aktif saat proses pembelajaran berlangsung.
2. Model pembelajaran yang digunakan kurang sesuai dengan pokok
bahasan yang disampaikan.
3. Rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematis siswa karena
kurang menguasai materi yang diajarkan.
4. Pembelajaran di kelas berpusat pada guru sehingga siswa kurang
termotivasi untuk berprestasi dalam pelajaran matematika karena tidak
dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran.
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C. Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, batasan masalah dalam
penelitian ini antara lain :
1. Rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematis siswa karena
kurang menguasai materi yang diajarkan.
2. Kemampuan pemahaman konsep matematis siswa diperoleh dari nilai
posttest kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada pokok
bahasan aritmetika sosial.
3. Model pembelajaran yang diterapkan adalah Problem Based Learning
(PBL) pada kelas eksperimen dan model pembelajaran langsung
(Direct Intruction) pada kelas kontrol.
4. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa
kelas VII pada semester genap di Sekolah Menengah Pertama Negeri
17 KabupatenTebo.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini yaitu ”Apakah terdapat pengaruh penerapan
model

pembelajaran

Problem

Based

Learning

(PBL)

terhadap

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa di Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 17 Kabupaten Tebo” yang dijabarkan dalam
beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Berapa besar skor rata-rata tingkat kemampuan pemahaman konsep
matematis siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri
17 Kabupaten Tebo dengan menggunakan model pembelajaran
Problem Based Learning?
2. Berapa besar skor rata-rata tingkat kemampuan pemahaman konsep
matematis siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri
17 Kabupaten Tebo dengan menggunakan model pembelajaran Direct
Intruction?
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3. Apakah ada perbedaan tingkat kemampuan pemahman konsep
matematis siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri
17 Kabupaten Tebo dengan menggunakan model pembelajaran
Problem Based Learning (PBL) dan model pembelajaran Direct
Intruction?
4. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Problem Based
Learning terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa
kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 17 Kabupaten
Tebo?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang ingin
dicapai pada penelitian ini adalah:
a. Untuk membuktikan bagaimana tingkat kemampuan pemahaman
konsep matematis siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Negeri 17 Kabupaten Tebo dengan menggunakan model
pembelajaran Problem Based Learning.
b. Untuk membuktikan bagaimana tingkat kemampuan pemahaman
konsep matematis siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Negeri 17 Kabupaten Tebo dengan menggunakan model
pembelajaran Direct Intruction.
c. Untuk

membuktikan

perbedaan

skor

tingkat

kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa kelas VII Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 17 Kabupaten Tebo yang menggunakan
model pembelajaran

Problem Based Learning dan yang tidak

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning.
d. Untuk

membuktikan

apakah

pembelajaran Problem Based

terdapat

pengaruh

model

Learning terhadap kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa kelas VII Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 17 Kabupaten Tebo.
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2. Kegunaan Penelitian
a. Bagi Siswa
Model pembelajaran Problem Based Learning dapat melatih
siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep
matematis siswa dan memberikan pengalaman baru bagi siswa
dalam memperlajari matematika.

Membuat siswa merasakan

variasi matematika sehingga siswa tidak merasa jenuh dan lebih
aktif dalam proses pembelajaran
b. Bagi Guru
Model pembelajaran Problem Based Learning dapat digunakan
sebagai salah satu alternatif pembelajaran matematika dalam upaya
meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa.
c. Bagi Sekolah
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau
masukan tentang metode pembelajaran yang efektif sehingga dapat
memperbaiki kualitas pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama
Negeri 17 Kabupaten Tebo.
d. Bagi Peneliti
Dapat memberikan pengalaman langsung dalam mengajar
dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based
Learning (PBL). Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat
dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
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BAB II
LANDASAN TEORI, KERANGKA FIKIR DAN HIPOTESIS
A. Deskripsi Teori
1. Model Pembelajaran
Model merupakan suatu istilah yang berhubungan, rancangan,
atau pola. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, model merupakan
suatu pola (ragam, acuan, dan sebagainya) dari sebuah hal yang ingin
dibuat atau dihasilkan.

Istilah model dalam

lingkup proses

pembelajaran diartikan sebagai suatu pola yang memberikan nuansa
pembelajaran agar berlangsung secara optimal. sebagai suatu pola
pembelajaran, terdapat bagian-bagian yang dipadukan secara terurut
sehingga menjadi rancangan yang utuh.
Model pembelajaran menjadi pedoman bagi guru dalam
melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang
diharapkan. Menurut Alimah dan Marianti (2016: 13), model
pembelajaran merupakan cara pembelajaran yang memiliki tujuan dan
sintaks tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini sejalan
dengan pendapat Mulyatiningsih (Nurhidayati dan Hum, 2011: 3)
bahwa model pembelajaran merupakan suatu istilah yang digunakan
untuk menggambarkan penyelenggaraan proses belajar mengajar dari
awal sampai akhir. Sintak penyelenggaraan model pembelajaran
diterapkan dengan berbagai macam kegiatan belajar mengajar yang
sesuai dengan karakteristik model tersebut. Guru dapat merancang
langkah-langkah pembelajaran yang mengacu pada sintak model
pembelajaran. Dengan demikian, model pembelajaran sebagai pola
interaksi siswa dengan guru di dalam kelas yang menyangkut strategi,
pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan dalam
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Maulana, 2011: 86).
Berdasarkan beberapa pendapat yang telah d ikemukakan, dapat
ditarik kesimpulan bahwa model pembelajaran merupakan suatu pola
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rancangan yang menggambarkan proses interaksi siswa dengan guru,
yang mengacu pada sintak pembelajaran mulai dari awal sampai akhir
dengan menerapkan berbagai macam cara kegiatan belajar mengajar
untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Model pembelajaran
dijadikan sebagai rancangan secara keseluruhan yang mencakup
pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik dalam proses
pembelajaran.
Memahami model pembelajaran dapat dilakukan dengan
mengenal ciri-cirinya. Tim MKDP kurikulum dan pengajaran (2006:
199) mengemukakan lima ciri-ciri model pembelajaran, yakni sebagai
berikut:
a. Berdasarkan Teori Pendidikan dan Teori Belajar dari Para Ahli
Tertentu
Model pembelajaran didasarkan pada suatu teori atau
pandangan para ahli mengenai teori pendidikan, kegiatan belajar
dan mengajar, dan teori perkembangan manusia. Teori ini menjadi
acuan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar.
b. Mempunyai Misi atau Tujuan Tertentu
Suatu

model

pembelajaran

memiliki

tujuan

dalam

pembelajaran. Tujuan tersebut sejalan dengan tujuan pembelajaran
yang telah ditentukan. Sintak dalam model pembelajaran
mengarahkan pada suatu tujuan pembelajaran.
c. Dapat Dijadikan Pedoman untuk Perbaikan Kegiatan Belajar
Mengajar di Kelas
Penerapan model pembelajaran dapat menjadi koreksi dalam
menjalankan proses kegiatan pembelajaran. Setiap langkah
pembelajaran dilakukan evaluasi dan koreksi untuk memperbaiki
kegiatan yang masih kurang dalam penerapannya.
d. Memiliki Sintak Pembelajaran
Model pembelajaran merupakan suatu pola rancangan kegiatan
pembelajaran. Oleh karena itu, dalam melakukan langkah kegiatan

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN STS JAMBI

11

pembelajaran memiliki tahapan mulai dari awal hingga akhir
pembelajaran. Suatu tahapan tersebut dinamakan sebagai sintak
pembelajaran yang tersusun secara hierarkis.
e. Membuat Persiapan Mengajar
Model sebagai suatu pola dalam kegiatan pembelajaran
membutuhkan persiapan yang menunjang proses pembelajaran
tersebut. Persiapan tersebut meliputi rencana pelaksanaan kegiatan
belajar mengajar yang mengacu pada sintak model pembelajaran
yang diterapkan, serta menyiapkan sarana dan prasarana untuk
menunjang kegiatan tersebut.

2. Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) (X)
Problem Based Learning (PBL) merupakan istilah lain dari
pembelajaran berbasis masalah (PBM) yang menitikberatkan pada
adanya suatu permasalahan yang siswa hadapi dalam pembelajaran.
Permasalahan dijadikan sebagai titik awal dalam membangun konsep.
Dalam pembelajaran matematika, siswa diberi suatu masalah
kehidupan seputar konsep matematika. Melalui permasalahan tersebut
siswa dapat belajar dari apa yang terdapat di lingkungan sehari-hari
sehingga dapat mempermudah mereka dalam memahami dan
menerapkan matematika dalam kehidupan.
PBL adalah suatu pembelajaran yang mengacu kepada empat
pilar pendidikan universal, yaitu belajar memahami (learning to
know), belajar melaksanakan atau melakukan (learning to do), belajar
menjadi diri sendiri (learning to be), belajar bekerja sama atau hidup
dalam kebersamaan (learning to live together). Belajar memahami
yaitu siswa belajar suatu konsep pelajaran tidak menggunakan teknik
menghafal, tetapi teknik memahami isi dari konsep tersebut. Dalam
memahami konsep tersebut maka siswa belajar dengan melakukan
secara langsung aktivitas belajar di dalam kelas sehingga dapat
mengembangkan secara optimal potensi yang dimiliki. Selain itu,
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kegiatan berkelompok dalam pembelajaran akan membantu siswa
dalam mengembangkan sikap kerja sama dan memahami suatu
kebersamaan. Pembelajaran berdasarkan empat pilar tersebut dikemas
melalui permasalahan yang terdapat di lingkungan, sebagai kajian
konsep yang akan dipelajari (Isrok’atun, 2018: 44).

a. Karakteristik Problem Based Learning (PBL)
Proses pembelajaran dapat menerapkan model yang dijadikan
sebagai pedoman dalam selama pembelajaran berlangsung. Setiap
model yang digunakan mempunyai karakteristik masing-masing
untuk dapat membedakannya dengan model pembelajaran yang
lain. Karakteristik model pembelajaran PBL menurut Aris Shoimin
(2014) adalah sebagai berikut :
1) Learning is Student-Centered
Proses pembelajaran dalam PBL lebih memfokuskan kepada
aktivitas siswa sehingga pembelajaran berpusat kepada siswa.
Oleh karena itu, siswa dituntut aktif dalam belajar atau
membangun suatu konsep materi pelajaran.
2) Authentic Problems from the Organizing Focus for Learning
Proses pembelajaran PBL identik dengan disajikannya suatu
masalah sebagai fokus pembelajaran. Masalah yang disajikan
kepada siswa adalah masalah yang sebenarmya, atau masalah
nyata yang terdapat di lingkungan siswa sehingga dengan
mudah siswa dapat memahami masalah dan hasilnya dapat
diterapkan dalam kehidupan.
3) New Information is Acquired Through Self-Directed Learning
Dalam proses pemecahan masalah mungkin saja siswa belum
mengetahui dan memahami semua pengetahuan prasyaratnya
sehingga siswa berusaha sendiri untuk mencari sendiri melalui
sumbernya baik dari buku maupun informasi lainnya.
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4) Learning Occurs in Small Groups
Proses pembelajaran PBL dilakukan dengan menggunakan
kelompok

kecil

dalam

belajar.

Saat

belajar,

siswa

dikelompokkan dalam kelompok belajar yang terdiri dari 3-4
orang.
5) Teacher Act as Facilitators
Dalam pembelajaran PBL, guru berperan sebagai fasilitator.
Peran guru adalah membimbing dan menyedakan fasilitas
belajar siswa untuk membangun sendiri konsep/materi.

b. Langkah-langkah

Model

Pembelajaran

Problem

Based

Learning (PBL)
Pembelajaran berbasis masalah memiliki beberapa tahap yang
dimulai dari suatu permasalahan dan berakhir pada solusi dari
permasalahan tersebut. Adapun tahapan pembelajaran berbasis
masalah yaitu sebagai berikut :
1) Orientasi siswa kepada masalah
Tahap orientasi adalah tahap pengenalan, pada langkah yang
pertama ini guru melakukan pengenalan kepada siswa mengenai
masalah apa yang akan dipecahkan oleh siswa pada kegiatan
pembelajaran. Guru juga melakukan atau memberikan motivasi
kepada siswa untuk mengungkapkan dan memahami masalah.
2) Mengorganisasikan siswa untuk belajar
Pada langkah kedua, guru mengorganisasikan siswa dalam suatu
tugas belajar, sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan oleh
siswa. Siswa dikelompokkan dan diberi tugas belajar untuk
menyelesaikan permasalahan bersama.
3) Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok
Guru membimbing ketika siswa melakukan penyelidikan terkait
masalah yang sedang dipecahkan, baik secara individu maupun
kelompok. Siswa banyak melakukan aktivitas selama proses
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pembelajaran, yaitu mengungkapkan ide, melakukan curah
pendapat, dan semua ide pemecahan masalah yang diutarakan
siswa dapat didiskusikan secara bersama baik dengan kelompok
maupun dengan guru.
4) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya
Hasil karya disini adalah hasil pemikiran siswa, yaitu
pemecahan masalah yang baru saja dilakukan oleh siswa. Dalam
penyajian hasil karya ini, dapat berupa laporan tertulis, laporan
lisan, maupun model. Pada tahap ini, siswa diberikan
kesempatan untuk menyajikan hasil diskusinya.
5) Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah
Pada langkah ini guru memiliki peranan penting. Guru bertugas
untuk menganalisis dan mengevaluasi apakah pemecahan
masalah yang dilakukan oleh siswa sudah benar atau belum.
Guru juga melakukan klarifikasi jika terdapat kesalahankesalahan yang dilakukan siswa (Trianto, 2007: 71).

c. Kelebihan Model Pembelajaran Problem Based Learning
(PBL)
Model pembelajaran PBL memiliki beberapa kelebihan dalam
proses pembelajarannya, yakni sebagai berikut:
1) PBL berpusat pada siswa: memotivasi pembelajaran aktif,
meningkatkan pemahaman dan menstimulus seseorang untuk
terus belajar selama hidupnya.
2) Kompetensi

umum:

mengembangkan

PBL

sikap

dan

memfasilitasi
keterampilan

siswa
umum

untuk
yang

dikehendaki dimasa mendatang.
3) Motivasi: PBL menyenangkan bagi tutor dan siswa serta
prosesnya melibatkan siswa dalam proses pembelajaran.
4) Pembelajaran mendalam: PBL meningkatkan pemahaman
mendalam

(siswa

berinteraksi

dengan

bahan-bahan
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pembelajaran, menghubungkan konsep dengan aktivitas seharihari, dan meningkatkan pemahaman siswa).
5) Pendekatan Konstruktif: siswa aktif berdasarkan pengetahuan
dan membangun kerangka konseptual dari pengetahuan tersebut
(Efendi, 2012: 128).
Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa
Problem Based Learning (PBL) merupakan suatu pembelajaran yang
dimulai dengan memberikan siswa suatu permasalahan yang terdapat
dalam dunia nyata dan menuntunnya untuk dapat menyelesaikan atau
memecahkan masalah tersebut melalui kegiatan atau pengalaman
belajar yang dilakukan selama proses pembelajaran.
3. Model Pembelajaran Langsung (Direct Instruction)
Pembelajaran Langsung (Direct Instruction) adalah salah satu
pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses
belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan
pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik yang dapat
diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah demi
selangkah (Trianto 1997). Istilah lain model pembelajaran langsung
yaitu training model, active teaching model, mastery teaching, explicit
instruction (Arends, 2001: 264).
Model pembelajaran Direct Instruction atau lebih dikenal dengan
model pembelajaran langsung yaitu model pembelajaran yang bersifat
teacher centered (berpusat pada guru). Saat melaksanakan proses
pembelajaran ini guru harus mendemonstrasikan pengetahuan dan
keterampilan yang akan dilatih kepada siswa selangkah demi selangkah.
Guru sebagai pusat perhatian memiliki peran yang sangat dominan.
Karena itu, pada model pembelajaran langsung ini guru harus bisa
menjadi model yang menarik bagi siswa. Model pembelajaran ini
merupakan model pembelajaran yang telah diterapkan di Sekolah
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Menengah Pertama Negeri 17 Kabupaten Tebo khususnya pada mata
pembelajaran matematika.

a. Ciri-ciri Model Pembelajaran Langsung (Direct Instruction)
1) Adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh model pada siswa
termasuk prosedur penilaian belajar.
2) Sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran.
3) Sistem

pengelolaan dan lingkungan belajar model diperlukan

agar kegiatan pembelajaran tertentu dapat berlangsung dengan
berhasil (Karw & Nur, 2000:3).

b. Sintaks Model Pembelajaran Langsung (Direct Instruction)
Pembelajaran langsung dapat berbentuk ceramah, demonstrasi,
pelatihan atau praktek, dan kerja kelompok. Pengajaran langsung
digunakan untuk menyampaikan pelajaran yang ditransformasikan
langsung oleh guru kepada siswa. Penyusunan waktu yang
digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran harus seefisien
mungkin, sehingga guru dapat merancang dengan tepat waktu. Pada
model pembelajaran langsung terdapat lima fase yang sangat
penting. Guru mengawali pelajaran dengan penjelasan tentang tujuan
dan latarbelakang pembelajaran, serta mempersiapkan siswa untuk
menerima penjelasan guru (Kardi Nur, 2000: 27).
1) Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa.
2) Mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan.
3) Menyediakan latihan terbimbing.
4) Menganalisis pemahaman dan memberikan umpan balik.
5) Memberikan kesempatan latihan mandiri.

c. Kekurangan Model Pembelajaran Langsung (Direct Instruction)
1) Guru merupakan pusat dalam cara penyampaian ini, maka
kesuksesan pembelajaran ini bergantung pada guru. Jika guru
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tidak tampak siap, berpengetahuan, percaya diri, antusias dan
terstruktur, siswa dapat menjadi bosan, teralihkan perhatiaannya,
dan pembelajaran akan terhambat.
2) Demonstrasi sangat bergantung pada keterampilan siswa.
Kebanyakan siswa bukanlah pengamat yang baik sehingga dapat
melewatkan hal-hal yang dimaksudkan oleh guru.
3) Dalam model pembelajran direct instruction, sulit untuk
mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan, pengetahuan awal,
tingkat pembelajaran dan pemahaman, gaya belajar atau
ketertarikan siswa
4) Jika terlalu sering digunakan, model pembelajaran direct
instruction

membuat

siswa

percaya

bahwa

guru

akan

memberitahu mereka semua yang perlu mereka ketahui.
5) Jika model pembelajaran direct instruction tidak banyak
melibatkan siswa, siswa akan kehilangan perhatian dan hanya
mengingat sedikit isi materi yang disampaikan (Depdiknas,
2009).
Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran Direct Instruction merupakan pembelajaran yang
disampaikan langsung oleh guru kepada siswa dengan melali proses
pembelajaran guru lebih aktif daripada siswa, dapat diartikan juga
model pembelajaran dimana guru mentranformasikan informasi atau
keterampilan secara langsung kepada siswa. Pembelajaran berorientasi
pada tujuan dan di strukturkan oleh guru.

4. Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis (Y)
Paham berarti mengerti dengan tepat dan benar. Adapun konsep
diartikan sebagai suatu rancangan, sedangkan dalam matematika konsep
adalah suatu ide abstrak yang memungkinkan seseorang untuk
menggolongkan suatu objek atau kejadian. Oleh karena itu, paham
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konsep dapat diartikan mengerti dengan tepat tentang suatu rancangan
atau ide abstrak (Sunendar, 2018: 16).
Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau
memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan di ingat. Seorang
siswa dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan
penjelasan atau memberi uraian lebih rinci tentang hal itu dengan
menggunakan kata-katanya sendiri. Tahap pemahaman sifatnya lebih
kompleks dari tahap pengetahuan. Untuk dapat mencapai tahap
pemahaman terhadap suatu konsep matematika siswa harus mempunyai
pengetahuan terhadap konsep tersebut.
Pemahaman merupakan proses berfikir dan belajar. Dikatakan
demikian karena untuk menuju ke arah pemahaman perlu diikuti
dengan belajar dan berfikir. Pemahaman merupakan proses, perbuatan,
dan cara memahami. Pemahaman adalah bagaimana seseorang
mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas,
menyimpulkan,

memberi

contoh,

menuliskan

kembali,

dan

memperkirakan. Dari beberapa pengertian diatas, pemahaman adalah
suatu perbuatan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu
setelah sesuatu itu diketahui maksudnya dan menangkap maknanya.
Pengertian konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek
yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu
mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga
objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu. Siswa yang
menguasai konsep dapat mengidentifikasi dan mengerjakan soal baru
yang lebih bervariasi. Selain itu, apabila siswa memahami suatu konsep
maka akan dapat menggeneralisasikan suatu obyek dalam berbagai
situasi lain yang tidak digunakan dalam siatuasi belajar.
Pemahaman konsep merupakan suatu aspek yang sangat penting
dalam pembelajaran matematika, karena dengan memahami konsep
matematika siswa dapat mengembangkan kemampuannya dalam setiap
materi pembelajaran. Pemahaman konsep matematis merupakan salah
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satu dari tujuan pembelajaran maetematika yang tercantum dalam
Permendikbud Nomor 58 tahun 2014.
Tim PPPG Matematika menyebutkan bahwa indikator dari
kemampuan pemahaman konsep sebagai hasil belajar matematika yaitu:
a. Kemampuan menyatakan ulang sebuah konsep adalah kemampuan
siswa untuk mengungkap kembali apa yang telah dikomunikasikan
kepadanya.
b. Kemampuan mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu
sesuai dengan konsep adalah kemampuan siswa mengelompokkan
suatu objek menurut jenisnya berdasarkan sifat-sifat yang terdapat
dalam materi.
c. Kemampuan memberi contoh dan bukan contoh adalah kemampuan
siswa untuk dapat membedakan contoh dan bukan contoh dari
sebuah materi.
d. Kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi
matematika adalah kemampuan siswa memaparkan konsep secara
berurutan yang bersifat sistematis.
e. Kemampuan mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari
suatu konsep adalah kemampuan siswa mengkaji mana syarat perlu
dan mana syarat cukup yang terkait dalam suatu konsep materi.
f. Kemampuan menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur
tertentu adalah kemampuan siswa menyelesaikan soal dengan tepat
sesuai indikator.
g. Kemampuan mengaplikasikan konsep atau algoritma kepemecahan
masalah adalah kemampuan siswa menggunakan konsep serta
prosedur dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan
kehidupan sehari-hari (Dafril, 2011: 795).
Indikator diatas sesuai dengan indikator yang menunjukkan
pemahaman konsep menurut Tim Pustaka Yustisia (2008), yaitu:
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a. Menyatakan ulang sebuah konsep
b. Mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan
konsepnya).
c. Memberi contoh dan non contoh dari konsep.
d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika.
e. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep.
f. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi
tertentu.
g. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah.
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan
pemahaman konsep matematis merupakan kemampuan individu dalam
menyerap dan memahami ide-ide matematika. Tujuan yang ingin
dicapai dari pemahaman konsep ini adalah menunjukkan pemahaman
konsep matematika yang dipelajarinya, menjelaskan keterkaitan antar
konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes,
akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan masalah.

5. Ranah Kognitif
Pada ranah kognitif terdapat enam jenjang proses berfikir mulai
dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi yang meliputi 6 tingkatan
antara

lain:

mengingat

(remember)

(C1),

memahami/mengerti

(understand) (C2), menerapkan (apply) (C3), menganalisis (analyze)
(C4), mengevaluasi (evaluate) (C5), dan menciptakan (create) (C6).
a. Mengingat (Remember)
Mengingat merupakan usaha mendapatkan kembali pengetahuan
dari memori atau ingatan yang telah lampau, baik yang baru saja
didapatkan maupun yang sudah lama didapatkan. Mengingat
merupakan

dimensi

yang

berperan

penting

dalam

proses

pembelajaran yang bermakna dan pemecahan masalah. Kemampuan
ini dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang
jauh lebih kompleks.
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b. Memahami/mengerti (Understand)
Memahami aatau mengerti berkaitan dengan membangun
sebuah pengertian dari berbagai sumber seperti pesan, bacaan, dan
komunikasi.

Memahami/mengerti

mengklasifikasikan

dan

berkaitan

membandingkan.

dengan

aktivitas

Mengklasifikasikan

berawal dari suatu contoh atau informasi yang spesifik kemudian
ditemukan konsep dan prinsip umumnya. Membandingkan berkaitan
dengan proses kognitif menemukan satu persatu ciri-ciri dari obyek
yang diperbandingkan.
c. Menerapkan (Apply)
Menerapkan menunjuk pada proses kognitif memanfaatkan atau
mempergunakan suatu prosedur untuk melaksanakan percobaan atau
menyelesaikan permasalahan. Menerapkan berkaitan dengan dimensi
pengetahuan prosedural. Menerapkan meliputi kegiatan menjalankan
prosedur

dan

mengimplementasikan.

Menjalankan

prosedur

merupakan proses kognitif siswa dalam menyelessaikan masalah dan
melaksanakan percobaan dimana siswa sudah mengetahui informasi
tersebut dan mampu menetapkan dengan pasti prosedur apa yang
harus dilakukan. Mengimplementasikan muncul apabila siswa
memilih dan menggunakan prosedur untuk hal-hal yang belum
diketahui atau masih asing.
d. Menganalisis (Analyze)
Menganalisis merupakan memecahkan suatu permasalahan
dengan memisahkan tiap-tiap bagian dari permasalahan dan mencari
keterkaitan dari tiap-tiap bagian tersebut dan mencari tahu
bagaimana keterkaitan tersebut dan mecari tahu bagaimana
keterkaitan tersebut dapat menimbulkan permasalahan. Menganalisis
berkaitan

dengan

proses

kognitif

memberi

atribut

dan

mengorganisasikan. Memberikan atribut akan muncul apabila siswa
menemukan permasalahan dan kemudian melakukan kegiatan
membangun

ulang

hal

yang

menjadi

permasalahan.
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Mengorganisasikan memungkinkan siswa membangun hubungan
yang sistematis dan koheren dari potongan-potongan informasi yang
diberikan.
e. Mengevaluasi (Evaluate)
Evaluasi berkaitan dengan proses kognitif memberikan penilaian
berdasarkan kriteria dan standar yang sudah ada. Evaluasi meliputi
mengecek dan mengkritisi. Mengecek mengarah pada kegiatan
pengujian hal-hal yang tidak konsisten atau kegagalan dari suatu
operasi atau produk. Mengkritisi mengarah pada penilaian suatu
produk atau operasi berdasarkan kriteria dan standar eksternal.
f. Menciptakan (Create)
Menciptakan mengarah pada proses kognitif meletakkan unsurunsur secara bersama-sama untuk membentuk kesatuan yang
koheren dan mengarahkan siswa untuk menghasilkan suatu produk
baru dengan mengorganisasikan beberapa unsur menjadi bentuk atau
pola yang berbeda dari sebelumnya. Menciptakan sangat berkaitan
erat dengan pengalaman belajar siswa pada pertemuan sebelumnya
(Anderson, 2001:66).

6. Analisis Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Problem
Based Learning (X) Terhadap Kemampuan Pemahaman
Konsep Matematika Siswa (Y) di Sekolah Menengah Pertama
Negeri 17 Kabupaten Tebo
Analisis hubungan adalah bentuk analisis variabel (data)
penelitian untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan, bentuk
atau arah hubungan diantara variabel-variabel, dan besarnya pengaruh
variabel yang satu (variabel bebas, variabel dependen) terhadap variabel
lainnya (variabel terikat, variabel dependen) (Iqbal Hasan, 2004).
Hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
hubungan kausal. Hubungan kausal merupakan bentuk hubungan yang
sifatnya sebab akibat. Artinya timbulnya variable Y disebabkan oleh
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penerapan variabel X. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini
adalah paradigma sederhana, yaitu paradigma penelitian yang terdiri
atas satu variabel independen dan satu variabel dependen. Hal ini dapat
digambarkan sebagai berikut (Sugiyono, 2017: 66).
Gambar 2.1
Paradigma Sederhana

r

X

Y

Keterangan:
Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL)
r

Hubungan

sebab

akibat

(Pengaruh)

penerapan

Model

Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) terhadap
Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika siswa
Y Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis siswa
Hubungan dalam penelitian ini bersifat searah yang diberi nama
korelasi positif. Disebut korelasi positif jika dua variable yang
berkorelasi, berjalan parallel, artinya bahwa hubungan antar dua
variabel itu menunjukkan arah yang sama. Hal tersebut dapat dilihat
pada gambar berikut (Sudijono, 2015: 180).
Gambar 2.2
Korelasi Positif

atau
Var X Var Y

Var X

Var Y

Keterangan:
Var X= Penerapan model pembelajaran Problem Based Learning
(PBL)
Var Y= Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep matematis
siswa
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Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa apabila penerapan
model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dilakukan dengan
optimal maka peningkatan pemahaman konsep matematis siswa akan
tinggi dan sebaliknya apabila penerapan model pembelajaran Problem
Based Learning (PBL) dilakukan dengan tidak optimal maka
peningkatan pemahaman konsep matematis siswa akan rendah.

B. Studi Relevan
Penelitian yang menyangkut penerapan model pembelajaran Problem
Based Learning dalam pembelajaran matematika sudah banyak dilakukan.
Namun penelitian yang menerapkan model pembelajaran Problem Based
Learning dalam pembelajaran matematika untuk siswa kelas VII Sekolah
Menengah Pertama Negeri 17 Kabupaten Tebo berdasarkan referensi
penulis belum ada ditemukan. Penelitian yang relevan dengan penelitian
yang akan dilakukan ini antara lain:
1. Eka Septia Budi Asih (2019) dengan judul “ Pengaruh model Problem
Based Learning terhadap pemahaman konsep matematis siswa kelas
VIII SMP Negeri 7 Bandar Lampung” Penelitian ini merupakan
penelitian kuantitatif menggunakan desain quasi eksperiment ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh model PBL terhadap pemahaman
konsep siswa. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII
SMP Negeri 7 Bandarlampung semester ganjil tahun pelajaran
2018/2019 sebanyak 305 siswa yang terdistribusi ke dalam sepuluh
kelas. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VIII-2 dan VIII-3 yang
dipilih menggunkan teknik cluster random sampling. Desain yang
digunakan the randomized control group pretest posttest design.
Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik tes. Analisi data
yang digunakan adalah uji Mann-Whitney U. Hasil analisis data
menunjukkan bahwa data median gain skor pemahaman konsep
matematis siswa dengan model PBL lebih tinggi daripada median gain
skor pemahaman konsep matematis siswa dengan model konvensional.
Dengan demikian model PBL berpengaruh terhadap pemahaman
konsep matematis siswa.
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Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Eka
Septia Budi Asih adalah sebagai berikut:
a) Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menerapkan
model Problem Based Learning dan kemampuan yang diukur samasama kemampuan pemahaman konsep matematis siswa.
b) Perbedaan dalam penelitian ini adalah cara pengambilan sampelnya
menggunakan Cluster Random Sampling, subjek penelitian adalah
siswa kelas VIII, dan desain yang digunakan the randomized control
group pretest postest design.
2. Dahlia (2016) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh penggunaan
model pembelajaran problem based learning dan kecerdasan emosional
terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) Perbedaan kemampuan
pemecahan masalah siswa yang diajarkan dengan model Problem Based
Learning dan konvensional, (2) Perbedaan kemampuan pemecahan
masalah matematika siswa yang ditinjau dari kecerdasan emosional
tinggi dan kecerdasan emosional rendah, dan (3) terdapat interaksi
antara model pembelajaran Problem Based Learning Perbedaan
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang ditinjau dari
kecerdasan emosional tinggi dan kecerdasan emosional rendah, dan (3)
terdapat interaksi antara model pembelajaran Problem Based Learning
dan kecerdasan emosional siswa terhadap kemampuan pemecahan
masalah matematika. Penelitian ini merupakan penelitian kuasi
eksperimen dengan menggunakan desain faktorial 2x2. Pengambilan
sampel dalam dalam penelitian ini menggunakan uji ANOVA dua jalur
dengan program SPSS versi 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :
(1) Terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa yang diajarkan
dengan model Problem Based Learning dan konvensional
(F=0,000<0.005), (3) Tidak terdapat interaksi yang signifikan antara
model pembelajaran
dan kecerdasan emosional siswa terhadap
kemampuan pemecahan masalah matematika (F=0,218>0,005).
Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian
Dahlia adalah sebagai berikut:
a) Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menerapkan
model pembelajaran Problem Based Learning.
b) Perbedaan pada penelitian ini adalah bukan pada kemampuan
pemahaman konsep akan tetapi mengukur kemampuan pemecahan
masalah siswa.
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3. Erwinta Ratna Ningsih (2016) dalam penelitiannya yang berjudul
Efektivitas model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)
terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa pada
materi statistika. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan
hasil belajar siswa pada penerapan model pembelajaran Problem Based
Learning (PBL) terhadap pemahaman konsep pada materi statistika. (2)
Mendeskripsikan respon siswa pada penerapan model Problem Based
Learning (PBL) terhadap pemahaman konsep pada materi statistika. (3)
Mendeskripsikan aktivitas siswa pada penerapan model pembelajaran
Problem Based Learning (PBL) terhadap pemahaman konsep pada
materi staistika. (4) Mendeskripsikan aktivitas guru pada penerapan
model Problem Based Learning (PBL) terhadap pemahaman konsep
pada materi statistika. Metode yang digunakan adalah metode
eksperimental dengan One Group Pretest-Posttest. Penelitian
dilaksanakan di SMK Pemuda Papar dengan teknik pengambilan
sampel Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data mengenai
aktifitas siswa dan aktivitas guru diperoleh dengan lembar observasi
keaktifan siswa dan guru sedangkan data kemampuan pemahaman
konsep matematika siswa diperoleh dari hasil Pretest-Posttest
berbentuk uraian yang telah diuji validitas dan realibilitasnya. Analisis
data menggunakan uji-t pada taraf signifikan 5% dan dk= 40, dengan
uji prasyarat normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan uji-t, dari
hasil perhitungan statistik didapatkan harga
sebesar 20,12195
dan
pada taraf signifikan 5% dan dk= 40 adalah 1,68385. Maka
pada penelitian ini didapat hasil
, hal ini menunjukkan
bahwa hipotesis nol
ditolak dan hipotesis penelitian
diterima. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Hasil belajar
matematika siswa lebih baik dengan menerapkan model pembelajaran
PBL dibandingkan tanpa menggunakan pembelajaran PBL pada materi
statistika di SMK Pemuda Papar. Hal ini terbukti dari ketuntasan belajar
siswa diatas 85%. (2) Secara klasikal rata-rata presentase data angket
minat belajar siswa mencapai 67% dan berada pada rentang
dengan demikian minat belajar siswa dapat dikategorikan
berminat atau berespon positif dengan pembelajaran matematika pada
materi statistika menggunakan model PBL. (3) Aktivitas siswa dalam
pembelajaran siswa dalam pembelajaran menggunakan model PBL
sangat baik, dengan perolehan presentase sebesar 86%. (4) Kemampuan
guru dalam mengelola pembelajaran materi statistika menggunakan
model pembelajaran PBL dinyatakan sangat baik dengan presentase
sebesar 87,3%
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Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian
Erwinta Ratna Ningsih adalah sebagai berikut:
a) Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menerapkan
model pembelajaran Problem Based learning.
b) Perbedaan dari penelitian ini adalah materi yang diajarkan adalah
statistika, subjek dalam penelitian ini adalah siswa Sekolah
Menengah Kejuruan Pemuda Papar dan pengambilan sampelnya
menggunakan Purposive Sampling.
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C. Kerangka Berpikir
Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka alur
kerangka berfikir digambarkan secara praktis mengenai “Pengaruh
Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap
Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa di Sekolah Menengah
Pertama Negeri 17 Kabupaten Tebo”
Sumber masalah
pembelajaran
matematika

1. Kemampuan pemhaman konsep siswa belum berkembang
dengan baik, hal ini ditandai masih ditemukan siswa yang
belum dapat mengerjakan dengan baik soal yang berkaitan
dengan pemahaman konsep.
2. Perlu adanya pemahaman konsep bagi siswa dalam belajar
matematika, sehingga siswa dapat aktif dalam proses
pembelajaran.
3. Model pembelajaran yang diterapkan belum sesuai dengan
tuntutan tujuan pembelajaran yang berakibat belum dapat
mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep matematis
siswa.

Kelas kontrol
Menerapkan model pembelajaran
langsung (Direct Instruction) (daring)

Kelas eksperimen
Menerapkan model pembelajaran berbasis
masalah (Problem Based Learning)
(daring)
Posttest (daring)

Posttest (daring)

analisis
Kesimpulan
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir
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D. Hipotesis Penelitian
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam
bentuk kalimat pernyataan (Sugiyono, 2017: 96). Adapun hipotesis dalam
penelitian ini adalah ”Terdapat Pengaruh yang Signifikan dalam Penerapan
Model

Pembelajaran

Problem

Based

Learning

(PBL)

terhadap

Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis siswa di Sekolah Menengah
Pertama Negeri 17 Kabupaten Tebo”.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama yang
terletak di Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo
Provinsi Jambi, dengan subjek penelitian adalah siswa kelas VII.
Penelitian ini dilaksanakan

pada bulan Mei sampai dengan Juni

2019/2020. Penelitian dilakukan secara daring/online.





PELABUHAN

SUNGAI BATANGHARI
LOKASI



SMPN 17 TEBO


SIMPANG TELUK
RENDAH

SUNGAI BENGKAL

Jln. LINTAS JAMBI



SUNGAI
BENGKAL
TAMAN
HUTAN
LINDUNG

B. Metode dan Desain Penelitian
1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah
penelitian adalah menggunakan jenis penelitian kuantitatif untuk mencari
pengaruh penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning
(variable X) terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa
(variable Y) pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan
metode penelitian yang berbentuk penelitian eksperimen dengan tipe true
eksperimen.
30
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2. Desain Penelitian
Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah Posttest–Only
Control Design. Desain yang terdiri dari dua variabel (X dan Y) dengan
variabel X adalah model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)
dan variabel Y adalah kemampuan pemahaman konsep

matematis

siswa. Desain ini terdapat dua kelompok masing-masing dipilih secara
random (R). Kelompok pertama diberi perlakuan dengan menerapkan
Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) disebut kelompok
eksperimen dan kelompok lain yang diberikan perlakuan dengan
menerapkan model pembelajaran Direct Intruction disebut kelompok
kontrol. Berikut ini merupakan desain penelitiannya:
Gambar 3.2
Posstest-Only Control Design (Sugiyono, 2017: 112)
R
R

X

O2
O4

Keterangan:
R : Penarikan sampel secara random dari populasi yang homogen
X: Perlakuan menggunakan model pembelajaran Problem Based
Learning (PBL)
O2: Hasil posttest pemahaman konsep matematis kelas eksperimen
O4: Hasil posstest pemahaman konsep matematis kelas kontrol

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel
1. Populasi
“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di
tetapkan oleh penelitian untuk mempelajari dan kemudian ditarik
kesimpulan” (Sugiyono, 2017: 117).
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa sekolah
menengah pertama kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 17
Kabupaten Tebo. Jumlah seluruh siswa kelas VII Sekolah Menengah
Pertama Negeri 17 Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.1
Jumlah siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 17
Kabupaten Tebo
No
1
2

Lokal
VII A
VII B
Jumlah

Laki-laki
14
11
25

Perempuan
8
10
18

Jumlah
22
21
43

Sesuai dengan latar belakang, maka ditemukan siswa yang
mempunyai kemampuan pemahaman konsep tinggi dan sedang
sebanyak 12 siswa dari 43 siswa. Siswa tersebut diamati melalui
kegiatan observasi awal. Siswa yang memiliki kemampuan pemahaman
konsep matematis rendah seperti dalam tabel berikut ini:
Tabel 3.2
Jumlah siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 17
Kabupaten Tebo yang memiliki kemampuan pemahaman konsep
matematis rendah
No

Lokal

Jumlah

1

VII A

15

2

VII B

16

Jumlah

31

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada 31 siswa
yang memiliki kemampuan pemahaman konsep matematis rendah.
Populasi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah siswa
yang memiliki kemampuan pemahaman konsep rendah.
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2. Teknik Pengambilan Sampel
“ Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakterisik yang
dimiliki oleh populasi tersebut”. Bila populasi besar, dan peneliti
tidak mungkin untuk mempelajari semua yang ada dalam suatu
populasi, misalnya karena keterbatasan waktu dan tenaga, maka
peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu
untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul
representatif (mewakili) (Sugiyono, 2017: 118).
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian
ini adalah Simple Random Sampling, dikatakan simple (sederhana)
karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara
acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu cara
demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen
(Sugiyono, 2017: 120).
Sebelum pengambilan sampel terlebih dahulu dilakukan uji
normalitas yang dapat dilihat pada lampiran 4, maka sampel
didapat dengan cara, dipilih secara acak menggunakan undian
dengan gulungan kertas yang ditulis masing-masing nama siswa
yang berjumlah 31 orang, kemudian terpilih sampel dalam
penelitian ini adalah 12 orang untuk kelas eksperimen dan 12 orang
untuk kelas kontrol dari 31 orang siswa yang memiliki kemampuan
pemahaman konsep matematis rendah.

D. Variabel-variabel dan Perlakuan Penelitian
Variabel adalah “segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi
tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.” (Sugiyono, 2017:
60). Variabel dalam penelitian ini adalah:
1. Variabel bebas (Independen Variabel)
Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang
menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (Dependen
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variabel). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan model
pembelajaran Problem Based Learning (Sugiyono, 2017: 61)
2. Variabel Terikat (Dependen Variabel)
Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang
menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Adapun variabel terikat
dalam penelitian ini adalah kemampuan pemahaman konsep matematis
siswa (Sugiyono, 2017: 61).

E. Instrumen Penelitian
1. Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL)
a. Definisi Konseptual
Problem Based Learning merupakan salah satu model
pembelajaran yang sangat sesuai dengan karakteristik siswa. Metode
ini dapat mengoptimalkan semua potensi yang ada dalam diri siswa
untuk belajar karena selama penyajiannya melibatkan siswa secara
aktif baik secara mental maupun secara fisik. Dalam pembelajaran
ini tanggung jawab siswa terhadap proses belajar lebih besar, karena
siswa lebih banyak bekerja daripada sekedar mendengarkan
informasi (Utomo dkk, 2010: 6).
b. Definisi Operasional
Langkah-langkah dalam model Pembelajaran Problem Based
Learning (PBL) yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1) Memberikan permasalahan kepada siswa dimana permasalahan
tersebut berhubungan dengan kehidupan sehari-hari
2) Guru mengorganisasikan siswa dalam beberapa kelompok
3) Guru membantu siswa mengorganisasikan tugas belajar sesuai
dengan masalah
4) Siswa mengumpulkan pengetahuan dan melakukan percobaan
sesuai dengan pemecahan masalah yang diberikan
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5) Siswa mengembangkan dan menyajikan hasil karya yang berupa
suatu program.

2. Model Pembelajaran Direct Instruction
a. Definisi Konseptual
Pembelajaran Langsung (Direct Instruction) adalah salah satu
pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang
proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif
dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik yang
dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah
demi selangkah (Trianto 1997). Istilah lain model pembelajaran
langsung yaitu training model, active teaching model, mastery
teaching, explicit instruction (Arends, 2001: 264).
b. Definisi Operasional
Langkah-langkah dalam model pembelajaran Direct Instruction
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa.
2) Mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan.
3) Menyediakan latihan terbimbing.
4) Menganalisis pemahaman dan memberikan umpan balik.
5) Memberikan kesempatan latihan mandiri.

3. Kemampuan pemahaman konsep matematis
a. Definisi Konseptual
Kemampuan pemahaman konsep matematis dalam kajian ini
merupakan kemampuan individu dalam menyerap dan memahami
ide-ide matematika. Pemahaman konsep matematis merupan salah
satu kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan dapat
tercapai dalam belajar matematika yaitu dengan menunjukkan
pemahaman konsep matematika yang dipelajari, menjelaskan
keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau
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algoritma secara luwes, akurat, efesien, dan tepat dalam pemecahan
masalah (Kesumawati, 2008: 3).
b. Definisi Operasional
Kemampuan pemahaman konsep matematis dalam penelitian ini
diperoleh melalui tes tertulis pada pertemuan keempat setelah materi
arimetika sosial selesai dibahas. Pada pertemuan ini siswa diberi
waktu 90 menit untuk menyelesaikan soal tes kemampuan
pemahaman konsep matematis terkait materi aritmetika sosial. Siswa
tidak diperkenankan berdiskusi dan membuka buku yang berkaitan
dengan matematika saat menyelesaikan soal tes. Skor kemampuan
pemahaman konsep matematis dalam penelitian ini adalah
kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dalam menjawab
semua instrumen sesuai dengan indikator yang telah diberikan oleh
guru.

4. Kisi-kisi Instrumen
Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang
digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi,
kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.
Kisi-kisi dalam penelitian ini di ukur pada ranah kognitif saja yang
diambil dari nilai tes hasil belajar pada materi aritmetika sosial.
Pada ranah kognitif terdapat enam jenjang proses berfikir mulai
dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi yang meliputi 6 tingkatan
antara

lain:

mengingat

(remember)

(C1),

memahami/mengerti

(understand) (C2), menerapkan (apply) (C3), menganalisis (analyze)
(C4), mengevaluasi (evaluate) (C5), dan menciptakan (create) (C6)
(Anderson, 2001:66).
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Tabel 3.3
Kisi-kisi Instrumen
No

1

Indikator Soal

Indikator Pemahaman

Butir

Ranah

Konsep

Soal

Kognitif

Mengidentifikasi hubungan Mengklasifikasikan
penjualan, pembelian,

objek

menurut

keuntungan, dan kerugian

tertentu sesuai dengan

1

C3

1

C4, C5

1

C3, C4,

sifat

konsepnya
2

Memecahkan masalah

Menggunakan,

sehari-hari yang berkaitan

memanfaatkan, dan

dengan penjualan,

memilih prosedur atau

pembelian, keuntungan,

operasi tertentu

dan kerugian
3

Memecahkan masalah

Menyajikan konsep

sehari-hari yang berkaitan

dalam berbagai bentuk

dengan penjualan,

representasi matematika

C5

pembelian,
4

Memecahkan masalah

Menggunakan,

sehari-hari yang berkaitan

memanfaatkan, dan

dengan bunga tunggal

memilih prosedur atau

1

C4

1

C4

1

C3, C4

operasi tertentu
5

Menghitung penjualan,

Mengklasifikasikan

pembelian, keuntungan,

objek menurut sifat

kerugian, dan persentase

tertentu sesuai dengan
konsepnya

6

Memecahkan masalah

Menyajikan konsep

sehari-hariyang berkaitan

dalam berbagai bentuk

dengan penjualan,

representasi matematika

pembelian, keuntungan,
dan kerugian
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Tabel 3.4
Rubrik Penilaian
No

Indikator

Keterangan

Skor

1

2

3

4

Tidak ada jawaban atau tidak

0

1

Mengklasifikasikan
objek

menurut

sifat ada ide matematika yang

tertentu sesuai dengan muncul sesuai dengan soal
konsepnya
Ide matematika telah muncul
namun

tidak

1

dapat

menganalisis suatu objek dan
mengklasifikasikannya
menurut

sifat-sifat/ciri-ciri

tertentu yang dimiliki sesuai
dengan konsepnya.
Telah

dapat

menganalisis 2

suatu konsep namun belum
dapat mengklasifikasikannya
menurut sifat-sifat/ ciri-ciri
dengan konsepnya tertentu
yang dimiliki namun masih
melakukan

beberapa

kesalahan operasi matematis
Dapat

menganalisis

objek

suatu 3
dan

mengklasifikasikannya
menurut

sifat-sifat/ciri-ciri

dan konsepnya tertentu yang
dimiliki
melakukan

namun

masih
beberapa

kesalahan operasi matematis
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Dapat

menganalisis

suatu 4

objek

dan

mengklasifikasikannya
menurut sifat-sifat/ ciri-ciri
dan konsepnya tertentu yang
dimiliki dengan tepat.
2.

Menyajikan

konsep Tidak ada jawaban atau tidak 0

dalam berbagai bentuk ada ide matematika yang
representasi matematika

muncul sesuai dengan soal
Ide matematika telah muncul 1
namun

belum

dapat

menyajikan konsep dalam
berbagai bentuk representasi
matematis
Dapat menyajikan konsep 2
dalam

berbagai

representasi
namun

belum

logaritma

bentuk
matematis

memahami
pemahaman

konsep
Dapat menyajikan konsep 3
dalam

berbagai

bentuk

representasi

matematis

sebagai

logaritma

suatu

pemahaman konsep namun
masih melakukan beberapa
kesalahan
Dapat menyajikan konsep 4
dalam

berbagai

representasi

bentuk

matematika

dengan benar
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3.

Menggunakan,
memanfaatkan,

Tidak ada jawaban atau tidak 0
dan ada ide matematika yang

memilih prosedur atau muncul sesuai dengan soal
operasi tertentu
Ide

matematika

telah 1

muncul namun belum dapat
menyajikan konsep dalam
berbagai bentuk representasi
matematis sebagai logaritma
pemahaman konsep
Dapat menyajikan konsep 2
dalam

berbagai

representasi
namun

bentuk
matematis

belum

logaritma

memahami
pemahaman

konsep matematis
Dapat menyajikan konsep 3
dalam

berbagai

bentuk

representasi

matematis

sebagai

logaritma

suatu

pemahaman konsep namun
masih melakukan beberapa
kesalahan
Dapat menyajikan konsep 4
dalam bentuk representasi
matematis
logaritma

sebagai

suatu

pemahaman

konsep dengan tepat
Skor Total

24

(Abdul Majid, 2014: 95)
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5. Teknik Kalibrasi Instrumen
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa
tes hasil belajar matematika yang terdiri dari 6 soal. Tes uraian adalah
jenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat
pembahasan atau uraian kata-kata.
Tes yang digunakan dalam penelitian perlu dilakukan uji validitas
agar ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sesuai,
sehingga benar-benar menilai apa yang seharusnya dinilai. Uji validitas
yang digunakan dalam penelitian menggunakan validitas tes secara
rasional yaitu validitas kontruksi dan validitas isi.

F. Teknik Analisis Data
Untuk menguji kebenaran hipotesis dan menjawab rumusan masalah
yang telah di klasifikasikan oleh peneliti, maka terlebih dahulu dilakukan
analisis data. Analsis data diawali dengan pengujian prasyarat analisis,
yaitu uji normalitas dan homogenitas. Kemudian dilanjutkan dengan
pengujian hipotesis.
1. Uji Normalitas
Tujuan uji normalitas adalah untuk melihat sampel berdistribusi
normal atau tidak. Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan rumus uji Liliefors karena sampel dalam
penelitian ini kurang dari 30, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a)

Pengamatan

dijadikan bilangan baku

dengan menggunakanmu rumus
̅
( ̅ dan s masing-masing merupakan rata-rata dan simpangan
baku sampel).
b)

untuk setiap bilangan baku ini dan menggunakan daftar distribusi
normal baku, kemudian dihitung peluang
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c)

Selanjutnya dihitung proporsi
sama dengan

d)

Hitung

yang lebih kecil atau

. Jika proporsi ini dinyatakan oleh

selisih

kemudian

tentukan

maka

harga

mutlaknya.
e)

Ambil harga yang paling besar diantara harga-harga mutlak
selisih tersebut. Sebutlah harga sebesar ini

f)

.

untuk menerima atau menolak hipotesis nol, kita bandingkan
ini dengan nilai kritis L atau

untuk taraf nyata

yang

dipilih. Kriterianya adalah tolak hipotesis nol bahwa data
berdistribusi normal jika
melebihi

yang diperoleh dari data pengamatan

Dalam hal lainnya hipotesis nol diterima.

2. Uji Homogenitas
Uji homogenitas dilakukan untuk melihat apakah kedua sampel
mempunyai varians yang homogen atau tidak. Uji Homogenitas yang
peneliti gunakan adalah uji beda varians terbesar dan varians terkecil
karena data yang diteliti terdiri dari dua varians kelas, dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
a) Bagi data menjadi dua kelompok.
b) Tentukan simpangan baku dari masing-masing kelompok.
c) Menentukan

dengan rumus:
(Riduwan, 2014:186).

d) Menentukan

dengan rumus:

dk pembilang= n-1(untuk varians terbesar)
dk penyebut= n-1(untuk varians terkecil)
dengan taraf signifikansi (α) = 0,05, kemudian dicari pada Tabel F.
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e) Membandingkan nilai dengan nilai

, dengan

kriteria

pengujian:
Jika

,berarti homogen.

Jika

, berarti tidak homogen.

3. Uji Hipotesis
a. Mengetahui adanya pengaruh dengan uji t-tes
Analisis data dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis
dan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Untuk
melihat seberapa besar pengaruh penerapan model pembelajaran
Kooperatif tipe Problem Based Learning terhadap kemampuan
pemahaman

konsep

matematika

siswa,

maka

peneliiti

menggunakan Uji “t” test. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan uji “t” untuk dua sampel kecil yang satu sama lain
tidak memiliki hubungan. Rumus yang digunakan untuk
pengujian hipotesis digunakan uji t

dengan rumus sebagai

berikut:
(Sudijino, 2015 : 278)
Keterangan:
Mean untuk hasil kelompok eksperimen
Mean untuk hasil kelompok kontrol
Standar error hasil kelompok eksperimen
Standar error hasil kelompok kontrol
Dengan langkah-langkah perhitungan sebagai berikut:
1) Mencari mean kelas eksperimen dengan rumus:
M1 

X
N1

2) Mencari mean kelas kontrol dengan rumus:

M2 

Y
N2
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3) Mencari standar deviasi eksperimen dengan rumus:

X

SD1 

2

N1

4) Mencari standar deviasi kontrol dengan rumus:

Y

SD2 

2

N2

5) Mencari standar error mean eksperimen dengan rumus:

SEM1 

SD1
N1  1

6) Mencari standar error mean kontrol dengan rumus:

SEM 2 

SD2
N2 1

7) Mencari standar error perbedaan mean kelas eksperimen dan
kelas kontrol dengan rumus:

SEM1 M 2  SEM1 2  SEM 2 2
8)

Mencari to dengan rumus:

to 

M1  M 2
SEM1  M 2

Selanjutnya memberikan interpretasi terhadap t0 dengan
prosedur kerja sebagai berikut:
9) Mencari df atau db dengan rumus:
df = (N1 + N2) – 2
10) Berdasarkan besarnya df atau db tersebut, kita cari harga
kritik “t” yang tercantum dalam Tabel Nilai “t” pada taraf
signifikansi 5% dan taraf signifikansi 1% dengan catatan:
(a) Apabila

maka hipotesis nihil ditolak, berarti

diantara kedua sampel yang kita selidiki terdapat
perbedaan yang signifikan.
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(b) Apabila t0 < tt maka hipotesis nihil diterima atau
disetujui, berarti diantara kedua sampel yang kita selidiki
tidak terdapat perbedaan yang signifikan.
11) Menarik kesimpulan (Sudijono, 2015 : 314).

b. Menentukan besar pengaruh
Untuk melihat berapa besar pengaruh penerapan model
pembelajaran Problem Based Learning terhadap kemampuan
pemahaman konsep matematis siswa dapat dilihat dengan
menggunakan perhitungan Effect Size. Effect Size merupakan
ukuran besarnya efek suatu variabel pada variabel lain, besarnya
perbedaan maupun hubungan yang bebas dari pengaruh besarnya
sampel. Menghitung effect size pada uji-t digunakan rumus
Cohen’s d menggunakan rumus sebagai berikut:

√

Keterangan:
besar pengaruh yang diberikan
jumlah sampel kelas kontrol
jumlah sampel kelas eksperimen
hasil uji
Dengan kriteria nilai Cohen’s seperti pada tabel 3.5 berikut:
Tabel 3.5
Cohen’s Standart

Effect Size

Persentase (%)

Tinggi

2,0

97,7

1,9

97,1

1,8

96,4

1,7

95,5

1,6

94,5

1,5

93,3

1,4

91,9

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN STS JAMBI

46

Sedang

Rendah

1,3

90

1,2

88

1,1

86

1,0

84

0,9

82

0,8

79

0,7

76

0,6

73

0,5

69

0,4

66

0,3

62

0,2

58

0,1

54

0,0

50

Sumber: Lee A. Becker, 2000, hlm. 3
Klarifikasi perhitungan Effect Size menurut Cohen,s, yaitu :
Efek Kecil
Efek Sedang
Efek Tinggi
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G. Hipotesis Statistik
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam
bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2013:64).
Hipotesis statistik ada bila penelitian bekerja dengan sampel, jika
penelitian tidak bekerja menggunakan sampel maka tidak ada hipotesis
statistik. Dalam hipotesis statistik yang diuji adalah hipotesis nol, hipotesis
yang menyatakan tidak ada pengaruh antara sampel dan populasi.
Hipotesis statistik pada penelitian ini adalah :

Keterangan :
= skor rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis siswa
dengan menggunakan Problem Based Learning (PBL)
= skor rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis siswa
dengan tidak menggunakan Problem Based Learning (PBL)
= tidak terdapat pengaruh yang signifikan penerapan model Problem
Based Learning (PBL) terhadap kemampuan pemahaman konsep
matematis siswa di SMPN 17 Kabupaten Tebo
= terdapat pengaruh yang signifikan penerapan model Problem Based
Learning

(PBL) terhadap kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa di SMPN 17 Kabupaten Tebo

H. Jadwal Penelitian
Agar penelitian ini lebih terarah dari sisi waktu dan kegiatan maka
peneliti membuat jadwal penelitian yang tertera pada tabel dibawah ini.
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Tabel 3.6
Jadwal Penelitian

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kegiatan

Bulan
Ags-19
Okt-19
Mei-20
Jul-20
Sep-20
Sep-19
Feb-20
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1

Okt-20
2 3 4

5

1

Pengajuan Judul
Pembuatan
Proposal
Pengajuan Dosen
Pembimbing
Bimbingan
Proposal
Seminar Proposal
Perbaikan
Proposal
Riset Lapangan
Pengolahan Data
Penulisan Skripsi
Bimbingan Skripsi
Sidang Skripsi

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN STS JAMBI

Nov-20
2 3 4

5

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Deskripsi Data
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis
pengaruh yang bertujuan untuk membuktikan bahwa adanya pengaruh
penerapan model pembelajaran Problem Based Learning terhadap
kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas VII di Sekolah
Menengah Pertama Negeri 17 Kabupaten Tebo. Penelitian ini
dilakukan 4 (empat) kali pertemuan termasuk posttest. Materi yang
diajarkan adalah Aritmetika Sosial. Subjek dalam penelitian ini adalah
siswa kelas VII A dan VII B yang memiliki tingkat kemampuan
pemahaman konsep matematis rendah dan telah diambil dengan
menggunakan teknik simple random sampling yang terdiri dari 12
siswa sebagai kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran
Problem Based Learning dan 12 siswa

sebagai kelas kontrol

menggunakan model pembelajaran Direct Instruction.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan soal tes bentuk uraian. Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) telah divalidasi oleh Bapak Abul
Walid, M.Pd dengan proses 2 kali bimbingan dengan saran
menyesuaikan indikator dengan Kompetensi Dasar (KD) dan
perbaikan dibagian langkah-langkah model pembelajaran. Selanjutnya
validasi soal tes divalidasi oleh Bapak M. Ghazali, M.Pd dengan
proses 2 kali bimbingan dengan saran dan telah layak digunakan. Soal
tes yang dibuat masih ada perbaikan bahasa yang digunakan dibagian
indikator mengklasifikasikan objek menurut sifat tertentu sesuai
dengan konsepnya, kemudian bimbingan kedua soal tes uraian
sebanyak 6 soal telah layak digunakan. Tes yang dipersiapkan
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berjumlah 6 soal untuk posttest setelah materi selesai, posttest
diadakan untuk mengetahui berapa skor kemampuan pemahaman
konsep matematis siswa dalam proses pembelajaran. Data yang
diperoleh tersebut digunakan untuk mengetahui dan membuktikan
pengaruh penerapan model Problem Based Learning terhadap
kemampuan pemahaman konsep matematis siswa di Sekolah
Menengah Pertama Negeri 17 Kabupaten Tebo pada pokok bahasan
Aritmetika Sosial. Uraian kegiatan penelitian yang dilaksanakan
adalah sebagai berikut:
1. Penelitian data awal berupa daftar nilai ulangan mata pembelajaran
matematika kelas VII pada materi persamaan linear satu variabel.
Kegiatan ini dilakukan pada 30 Desember 2020. Rekapitulasi nilai
terdapat pada lampiran 1.
2. Pemberian perlakuan (treatment) dengan menerapkan model
pembelajaran Problem Based Learning. Kegiatan ini dilaksanakan
pada 15 mei sampai 12 Juni.
Langkah-langkah

pelaksanaan

pembelajaran

ketika

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)
secara

daring/online

yang

harus

diperhatikan

yakni

dalam

pendahuluan pembelajaran ( mengkondisikan kelas agar kondusif,
memantau keikutsertaan siswa dalam mengikuti pembelajaran secara
daring serta memberikan pengarahan tentang materi yang akan
diajarkan kemudian peneliti membagi siswa pada beberapa kelompok
dengan penyebaran grup baru yang isinya siswa di setiap kelompok),
inti (pada tahap ini memberikan suatu masalah kontekstual kepada
siswa untuk dipahami dan diselesaikan dengan mengirimkan sebuah
permasalahan

disetiap

kelompoknya,

kemudian

setelah

siswa

berdiskusi pada masing-masing kelompoknya dalam grup berbeda,
siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya pada grup utama
membandingkan dan mendiskusikan jawaban), penutup (pada tahap
ini membimbing siswa untuk menarik kesimpulan materi yang telah
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diajarkan kemudian memberikan penegasan serta pemberian tugas).
Kelebihan menggunakan model pembelajaran Problem Based
Learning (PBL) yakni peserta didik mampu lebih mengingat materi
karena

mereka

membangun

sendiri

pengetahuannya,

suasana

pembelajaran juga lebih menyenangkan karena menyangkut masalah
kontekstual dalam kehidupan sehari-hari, Problem Based Learning
(PBL) ini juga melatih siswa untuk bekerja sama dengan baik bersama
teman sekelompoknya, kemudian melatih siswa untuk terbiasa
berpikir dan mengemukakan pendapat. Kelemahan dalam model ini
yakni siswa kesulitan dalam menyelesaikan sendiri jawabannya
karena sudah terbiasa diberi informasi materi, membutuhkan waktu
yang lama dalam memahami materi.

a. Hasil Posttest

Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis

Siswa Kelas Eksperimen
Setelah peneliti menerapkan model pembelajaran Problem
Based Learning dalam proses pembelajarannya, peneliti melakukan
posttest untuk mengetahui skor kemampuan pemahamam konsep
Matematis untuk mendapatkan nilai akhir siswa dengan rumus
sebagai berikut:

Tabel 4.1
Skor Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa Kelas
Eksperimen
No

Nama

Nilai Tes

1

H

63

2

MY

67

3

MF

75

4

DA

75

5

EK

79
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6

IW

83

7

P

83

8

GPS

88

9

UA

88

10

N

88

11

DA

92

12

MAP

96

a) Sebaran data nilai tes
63

67

75

88

92

96

75

79

83

83

88

88

b) Menentukan tabel distribusi frekuensi
Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Nilai Tes Kelompok Eksperimen
̅

X
96

1

96

14,58

212,58

212,58

12

1

92

1

92

10,58

111,94

111,94

11

2

88

3

264

6,58

43,30

129,9

10

5

83

2

166

1,58

2,50

5

7

7

79

1

79

5,86

5,86

5

8

75

2

150

41,22

82,44

4

10

67

1

67

207,94

207,94

2

11

63

1

63

339,30

339,30

1

12

Jumlah 12 977

1094,96
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c) Grafik Poligon
Gambar 4.1
Grafik Poligon Nilai Tes Kemampuan Pemahaman Konsep
Matematis Siswa pada Kelompok eksperimen

4

Frekuensi

3
2
1
0
96

92

88

83

79

75

67

63

Nilai
Series 1

d) Mencari Mean
̅

∑

e) Mencari Median
Data disusun menjadi:
63

67

75 75

79

83

83

88

88

88

92

96

Median = 83
f) Mencari Modus
Modus = 88 (mempunyai frekuensi yang paling banyak)
g) Mencari Standar Deviasi
∑
√

√
√
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h)

Mencari Standar Error
√
√
√

Data

hasil

Posttest

kelas

eksperimen

kemampuan

pemahaman konsep matematis yang diperoleh dideskripsikan
menurut jumlah siswa, nilai terendah, nilai terendah, mean dan
simpangan baku (standar deviasi).
Tabel 4.3
Hasil perhitungan data kelas eksperimen kemampuan pemahaman
konsep matematis siswa
Deskripsi Nilai
Jumlah Siswa
Nilai Terendah
Nilai Tertinggi
Mean
Simpangan Baku
b. Hasil Posttest

Kelas Eksperimen
12
63
96
81,42
9,55

Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis

Siswa Kelas Kontrol
Setelah peneliti menerapkan model pembelajaran langsung
(Direct Instruction) dalam proses pembelajarannya, peneliti
melakukan

posttest

untuk

mengetahui

skor

kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa dan nilai siswa sebagai
berikut:
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Tabel 4.4
Skor Kemampuan Pemahamam Konsep Matematis Siswa
Kelompok kontrol
No

Nama

Nilai Tes

1

DO

50

2

AS

58

3

YAP

63

4

NJ

63

5

SNR

67

6

RAP

71

7

MS

71

8

SR

75

9

AAA

75

10

HA

75

11

AM

83

12

H

83

a) Sebaran data nilai tes
50

58

63

75

83

83

63

67

71

71

75

75

b) Tabel Distribusi Frekuensi
Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Nilai Tes Kelompok Kontrol
̅

X
83

2

166

13,5

182,25

364,5

12

2

75

3

225

5,5

30,25

90,75

10

5

71

2

142

1,5

2,25

4,5

7

7

67

1

67

6,25

6,25

5

8

63

2

126

42,25

84,5

4

10

58

1

58

132,25

132,25

2

11
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50

1

50

380,25

Jumlah 12 834

380,25

1

12

1063

c) Grafik Poligon
Gambar 4.2
Grafik Poligon Nilai Tes Kemampuan Pemahaman
KonsepMatematis Siswa pada Kelompok kontrol
3.5

Frekuensi

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
83

75

71

67

63

58

50

Nilai

d) Mencari Mean
∑

̅

e) Mencari Median
Data disusun menjadi :
50

58

63

63

67

71

71

75

75

75

83

83

Median = 71
f) Mencari Modus
Modus = 75 (mempunyai frekuensi paling banyak)
g) Mencari Standar Deviasi
√

∑

√
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√

h) Mencari Standar Error
√
√
√

Data hasil Posttest kelas kontrol kemampuan pemahaman
konsep matematis yang diperoleh dideskripsikan menurut jumlah
siswa, nilai terendah, nilai terendah, mean dan simpangan baku
(standar deviasi).
Tabel 4.6
Hasil perhitungan data kelas kontrol kemampuan pemahaman
konsep matematis siswa
Deskripsi Nilai
Kelas Kontrol
Jumlah Siswa
12
Nilai Terendah
50
Nilai Tertinggi
83
Mean
69,5
Simpangan Baku
9,41

B. Analisis Data
Analisis data yang dimaksud disini adalah untuk pengujian hipotesis
dan menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan, namun sebelum
melakukan uji hipotesis perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu
terhadap data hasil penelitian dengan melakukan pengujian persyaratan
analisis yaitu uji normalitas dan uji homogenitas data.
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1. Uji Normalitas
Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji
liliefors. Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah sampel
berdistribusi normal atau tidak, dengan ketentuan bahwa kelompok
berdistribusi normal jika memenuhi kriteria diukur pada taraf signifikan
dan tingkat kepercayaan tertentu. Setelah melakukan perhitungan, maka
didapat kesimpulan bahwa data hasil tes tingkat kemampuan
pemahaman

konsep

matematis

siswa

yang

diajarkan

dengan

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning di Sekolah
Menengah Pertama Negeri 17 Kabpaten Tebo berdistribusi normal,
karena:
Hasil nilai tes kemampuan pemahaman konsep matematis siswa
kelompok eksperimen:

Hasil nilai tes kemampuan pemahaman konsep matematis siswa
kelompok kontrol:

Maka data berdistribusi normal, untuk lebih jelas lihat Lampiran 4.

2. Uji Homogenitas
Uji homogenitas dilakukan untuk melihat apakah data posttest
berdistribusi normal atau tidak. Uji homogenitas yang digunakan adalah
dalam penelitian ini adalah uji beda varians terbesar dan terkecil dengan
menggunakan tabel F, untuk

Ternyata

adalah

kemampuan pemahaman

untuk data nilai tes

konsep matematis siswa, maka data

mempunyai varians yang sama atau homogen, untuk lebih jelas lihat
Lampiran 5.
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3. Uji Hipotesis
Setelah diketahui data berdistribusi normal maka peneliti
melanjutkan analisis data dengan uji “t” yaitu untuk dua sampel kecil
yang

saling

berhubungan.Hal

ini

peneliti

lakukan

untuk

membandingkan skor kemampuan pemahaman konsep matematis pada
kelompok eksperimen dan skor kemampuan pemahaman konsep
matematis kelompok kontrol.
a. Nilai Tes
Tabel 4.7
Nilai Tes Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa dari 24
Orang Siswa Kelas VIISekolah Menengah Pertama Negeri 17
Kabupaten Tebo Pada Kelompok Eksperimen dan kontrol.
Tes Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis
No.
Kelompok Eksperimen (X)

Kelompok Kontrol (Y)

1

63

50

2

67

58

3

75

63

4

75

63

5

79

67

6

83

71

7

83

71

8

88

75

9

88

75

10

88

75

11

92

83

12

96

83
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Tabel 4.8
Perhitungan untuk Memperoleh Mean dan SD Nilai Tes Kemampuan
pemahaman konsep Matematis Kelompok Eksperimen dan Kelompok
Kontrol.
Nilai Tes Kemampuan
pemahaman Konsep
Matematis
Kelas
Kelas
Eksperimen
Kontrol
(X)
(Y)
63
50
67
58
75
63
75
63
79
67
83
71
83
71
88
75
88
75
88
75
92
83
96
83
∑x=977

X

X2

Y2

339,2964
207,9364
41,2164
41,2164
5,8564
2,4964
2,4964
43,2964
43,2964
43,2964
111,9364
212,5764
∑x2
=
1094,915

380,25
132,25
42,25
42,25
6,25
2,25
2,25
30,25
30,25
30,25
182,25
182,25

Y

-18,42 -19,5
-14,42 -11,5
-6,42
-6,5
-6,42
-6,5
-2,42
-2,5
+1,58 +1,5
+1,58 +1,5
+6,58 +5,5
+6,58 +5,5
+6,58 +5,5
+10,58 +13,5
+14,58 +13,5

∑y=834

Dari tabel 4.6 telah diperoleh ∑
∑

∑y2 = 1063

∑

∑

dan N = 12

(a) Mencari mean variabel X atau kelas eksperimen :
∑

(b) Mencari mean variabel Y atau kelas kontrol:
∑

(c) Mencari standar deviasi kelas eksperimen, dengan rumus :
∑
√

√

√
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(d) Mencari standar deviasi kelas kontrol, dengan rumus :
∑
√

√

√

(e) Mencari standar eror mean kelas eksperimen dengan rumus:
√

√

√

(f) Mencari standar eror mean kelas kontrol dengan rumus :
√

√

√

(g) Mencari standar error perbedaan mean kelas eksperimen dan kelas
kontrol dengan rumus :
√
√
√
√

(h) Mencari t0 dengan rumus :

Langkah berikutnya, memberikan interpretasi terhadap to: df = (N1 +
N2) – 2 = (12 + 12) – 2 = 22. Dengan df sebesar 22 dikonsultasikan
dengan Tabel nilai “t”, baik pada taraf signifikan 5% maupun pada taraf
signifikan 1%. Ternyata bahwa:
Pada taraf signifikansi 5 %, ttabel atau tt = 1,717144
Pada taraf signifikansi 1%, ttabel atau tt = 2,508325
Karena to telah diperoleh sebesar

; sedangkan tt = 1,717144

dan 2,508325 maka to adalah lebih besar dari pada tt, baik pada taraf
signifikansi 5% maupun pada taraf signifikansi 1%. Dengan demikian
maka hipotesis nihil di tolak, artinya kedua nilai tes kelompok
eksperimen dan kelompok kontrol memiliki perbedaan mean yang
signifikan.
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b. Menentukan besar pengaruh
Setelah melakukan uji “t”, maka selanjutnya akan dilakukan
uji effect size untuk mengetahui besar pengaruh penerapan model
pembelajaran Problem Based Learning terhadap kemampuan
pemahaman konsep matematis siswa Sekolah Menengah Pertama
Negeri 17 Kabupaten Tebo.
Adapun rumus yang digunakan yaitu:
√
Keterangan:
besar pengaruh yang diberikan
jumlah sampel kelas kontrol
jumlah sampel kelas eksperimen
hasil uji
Sehingga diperoleh:
I

II Eksperimen

Kontrol

Jumlah

Tinggi

10

5

15

Rendah

2

7

9

Jumlah

12

12

24

Maka:
√
√
√
√

Langkah selanjutnya yaitu memberi interpretasi pada effect size
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Nilai

untuk

sebesar 22 adalah sebagai berikut:

Pada taraf signifikan 5%
Pada taraf signifikan 1%
Karena effect size yang diperoleh melalui perhitungan
(

adalah lebih besar dari pada

1%)

maka

(baik 5% maupun

ditolak. Berarti terdapat

pengaruh yang signifikan pada penerapan model pembelajaran
Problem Based Learning terhadap kemampuan pemahaman konsep
matematis siswa.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil analisis data kemampuan pemahaman konsep
matematis yang telah diberikan posttest menunjukkan bahwa keduanya
homogen. Hal ini berarti bahwa data berdistribusi normal dan memiliki
varians yang tidak berbeda secara signifikan sehingga menunjukkan
bahwa kondisi awal siswa diberi perlakuan sama. Instrumen penelitian
berjumlah 6 soal essay yang telah divalidasi oleh validator, soal tes yang
dibuat masih ada perbaikan satu kali pada indikator yang pertama yaitu
mengklasifikasikan objek menurut sifat tertentu sesuai dengan konsepnya.
Dari hasil penelitian ada tiga indikator kemampuan pemahaman
konsep matematis yaitu mengklasifikan objek menurut sifat tertentu sesuai
dengan konsepnya, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi
matematika, serta kemampuan menggunakan, memanfaatkan dan memilih
prosedur tertentu.
1. Soal nomor 1 dan 5 merupakan indikator kemampuan pemahaman
konsep matematis yaitu mengklasifikasikan objek menurut sifat tertentu
sesuai dengan konsepnya. Pada soal nomor 1 dari 12 orang siswa
semuanya menjawab benar, besar ketuntasannya mencapai 100%.
Sedangkan pada soal nomor 5 hanya 9 siswa yang menjawab benar dan
3 siswa belum dapat mengklasifikasi objek sesuai dengan konsep serta
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masih melakukan beberapa kesalahan operasi matematis, besar
ketuntasannya mencapai 75%.
2. Soal nomor 3 dan 6 merupakan indikator pemahaman konsep yaitu
kemampuan menggunakan, memananfaatkan, dan memilih prosedur
tertentu. Pada soal nomor 3 dari 12 orang siswa hanya 7 siswa yang
menjawab benar dan 5 siswa belum dapat memilih prosedur yang tepat
serta

masih

melakukan

kesalahan

dalam

perhitungan,

besar

ketuntasannya mencapai 58%. Sedangkan pada soal nomor 6 hanya 6
siswa yang menjawab benar dan 6 siswa masih melakukan beberapa
kesalahan dalam perhitungan, besar ketuntasannya mencapai 50%.
3. Soal nomor 2 dan 4 merupakan indicator pemahaman konsep
matematika

yaitu

menyajikan

konsep

dalam

berbagai

bentuk

representasi matematika. Dari hasil jawaban siswa sebanyak 8 yang
menjawab benar dan 4 siswa masih melakukan kesalahan perhitungan,
besar ketuntasannya mencapai 66%. Sedangkan pada soal nomor 4
siswa yang menjawab benar 7 siswa menjawab benar dan 5 siswa
masih melakukan kesalahan perhitungan, besar ketuntasan mencapai
58%.
Dari hasil jawaban siswa diatas dapat disimpulkan bahwa model
pembelajaran Problem Based Learning baik digunakan untuk melihat
kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Hal ini sesuai dengan
hasil posttest yang diperoleh dengan menggunakan model pembelajaran
Problem Based Learning (posttest) adalah 81,42 dan standar deviasi 9,55
sedangkan rata-rata hasil kemampuan pemahaman konsep matematika
menggunakan model pembelajaran Direct Instruction (posttest) adalah
69,5 dan standar deviasinya 9,41. Kemudian dari data tersebut dilakukan
uji “t” didapat
dengan

dan setelah membandingkan antara

ternyata

taraf 1% atau

pada taraf signifikan 5% maupun
.

Selanjutnya data dianalisis dengan Effect Size untuk menguatkan
pernyataan terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan model
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pembelajaran Problem Based Learning terhadap kemampuan pemahaman
konsep matematis siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 17
Kabupaten Tebo. Dari hasil analisis pada taraf signifikan 5% maupun taraf
signifikan 1% diperoleh

Dari data diatas dapat

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara penerapan model
pembelajaran Problem Based Learning terhadap kemampuan pemahaman
konsep matematis pada materi Aritmetika Sosial.
Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh
beberapa peneliti sebelumnya yaitu: Eka Septia Budi Asih (2019) dengan
judul “Pengaruh Model Problem Based Learning Terhadap Pemahaman
Konsep Siswa Kelas VII SMP Negeri Bandar Lampung” (skripsi). Dalam
penelitiannya diperoleh hasil bahwa skor pemahaman konsep matematis
siswa dengan model PBL lebih tinggi daripada skor pemahaman konsep
siswa dengan model konvensional. Pada tahun 2016 Dahlia melakukan
penelitian dengan judul “Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran
Problem

Based

Learning

dan

Kecerdasan

Emosional

Terhadap

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa” (skripsi). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara
siswa yang diajarkan dengan model

Problem Based Learning dan

konvensional. Selain itu, selama proses pembelajaran berlangsung siswa
memberikan respon yang positif . Pada tahun 2016 Erwinta Ratna Ningsih
dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Model Pembelajaran
problem Based Learning Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep
Siswa Pada Materi Statistika”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)
Hasil belajar matematika siswa lebih baik dengan menerapkan model
pembelajaran PBL dibandingkan tanpa menggunakan pembelajaran PBL
pada materi statistika. Hal ini terbukti dari ketuntasan belajar siswa diatas
85%. (2) Rata-rata persentase data angket minat belajar siswa mencapai
67% dan berada pada rentang 63% - 81% dengan demikian minat belajar
siswa dapat dikategorikan berminat atau berespon positif dengan
pembelajaran matematika pada materi statistika menggunakan PBL. (3)
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Aktivitas siswa dalam pembelajaran menggunakan PBL sangat baik
dengan perolehan persentase sebesar 86%. (4) Kemampuan guru dalam
mengelola pembelajaran materi statistika menggunakan model PBL
dinyatakan sangat baik dengan persentase sebesar 87,3%.
Berdasarkan beberapa teori diatas serta hasil pembahasan
penelitian maka model pembelajaran Problem Based Learning merupakan
sebuah model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan
pemahaman konsep matematis siswa.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pelaksanaan penelitian mengenai pengaruh penerapan
model pembelajaran Problem Based Learning terhadap kemampuan
pemahaman konsep matematis siswa kelas VII di Sekolah Menengah
Pertama Negeri 17 Kabupaten Tebo dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Skor rata-rata hasil tes kemampuan pemahaman konsep matematis
siswa yang menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning
pada pokok bahasan Aritmetika Sosial diperoleh hasil rata-rata nilai tes
(posttest) sebesar = 81,42 dengan standar deviasinya = 9,55.
2. Skor rata-rata hasil tes kemampuan pemahaman konsep matematis
siswa yang menerapkan model pembelajaran Direct Intruction pada
pokok bahasan Aritmetika Sosial diperoleh hasil rata-rata nilai tes
(posttest) = 69,5 dengan standar deviasinya = 9,41.
3. Untuk melihat besar pengaruh penerapan model pembelajaran Problem
Based Learning terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis
siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 17
Kabupaten Tebo maka dilakukan terlebih dahulu uji “t” diperoleh harga
dan setelah membandingkan antara
ternyata

pada taraf signifikan 5% maupun taraf

signifikan 1% atau
alternatif (

dengan

. Dengan demikian Hipotesis

diterima dan (

ditolak.

4. Berdasarkan pada perhitungan korelasi dengan menggunakan uji Effect
Size dengan df sebesar 24 diperoleh

pada taraf 5% = 0,338 dan

taraf signifikam 1% = 0,496. Sedangkan
demikian

maka

Dengan
ditolak artinya terdapat

pengaruh yang signifikan antara penerapan model pembelajaran
Problem Based Learning terhadap kemampuan pemahaman konsep
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matematis siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri
17 Kabupaten Tebo.
B. Saran
Berdasarkan

kesimpulan

hasil

penelitian

yang

telah

disebutkan

sebelumnya, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan
yaitu sebagai berikut:
1. Bagi Siswa
Siswa diharapkan dapat lebih aktif dan lebih giat lagi dalam belajar
dengan diterapkannya model pembelajaran Problem Based Learning.
2. Bagi Guru
Guru matematika diharapkan dapat menerapkan model pembelajaran
Problem Based learning dalam proses pembelajaran karena model
pembelajaran ini terbukti efektif untuk membantu siswa dalam
memahami materi dan mengerjakan soal matematika dan dapat
dijadikan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan
pemahaman konsep matematis siswa.
3. Bagi Sekolah
Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan guru dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah.
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Lampiran 1

REKAPITULASI NILAI OBSERVASI AWAL
1.

Nilai Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa Materi Persamaan
Linear Satu Variabel Kelas VII A
Keterangan
NO NAMA
Nilai
Rendah
1
Affandi
59
Rendah
2
Defri Firhamsyah
30
Rendah
3
Dika Ramadani
56
Rendah
4
Diki Akbar
46
Rendah
5
Eka Kartika
40
Rendah
6
Gina Purwita Sari
50
Tinggi
7
Husnul Khotimah
86
Rendah
8
Husnuzzan
23
Tinggi
9
Iqbal Akbar
73
Tinggi
10 Inaya Widianti
70
Rendah
11 M. Alkiromi Apipi
30
Rendah
12 M. Fikri
26
Rendah
13 Muhammad Yusril
36
Tinggi
14 Mutiara Rahmadani
76
Rendah
15 Nurussadikin
63
Rendah
16 Perdiansah
20
Rendah
17 Rasmudin
26
Tinggi
18 Rifka Adelia
79
Rendah
19 Ririn Arniati
30
Rendah
20 Rizkan Halil
23
Rendah
21 Ulul Absar
40
Tinggi
22 Ulya Rachmawati
83

2.

Nilai Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa Materi Persamaan
Linear Satu Variabel Kelas VII B
NO NAMA
Nilai Keterangan
Rendah
56
1
A. Shabri
Tinggi
86
2
Adelia Utari
Rendah
46
3
Ahsalin Musappah
Rendah
33
4
Andika Aiman Akromi
Rendah
25
5
Andika Saputra
Rendah
43
6
Atik Kholifah
Tinggi
86
7
Azimatul Lutfia
Tinggi
70
8
Dwi Octariffah
Rendah
36
9
Haikal Akmal
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Humairah
M. Sholihin
M. Siraj
Muhammad Ependi
Muzammil
Naila Jannatulaini
Rendi Saputra
Robiatul Adawiya Putri
Salsabila Ramadhani
Suci Nadhita Ramadani
Syarifah Lestari
Yoga Ananda Pratama

70
30
30
46
50
56
50
56
36
53
90
76

Tinggi
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Tinggi
Tinggi
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UJI NORMALITAS DATA POPULASI
1. Kelas VII A
Skor kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas VII A
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Nama

Nilai
59
30
56
46
40
50
86
23
73
69
30
26
36
76
63
20
26
79
30
23
40
83

Affandi
Defri Firhamsyah
Dika Ramadani
Diki Akbar
Eka Kartika
Gina Purwita Sari
Husnul Khotimah
Husnuzzan
Iqbal Akbar
Inaya Widianti
M. Alkiromi Apipi
M. Fikri
Muhammad Yusril
Mutiara Ramadani
Nurussadikin
Perdiansah
Rasmudin
Rifka Adelia
Ririn Arniati
Rizkan Halil
Ulul Absar
Ulya Rachmawati

A. Sebaran data populasi
20

23

23

26

26

30

30

30

36

40

40

46

50

56

59

63

69

73

76

79

83

86

B. Skor terendah dan skor tertinggi
Skor tertinggi (H) = 86
Skor terendah (L) = 20
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C. Menentukan rentangan (R)

D. Menentukan banyaknya kelas (K)

(dibulatkan)
E. Menentukan panjang kelas (i)
(dibulatkan)
F. Membuat tabel distribusi frekuensi
Daftar distribusi frekuensi kelas VII A
Interval

Jumlah

F

X

2

85,5

171

7310,25

14620,5

4

73,5

294

5402,25

21609

3

61,5

184,5

3782,25

11346,75

2

49,5

99

2450.25

4900,5

3

37,5

112,5

1406,25

4215,75

8

25,5

204

650,25

5202

22

1065

G. Mencari Mean

̅

∑

H. Mencari Standar Deviasi

√

∑

f.

∑

61894,5
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√
√
√
√

Perhitungan uji normalitas populasi
Rata-rata ̅
Simpangan baku
No
1 20
2 23
3 23
4 26
5 26
6 30
7 30
8 30
9 36
10 40
11 40
12 46
13 50
14 56
15 59
16 63
17 69
18 73
19 76
20 79
21 83
22 86

|
0,3997
0,3749
0,3749
0,3438
0,3438
0,2967
0,2967
0,2967
0,2123
0,1480
0,1480
0,0160
0,0279
0,1331
0,1844
0,2454
0,3238
0,3665
0,3925
0,4162
0,4406
0,4545

0,1003
0,1251
0,1251
0,1562
0,1562
0,2033
0,2033
0,2033
0,2877
0,352
0,352
0,516
0,5279
0,6331
0,6844
0,7454
0,8238
0,8665
0,8925
0,9162
0,9406
0,9545

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

0,0455
0,0909
0,1364
0,1818
0,2273
0,2727
0,3182
0,3636
0,4091
0,4545
0,5
0,5455
0,5909
0,6364
0,6818
0,7273
0,7727
0,8182
0,8636
0,9091
0,9545
1

|
0,0548
0,0342
0,0113
0,0256
0,0711
0,0694
0,1149
0,1603
0,1214
0,1025
0,148
0,0295
0,063
0,0033
0,0026
0,0181
0.0511
0,0483
0,0289
0,0071
0,0139
0,0455
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I. Mengurutkan data sampel dari yang terkecil hingga terbesar.
J. Mencari nilai dari tiap-tiap data, dengan rumus
̅

untuk mengitng

dan seterusnya, maka mengikuti cara menghitung

.

K. Menentukan nilai
berdasarkan nilai
, kemudian nilai minus dimutlakkan menjadi positif maka
pada tabel kritis distribusi normal diperoleh nilai
untuk mencari nilai

dari

yaitu 0,3997.

dan setersnya maka mengikuti cara yang

telah dipaparkan.
L. Menentukan nilai
Jika

negatif

Jika

positif

berdasarkan nilai
maka
maka

karena nilai pada

adalah negatif maka mencari

adalah

untuk mencari nilai
dipaparkan.
M. Menentukan nilai

dan seterusnya dapat mengikuti cara yang telah

untuk mencari nilai
dan seterusnya dapat mengikuti cara yang telah
dipaparkan.
N. Mencari nilai
yang merupakan selisih dari
|
| |
|
untuk mengetahui nilai
dan seterusnya dapat mengikuti cara yang telah
diapaparkan.
O. Nilai
untuk
dengan
tetapi karena pada tabel L
tidak ada nilai dengan
maka digunakan interpolasi sebagai berikut:
Diketahui:
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Kriteria yang telah ditentukan
, maka
diterima atau
data berdistribusi normal apabila
maka
ditolak atau
data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan perhitungan yang telah
dilakukan didapat harga terbesar dari harga mutlak selisih yaitu
dan
, jadi
, maka disimpulkan
data berdistribusi normal.
2. Kelas VII B
Skor kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas VII B
No
Nama
Nilai
1
56
A. Shabri
2
86
Adelia Utari
3
46
Ahsalin Musappah
4
33
Andika Aiman Akromi
5
25
Andika Saputra
6
43
Atik Kholifah
7
86
Azimatul Lutfia
8
69
Dwi Octariffah
9
36
Haikal Akmal
10 Humaira
66
11 M. Sholihin
30
12 M. Siraj
30
13 Muhammad Ependi
46
14 Muzammil
50
15 Naila Jannatulaini
56
16 Rendi Saputra
50
17 Robiatul Adawiyah Putri
56
18 Salsabila Ramadhani
36
19 Suci Nadhita Ramadani
53
20 Syarifah Lestari
90
21 Yoga Ananda Pratama
76
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A. Sebaran data populasi
25

30

30

33

36

36

43

46

46

50

50

53

56

56

56

66

69

76

86

86

90
B. Skor terendah dan skor tertinggi
Skor tertinggi (H) = 90
Skor terendah (L) = 25
C. Menentukan rentangan (R)

D. Menentukan banyaknya kelas (K)

(dibulatkan)
E. Menentukan Panjang Kelas (i)
F. Menentukan table distribusi frekuensi
Daftar distribusi frekuensi kelas VII B
Interval

Jumlah

F

X

3

85

225

7225

21675

2

74

148

5476

10952

1

63

63

3969

3969

6

52

312

2704

16224

5

41

205

1681

8405

4

30

120

900

3600

21

f.

1073

64825
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G. Mencari Mean
̅ ∑
̅
̅
H. Mencari Standar Deviasi

√

∑

∑

√
√
√
√
(dibulatkan)

Perhitungan Uji Normalitas Populasi
Rata-rata ̅
Simpangan baku
No
1 25
2 30
3 30
4 33
5 36
6 36
7 43
8 46
9 46
10 50
11 50
12 53

|
0,3869
0,3389
0,3389
0,3023
0,2642
0,2642
0,1591
0,1064
0,1064
0,0359
0,0359
0,0160

0,1131
0,1611
0,1611
0,1977
0,2358
0,2358
0,3409
0,3936
0,3936
0,4641
0,4641
0,516

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0,0476
0,0952
0,1429
0,1905
0,2381
0,2857
0,3333
0,3810
0,4286
0,4762
0,5238
0,5714

|
0,0655
0,0659
0,0182
0,0072
0,0023
0,0,0499
0,0076
0,0126
0,035
0,0121
0,0597
0,0554

81

Lampiran 2

13
14
15
16
17
18
19
20
21

56
56
56
66
69
76
86
86
90

0,0675
0,0675
0,0675
0,2324
0,2764
0,3577
0,4357
0,4357
0,4554

1,0689
1,5161
1,5161
1,6950

0,5675
0,5675
0,5675
0,7324
0,7764
0,8577
0,9357
0,9357
0,9554

13
14
15
16
17
18
19
20
21

0,6190
0,6667
0,7143
0,7619
0,8095
0,8571
0,9048
0,9524
1

0,0515
0,0992
0,1468
0,0295
0,0331
0,0006
0,0309
0,0167
0,0446

a. Mengurutkan data sampel dari yang terkecil hingga terbesar.
b. Mencari nilai dari tiap-tiap data, dengan rumus
̅

untuk mengitng dan seterusnya, maka mengikuti cara menghitung .
c. Menentukan nilai
berdasarkan nilai
, kemudian nilai minus dimutlakkan menjadi positif maka pada
tabel kritis distribusi normal diperoleh nilai
yaitu 0,3869.
untuk mencari nilai
dari
dan setersnya maka mengikuti cara yang
telah dipaparkan.
d. Menentukan nilai
berdasarkan nilai
Jika

negatif

Jika

positif

maka
maka

, karena nilai pada

untuk mencari nilai
dipaparkan.
e. Menentukan nilai

adalah negatif maka mencari

adalah

dan seterusnya dapat mengikuti cara yang telah

untuk mencari nilai
dan seterusnya dapat mengikuti cara yang telah
dipaparkan.
f. Mencari nilai
yang merupakan selisih dari
|
| |
|
untuk mengetahui nilai
dan seterusnya dapat mengikuti cara yang telah
diapaparkan.
g. Nilai
untuk
dengan
tetapi karena pada tabel L tidak
ada nilai dengan
maka digunakan interpolasi sebagai berikut:
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Diketahui:

Kriteria yang telah ditentukan
, maka
diterima atau data
berdistribusi normal apabila
maka
ditolak atau data
tidak berdistribusi normal. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan
didapat harga terbesar dari harga mutlak selisih yaitu
dan
, jadi
, maka disimpulkan data berdistribusi
normal.
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UJI HOMOGENITAS POPULASI
Langkah-langkah uji homogenitas populasi:
1. Kelas VII A
a. Sebaran data populasi
20

23

23

26

26

30

30

30

36

40

40

46

50

56

59

63

69

73

76

79

84

86

b. Skor terendah dan skor tertinggi
Skor tertinggi (H) = 86
Skor terendah (L) = 20
c. Menentukan rentangan (R)

d. Menentukan banyaknya kelas (K)

(dibulatkan)
e. Menentukan panjang kelas (i)
(dibulatkan)
f. Membuat table distribusi frekuensi
Daftar distribusi frekuensi kelas VII.B
Interval

F

X

2

85,5

171

7310,25

14620,5

4

73,5

294

5402,25

21609

f.
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Jumlah

3

61,5

184,5

3782,25

11346,75

2

49,5

99

2450.25

4900,5

3

37,5

112,5

1406,25

4215,75

8

25,5

204

650,25

5202

22

1065

61894,5

g. Mencari Mean

̅

∑

h. Mencari Standar Deviasi

√

∑

∑

√
√
√
√

i. Menentukan Varians

2. Kelas VII B
a. Sebaran data populasi
25

30

30

33

36

36

43

46

46

50

50

53

56

56

56

66

69

76

86

86

90
b. Skor terendah dan skor tertinggi
Skor tertinggi (H) = 90
Skor terendah (L) = 25
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c. Menentukan rentangan (R)

d. Menentukan banyaknya kelas (K)

(dibulatkan)
e. Menentukan Panjang Kelas (i)

f. Menentukan tabel distribusi frekuensi
Daftar distribusi frekuensi kelas VII.B
Interval
F
X

Jumlah

3

85

225

7225

21675

2

74

148

5476

10952

1

63

63

3969

3969

6

52

312

2704

16224

5

41

205

1681

8405

4

30

120

900

3600

21

1073

g. Mencari Mean
̅ ∑
̅
̅
h. Mencari Standar Deviasi

√

∑

f.

∑

64825
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√
√
√
√
(dibulatkan)
i. Menentukan Varians (
Uji Homogenitas dengan Varians Terbesar dibanding Varians Terkecil
Nilai Varians Sampel
Hasil Tes
Kelas VII.A
Kelas VII.B
N

22

21

Langkah-langkah Pencarian
1.

Mencari varians terbesar dan varians terkecil

2.

Membandingkan
dengan
Dengan rumus:
dk pembilang = 21 1 = 20 (untuk varians terbesar)
dk penyebut =
1 = 21 (untuk varians terkecil)
dengan taraf signifikan
, kemudian dicari pada
tabel F didapat
Dengan kriteria pengujian:
Jika
, maka
diterima yang berarti varians kedua
populasi homogen.
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Jika
, maka
diterima yang berarti varians kedua
populasi tidak homogen.
Ternyata
maka dapat
disimpulkan bahwa kedua data skor tes kemampuan pemahaman
konsep matematis siswa memiliki varians yang homogen.
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UJI NORMALITAS SAMPEL

A. Kelas Eksperimen
Skor kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas eksperimen
No
Nama
Nilai Tes
1

H

63

2

MY

67

3

MF

75

4

DA

75

5

EK

79

6

IW

83

7

P

83

8

GPS

88

9

UA

88

10

N

88

11

DA

92

12

MAP

96

a. Nilai Tes
Sebaran data nilai tes
63 67 75 75 79 83
83 88 88 88 92 96
b. Menentukan tabel distribusi frekuensi
Daftar distibusi frekuensi kelas Eksperimen
X
96

1

96

9216

9216

92

1

92

8464

8464

88

3

264

7744

23232

83

2

166

6889

13778

79

1

79

6241

6241

75

2

150

5625

11250

67

1

67

4489

4489
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63
Jumlah

1

63

12

977

c. Mencari Mean
∑

̅

d. Mencari Standar Deviasi
√

√

√

√
√

∑

∑

3969

3969
80639
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Perhitungan Uji Normalitas Sampel
Rata-rata ̅

= 81,42

Simpangan Baku

= 9,55

Tabel
Perhitungan

Uji

Normalitas

Sampel

Kelas

Eksperimen

dengan

Menggunakan Uji Liliefors
No

X

Z

Fzi

Fkum

Szi

|
|

1

63

0,4732

0,0268

1

0,0833

0,0565

2

67

0,4345

0,0655

2

0,1667

0,1012

3

75

0,2486

0,2514

3

0,25

0,0014

4

75

0,2486

0,2514

4

0,3333

0,0819

5

79

0,0987

0,4013

5

0,4167

0,0154

6

83

0,1654

0,0675

0,5675

6

0,5

0,0675

7

83

0,1654

0,0675

0,5675

7

0,5833

0,0158

8

88

0,6890

0,2549

0,7549

8

0,6667

0,0882

9

88

0,6890

0,2549

0,7549

9

0,75

0,0049

10

88

0,6890

0,2549

0,7549

10

0,8333

0,0784

11

92

1,1079

0,3665

0,8665

11

0,9167

0,0357

12

96

1,5267

0,4370

0,937

12

1

0,0548

1. Mengurutkan data sampel dari yang terkecil hingga terbesar.
2. Mencari nilai dari tiap-tiap data, dengan rumus
̅

untuk mengitng dan seterusnya, maka mengikuti cara menghitung .
3. Menentukan nilai
berdasarkan nilai
, kemudian nilai minus dimutlakkan menjadi positif maka
pada tabel kritis distribusi normal diperoleh nilai
untuk mencari nilai

dari

dan setersnya maka mengikuti cara yang

telah dipaparkan.
4. Menentukan nilai

yaitu 0,4732.

berdasarkan nilai
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Jika

negatif

Jika

positif

maka
maka

karena nilai pada

adalah negatif maka mencari

adalah

untuk mencari nilai
dipaparkan.
5. Menentukan nilai

dan seterusnya dapat mengikuti cara yang telah

untuk mencari nilai
dan seterusnya dapat mengikuti cara yang telah
dipaparkan.
6. Mencari nilai
yang merupakan selisih dari
|
| |
|
untuk mengetahui nilai
dan seterusnya dapat mengikuti cara yang telah
diapaparkan.
7. Nilai
untuk
dengan
. Maka didapati nilai
pada tabel nilai kritis untuk uji liliefors yaitu
Kriteria yang telah ditentukan
, maka
diterima atau
data berdistribusi normal apabila
maka
ditolak atau
data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan perhitungan yang telah
dilakukan didapat harga terbesar dari harga mutlak selisih yaitu
dan
, jadi
, maka disimpulkan data
berdistribusi normal.
B. Kelas Kontrol
Skor Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa Kelas Kontrol
No
Nama
Nilai Tes
1

DO

50

2

AS

58

3

YAP

63

4

NJ

63

5

SNR

67

6

RAP

71
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7

MS

71

8

SR

75

9

AAA

75

10

HA

75

11

AM

83

12

H

83

a. Nilai tes
Sebaran data nilai tes
50 58 63 63 67 71
71 75 75 75 83 83
b. Menentukan tabel distribusi frekuensi
Daftar distribusi frekuensi kelas kontrol
X
83

2

166

6889

13778

75

3

225

5625

16875

71

2

142

5041

10082

67

1

67

4489

4489

63

2

126

3969

7938

58

1

58

3364

3364

50

1

50

2500

2500

Jumlah

12

834

c. Mencari Mean
∑

̅

d. Mencari Standar Deviasi
√

√

∑

∑

59026
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√

√
√

Perhitungan Uji Normalitas Sampel
Rata-rata ̅

= 69,5

Simpangan Baku

= 9,41

Tabel
Perhitungan Uji Normalitas Sampel Kelas Kontrol dengan Menggunakan
Uji Liliefors
No

X

Z

Fzi

Fkum

Szi

|
|

1

50

0,4808

0,0192

1

0,0833

0,0641

2

58

0,3888

0,1112

2

0,1666

0,0554

3

63

0,2549

0,2451

3

0,25

0,0049

4

63

0,2549

0,2451

4

0,3333

0,0882

5

67

0,1064

0,3936

5

0,4167

0,0231

6

71

0,1594

0,0636

0,5636

6

0,5

0,0636

7

71

0,1594

0,0636

0,5636

7

0,5833

0,0197

8

75

0,5845

0,2190

0,719

8

0,6667

9

75

0,5845

0,2190

0,719

9

0,75

0,031

10

75

0,5845

0,2190

0,719

10

0,8333

0,1143

11

83

1,4346

0,4236

0,9236

11

0,9167

0,0069

12

83

1,4346

0,4236

0,9236

12

1

0,0764

1. Mengurutkan data sampel dari yang terkecil hingga terbesar.

0,0523
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2. Mencari nilai

dari tiap-tiap data, dengan rumus

̅

untuk mengitng dan seterusnya, maka mengikuti cara menghitung .
3. Menentukan nilai
berdasarkan nilai
, kemudian nilai minus dimutlakkan menjadi positif maka
pada tabel kritis distribusi normal diperoleh nilai
untuk mencari nilai

dari

yaitu 0,4808.

dan setersnya maka mengikuti cara yang

telah dipaparkan.
4. Menentukan nilai
Jika

negatif

Jika

positif

berdasarkan nilai
maka
maka

karena nilai pada

adalah negatif maka mencari

adalah

untuk mencari nilai
dipaparkan.
5. Menentukan nilai

dan seterusnya dapat mengikuti cara yang telah

untuk mencari nilai
dan seterusnya dapat mengikuti cara yang telah
dipaparkan.
6. Mencari nilai
yang merupakan selisih dari
|
| |
|
untuk mengetahui nilai
dan seterusnya dapat mengikuti cara yang telah
diapaparkan.
7. Nilai
untuk
dengan
. Maka didapati nilai
pada tabel nilai kritis untuk uji liliefors yaitu
Kriteria yang telah ditentukan
, maka
diterima atau
data berdistribusi normal apabila
maka
ditolak atau
data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan perhitungan yang telah
dilakukan didapat harga terbesar dari harga mutlak selisih yaitu
dan
, jadi
, maka disimpulkan data
berdistribusi normal.
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UJI HOMOGENITAS SAMPEL
Langkah-langkah Uji Homogenitas Sampel
A. Kelas Eksperimen
∑
∑
Mencari nilai varians
∑

∑

B. Kelas Kontrol
∑
∑
Mencari nilai varians
∑

∑

Uji Homogenitas dengan Varians Terbesar dibanding Varians Terkecil
Nilai Varians Sampel
Hasil Tes
Eksperimen
Kontrol
99,538
96,636
N
12
12
Langkah-langkah Pencarian
1. Mencari varians terbesar dan varians terkecil
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2.

Membandingkan
dengan
Dengan rumus:
dk pembilang = 12 1 = 11 (untuk varians terbesar)
dk penyebut = 12 1 = 11 (untuk varians terkecil)
dengan taraf signifikan
, kemudian dicari pada
tabel F didapat
Dengan kriteria pengujian:
Jika
, maka
diterima yang berarti varians kedua
populasi homogen.
Jika
, maka
diterima yang berarti varians kedua
populasi tidak homogen.
Ternyata
maka dapat
disimpulkan bahwa kedua data skor tes kemampuan pemahaman
konsep matematis siswa memiliki varians yang homogen.
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Skenario Pembelajaran Online Matematika
Kompetensi Dasar:
3.9 Mengenal dan mengalisis berbagai situasi aritmetika sosial (penjualan,
pembelian, potongan, kentungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto,
neto, tara).
4.9 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmetika sosial (penjualan,
pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto,
neto, tara).
Indikator Pembelajaran:
3.9.1 Menghitung penjualan, pembelian, keuntungan, persentase
3.9.2 Mengidentifikasi hubungan penjualan, pembelian, keuntungan, dan
persentase
3.9.3 Menentukan besar potongan, bruto, neto, tara
3.9.4 Mengidentifikasi hubungan potongan, bruto, neto, tara
3.9.5 Menentukan besar bunga tunggal pajak
4.9.1 Memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjualan,
pembelian, kentungan, kerugian
4.9.2 Memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan potongan, bruto,
neto, tara
4.9.3 Memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bunga tunggal dan
pajak
Tujuan Pembelajaran:
Pertemuan 1
Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat:
 Menghitung penjualan, pembelian, kerugian, dan persentase
 Mengidentifikasi hubungan penjualan, pembelian, keuntungan, kerugian, dan
persentase
 Memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjualan, pembelian,
keuntungan, kerugian, dan persentase
Pertemuan 2
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa dapat:
 Menentukan besar potongan, bruto, neto, tara
 Mengidentifikasi hubungan potongan, bruto, neto, tara
 Memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan potongan, bruto, neto,
tara
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Pertemuan 3
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa dapat:
 Menentukan besar bunga tunggal dan pajak
 Memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bunga tunggal dan
pajak
Pertemuan 4
Posttest
Skenario Pembelajaran Online
Pertemuan 1
Kegiatan
Uraian

Waktu

Keterangan

Kegiatan

Melakukan pembukaan dengan salam pembuka

Di grup/di

Pendahuluan

dan berdo’a untuk memulai pembelajaran

kolom diskusi
siswa

Memeriksa kehadiran siswa dan menanyakan

10 Menit

kesiapan siswa untuk memulai pembelajaran

Di grup/di
kolom diskusi
siswa

Kegiatan Inti

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

PPT

Guru menyampaikan topik materi yang akan

PPT

dipelajari
Guru membagikan PPT singkat tentang masalah

60 Menit
PPT

yang berkaitan dengan penjualan. pembelian,
keuntungan, kerugian, dan persentase
Siswa membaca/menyimak PPT materi singkat

PPT

tentang topik pembelajaran
Guru membagi peserta didik kedalam beberapa

Di grup/di

kelompok kecil

kolom diskusi
siswa

Guru membuat grup kecil untuk setiap kelompok

Di grup/di

di WhatsApp

kolom diskusi
siswa

Guru membagikan Lembar Kerja kepada setiap
siswa

Teks/Video
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Siswa membaca Lembar Kerja

Teks

Siswa mengerjakan/melakukan

Foto/Video

kegiatan/percobaan sesuai dengan langkah
Lembar Kerja
Guru meminta kepada siswa untuk mengirim hasil

Foto

Lembar Kerja ke dalam grup masing-masing
Siswa mendokumentasikan hasil Lembar Kerja

Foto

dan mengirimkan ke dalam grup masing-masing
Guru meminta kepada setiap kelompok untuk

Di grup/di

mengevaluasi hasil Lembar Kerja tersebut

kolom diskusi
peserta didik

Hasil evaluasi dari masing-masing perwakilan

Di grup/di

kelompok dikirim ke dalam grup besar

kolom diskusi
siswa

Kegiatan

Guru meminta kepada perwakilan siswa untuk

Di grup/di

Penutup

memberikan kesimpulan

kolom diskusi
siswa

Guru meminta siswa untuk mengulang kembali
materi yang sudah dipelajari

Di grup/di
5 Menit

kolom diskusi
siswa

Guru mengucapkan terima kasih dan menutup

Di grup/di

pelajaran dengan salam penutup

kolom diskusi
siswa

Pertemuan 2
Kegiatan

Uraian

Kegiatan

Melakukan pembukaan dengan salam pembuka

Di grup/di

Pendahuluan

dan berdo’a untuk memulai pembelajaran

kolom diskusi

Waktu

Keterangan

siswa
Memeriksa kehadiran siswa dan menanyakan
kesiapan siswa untuk memulai pembelajaran

10 Menit

Di grup/di
kolom diskusi
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siswa

Kegiatan Inti

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

PPT

Guru menyampaikan topik materi yang akan

PPT

dipelajari
Guru membagikan PPT singkat tentang masalah

60 Menit
PPT

yang berkaitan dengan potongan, bruto, neto, tara
Siswa membaca/menyimak PPT materi singkat

PPT

tentang topik pembelajaran
Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok

Di grup/di

kecil

kolom diskusi
siswa

Guru membuat grup kecil untuk setiap kelompok

Di grup/di

di WhatsApp

kolom diskusi
siswa

Guru membagikan Lembar Kerja kepada setiap

Teks/Video

siswa
Siswa membaca Lembar Kerja

Teks

Siswa mengerjakan/melakukan

Foto/Video

kegiatan/percobaan sesuai dengan langkah
Lembar Kerja
Guru meminta kepada siswa untuk mengirim hasil

Foto

Lembar Kerja ke dalam grup masing-masing
Siswa mendokumentasikan hasil Lembar Kerja

Foto

dan mengirimkan ke dalam grup masing-masing
Guru meminta kepada setiap kelompok untuk

Di grup/di

mengevaluasi hasil Lembar Kerja tersebut

kolom diskusi
siswa

Hasil evaluasi dari masing-masing perwakilan

Di grup/di

kelompok dikirim ke dalam grup besar

kolom diskusi
siswa
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Kegiatan

Guru meminta kepada perwakilan siswa untuk

Di grup/di

Penutup

memberikan kesimpulan

kolom diskusi
siswa

Guru meminta siswa untuk mengulang kembali
materi yang sudah dipelajari

Di grup/di
5 Menit

kolom diskusi
siswa

Guru mengucapkan terima kasih dan menutup

Di grup/di

pelajaran dengan salam penutup

kolom diskusi
siswa

Pertemuan 3
Kegiatan

Uraian

Kegiatan

Melakukan pembukaan dengan salam pembuka

Di grup/di

Pendahuluan

dan berdo’a untuk memulai pembelajaran

kolom diskusi

Waktu

Keterangan

siswa
Memeriksa kehadiran siswa dan menanyakan

10 Menit

kesiapan siswa untuk memulai pembelajaran

Di grup/di
kolom diskusi
siswa

Kegiatan Inti

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

PPT

Guru menyampaikan topik materi yang akan

PPT

dipelajari
Guru membagikan PPT singkat tentang masalah

60 Menit
PPT

yang berkaitan dengan bunga tunggal dan pajak
Siswa membaca/menyimak PPT materi singkat

PPT

tentang topik pembelajaran
Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok

Di grup/di

kecil

kolom diskusi
siswa

Guru membuat grup kecil untuk setiap kelompok

Di grup/di

di WhatsApp

kolom diskusi
siswa
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Guru membagikan Lembar Kerja kepada setiap

Teks/Video

siswa
Siswa membaca Lembar Kerja

Teks

Siswa mengerjakan/melakukan

Foto/Video

kegiatan/percobaan sesuai dengan langkah
Lembar Kerja
Guru meminta kepada siswa untuk mengirim hasil

Foto

Lembar Kerja ke dalam grup masing-masing
Peserta didik mendokumentasikan hasil Lembar

Foto

Kerja dan mengirimkan ke dalam grup masingmasing
Guru meminta kepada setiap kelompok untuk

Di grup/di

mengevaluasi hasil Lembar Kerja tersebut

kolom diskusi
siswa

Hasil evaluasi dari masing-masing perwakilan

Di grup/di

kelompok dikirim ke dalam grup besar

kolom diskusi
siswa

Kegiatan

Guru meminta kepada perwakilan siswa untuk

Di grup/di

Penutup

memberikan kesimpulan

kolom diskusi
siswa

Guru meminta siswa untuk mengulang kembali
materi yang sudah dipelajari

Di grup/di
5 Menit

kolom diskusi
siswa

Guru memberitahukan kepada siswa pada

Di grup/di

pertemuan selanjutnya akan melakukan posttest

kolom diskusi
siswa

Guru mengucapkan terima kasih dan menutup

Di grup/di

pelajaran dengan salam penutup

kolom diskusi
siswa
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Pertemuan 4
Kegiatan
Uraian
Melakukan pembukaan dengan salam
Kegiatan
Pendahuluan
pembuka dan berdo’a untuk memulai

Waktu

kolom

pembelajaran
Memeriksa kehadiran siswa dan
menanyakan kesiapan siswa untuk

Kegiatan
Inti

Keterangan
Di grup/di

diskusi siswa
10
Menit

Di grup/di
kolom

memulai pembelajaran

diskusi siswa

Guru membagikan soal posttest

Teks/Foto

kepada siswa
Siswa membaca soal posttest
Siswa mengerjakan/melakukan

60
Menit

Foto/Video

kegiatan/percobaan sesuai dengan
langkah posttest
Siswa mendokumentasikan hasil

Foto/Video

posttest dan mengirimkan ke Guru
secara chat pribadi
Kegiatan
Penutup

Guru mengucapkan terima kasih

5 Menit

Di grup/di

kepada siswa karena sudah mau

kolom

meluangkan waktu untuk mengikuti

diskusi siswa

pembelajaran dengan baik
Guru menutup pembelajaran dengan

Di grup/di

salam penutup

kolom
diskusi siswa
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RPP KELOMPOK EKSPERIMEN
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu

: SMPN 17 Kabupaten Tebo
: Matematika
: VII/Genap
: Aritmetika Sosial
:
menit (4 kali pertemuan)

A. Kompetensi Inti
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri,
peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan

sosial

dan

alam

dalam

jangkauan

pergaulan

dan

keberadaannya.
3. Memahami dan menerapkan (faktual, konseptual, dan prosedural)
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menyaji dan menalar 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.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
3.9 Mengenal dan menganalisis

Indikator
3.9.1 Menghitung penjualan, pembelian,

berbagai situasi aritmetika

keuntungan, kerugian dan

sosial (penjualan, pembelian,

persentase

potongan, keuntungan,

3.9.2 Mengidentifikasi hubungan

kerugian, bunga tunggal,

penjualan, pembelian, keuntungan,

persentase, bruto, neto, tara)

kerugian dan persentase
3.9.3 Menentukan besar potongan,
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bruto, neto, tara
3.9.4 Mengidentifikasi hubungan
potongan, bruto, neto, tara
3.9.5 Menentukan besar bunga tunggal
dan pajak
4.9 Menyelesaikan masalah

4.9.1 Memecahkan masalah sehari-hari

berkaitan dengan aritmetika

yang berkaitan dengan penjualan,

sosial (penjualan, pembelian,

pembelian, keuntungan, kerugian

potongan, keuntungan,

4.9.2 Memecahkan masalah sehari-hari

kerugian, bunga tunggal,

yang berkaitan dengan potongan,

persentase, bruto, neto, tara)

bruto, neto, tara
4.9.3 Memecahkan masalah sehari-hari
yang berkaitan dengan bungga
tunggal dan pajak

C. Tujuan Pembelajaran
Pertemuan 1
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa dapat:
 Menghitung penjualan, pembelian, keuntungan, kerugian dan persentase
 Mengidentifikasi hubungan penjualan, pembelian, keuntungan, kerugian
dan persentase
 Memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjualan,
pembelian, keuntungan, kerugian
Pertemuan II
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa dapat:
 Menentukan besar potongan, bruto, neto, tara
 Mengidentifikasi hubungan potongan, bruto, neto, tara
 Memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan potongan, bruto,
neto, tara

106

Lampiran 7

Pertemuan III
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa dapat:
 Menentukan besar bunga tunggal dan pajak
 Memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bungga tunggal
dan pajak
Pertemuan IV
Posstest
D. Materi Pembelajaran
ARITMETIKA SOSIAL
Aritmetika sosial merupakan suatu perhitungan yang biasa kita lakukan
dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kegiatan jual beli atau kegiatan yang
dilakukan oleh koperasi maupun bank yaiu kegiatan simpan pinjam. Dalam
aritmatika sosial kita akan membahas penggunaan operasi sederhana seperti
penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang sering diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari. Dalam melakukan kegiatan jual beli tentu kita
tidak akan terlepas dari yang namanya untung dan rugi, berikut penjelasan
mengenai suatu keuntungan dan kerugian.
1. Keuntungan
Suatu jual beli dikatakan memperoleh keuntungan jika harga jual lebih
besar dari harga beli atau harga jual melebihi harga modal.
Untung = Harga penjualan – Harga pembelian

2. Kerugian
Suatu jual beli dikatakan memperoleh kerugian jika harga jual lebih kecil
dari harga beli atau harga jual di bawah modal.
Rugi = Harga pembelian – Harga penjualan
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3. Bruto, Netto, dan Tara
a. Bruto merupakan berat kotor, artinya berat suatu barang beserta dengan
tempatnya/kemasannya.
b. Netto merupakan berat bersih, artinya berat suatu barang setelah
dikurangi dengan tempatnya.
c. Tara

merupakan

potongan

berat,

artinya

berat

tempat

suatu

barang/kemasannya.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa :
Bruto = Netto + Tara
Netto = Bruto – Tara
Tara = Bruto – Netto
4. Bunga Tunggal
Jika kita menyimpan uang di bank maka tiap bulan uang kita akan
bertambah. Tambahan uang itu disebut bunga. Bunga tunggal adalah
bunga yang di hitung berdasarkan modalnya saja, sedangkan bunganya
tidak akan berbunga lagi.
5. Pajak
Pajak merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh rakyat kepada
negara atau pemerintah untuk digunakan bagi kepentingan rakyat. Ada
bermacam-macam pajak, misalnya pajak penghasilan (PPh), pajak
pertambahan nilai (PPN), dan pajak bumi dan bangunan (PBB).

E. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Pertama
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan Guru
 Guru membuka
pembelajaran dengan

Pendahuluan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi

Siswa

Waktu

 Siswa menjawab
salam.

mengucapkan salam
pembuka.
 Guru meminta ketua kelas  Guru dan siswa

10
menit
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untuk memimpin doa.

berdoa

 Guru menanyakan kabar
dan memberikan motivasi
belajar kepada siswa.
 Guru memotivasi siswa
dengan memberi
penjelasan tentang
pentingnya mempelajari

 Siswa menjawab
dan mendengarkan
motivasi yang
diberikan guru.

materi ini yaitu tentang
penjualan, pembelian,
keuntungan, kerugian,
dan persentase
 Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran,
yaitu tentang:
 Menghitung
penjualan,
pembelian,
keuntungan,
kerugian dan
persentase
 Mengidentifikasi
hubungan penjualan,
pembelian,
keuntungan,
kerugian dan
persentase
 Memecahkan
masalah sehari-hari
yang berkaitan
dengan penjualan,

 Siswa
mendengarkan
tujuan
pembelajaran.
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pembelian,
keuntungan,
kerugian
 Guru membentuk

Siswa membentuk

60

kelompok dengan jumlah

kelompok dengan

menit

4 - 5 orang tiap

jumlah yang telah

kelompok.

ditentukan

Fase 1: Orientasi siswa

Fase 1: Orientasi

pada masalah

siswa pada masalah

 Guru mengajukan

 Siswa

permasalahan yang ditulis

memperhatikan

di papan tulis kepada

guru.

siswa yaitu tentang
penjualan, pembelian,
keuntungan, kerugian,
persentase.
Inti

 Guru meminta siswa

 Siswa mengamati,

mengamati (membaca),

memahami dan

memahami dan

bertanya apabila

menganalisis masalah

ada yang belum

secara kelompok dan

dipahami terkait

mengajukan pertanyaan

permasalahan yang

mengenai hal-hal yang

disajikan.

belum dipahami terkait
masalah yang disajikan.
 Guru meminta siswa

 Siswa menuliskan

menuliskan informasi

informasi yang

yang terdapat dari

didapat dari

masalah tersebut secara

permasalahan

teliti

tersebut.

Fase 2:

Fase 2:
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Mengorganisasikan siswa

Mengorganisasikan

belajar

siswa belajar

 Guru berkeliling

 Siswa bekerja

mencermati siswa bekerja

sama

dan memberikan

mendiskusikan

kesempatan kepada siswa

jawaban dari

bertanya hal-hal yang

permasalahan yang

belum dipahami.

diberikan dan

 Guru memberi bantuan

bertanya apabila

berkaitan dengan

ada hal yang

kesulitan yang dialami

belum dipahami.

oleh kelompok.
 Guru mendorong siswa

 Siswa bekerja

agar bekerja sama dalam

sama mencoba dan

kelompok untuk

menemukan jalan

memecahkan masalah

untuk

yang diberikan.

memecahkan
permasalahan yang
diberikan.

Fase 3: Membimbing

Fase 3:

penyelidikan individu

Membimbing

maupun kelompok

penyelidikan
individu maupun
kelompok

 Guru meminta siswa agar  Siswa
mendiskusikan proses

mendiskusikan

penyelesaian

proses

permasalahan yang

penyelesaian

diberikan. Bila siswa

masalah bersama

belum mampu

kelompok.

menyelesaikannya, guru
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kemudian memberikan
bantuan agar siswa
memiliki ide untuk
menyelesaikan masalah
tersebut.
Fase 4: Mengembangkan

Fase 4:

dan menyajikan hasil

Mengembangkan

karya

dan menyajikan
hasil karya

 Guru meminta siswa

 Siswa menyiapkan

menyiapkan laporan hasil

hasil laporannya

diskusi kelompok.

bersama
kelompok.

 Guru berkeliling

 Siswa meminta

mencermati siswa bekerja

bantuan kepada

menyusun laporan hasil

guru apabila ada

diskusi dan memberi

kesulitan.

bantuan bila diperlukan.
 Guru meminta siswa

 Siswa

menentukan perwakilan

bermusyawarah

kelompok secara

untuk menentukan

musyawarah untuk

perwakilan

menyajikan

kelompok dalam

(mempresentasikan) hasil

menyajikan

diskusi mereka di depan

(mempresentasikan

kelas.

) hasil diskusi
mereka di depan
kelas

Fase 5: Menganalisis dan

Fase 5:

mengevaluasi proses

Menganalisis dan

pemecahan masalah

mengevaluasi
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proses pemecahan
masalah
 Guru meminta salah satu

 Perwakilan

kelompok untuk

kelompok maju

mempresentasikan hasil

untuk

diskusinya di depan kelas.

mempresentasikan
hasil diskusinya.

 Guru memberi

 Siswa dari

kesempatan kepada siswa

kelompok penyaji

dari kelompok penyaji

memberikan

untuk memberikan

penjelasan

penjelasan dengan baik.

mengenai hasil

 Guru memberi

diskusinya.

kesempatan kepada siswa  Kelompok lain
dari kelompok lain untuk

menanggapi hasil

memberikan tanggapan

diskusi dari

terhadap hasil diskusi

kelompok penyaji.

kelompok penyaji.
 Guru mendorong agar

 Kelompok penyaji

siswa secara aktif terlibat

dan kelompok lain

dalam diskusi kelompok

saling membantu

serta saling membantu

untuk

untuk menyelesaikan

menyelesaikan

masalah tersebut.

masalah.

 Guru mengarahkan
diskusi apabila ada

 Siswa mengikuti
arahan guru.

kelompok yang
melenceng jauh dari
permasalahan.
 Guru meminta semua
kelompok untuk

 Siswa
mengumpulkan
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mengumpulkan semua

hasil diskusinya

hasil diskusinya.

kepada guru.

 Guru mengarahkan semua  Siswa
siswa pada kesimpulan

mendengarkan dan

mengenai menghitung,

mencatat

mengidentifikasi

kesimpulan

hubungan, dan

mengenai

memecahkan masalah

menghitung,

sehari-hari yang berkaitan

mengidentifikasi

dengan penjualan,

hubungan, dan

pembelian, keuntungan,

memecahkan

kerugian, persentase.

masalah seharihari yang berkaitan
dengan penjualan,
pembelian,
keuntungan,
kerugian,
persentase.

 Guru memberikan

Penutup

 Siswa

informasi kepada siswa

mendengarkan

tentang materi yang akan

informasi guru.

di pelajari dipertemuan
selanjutnya.
 Guru mengakhiri
pembelajaran dengan
mengucapkan salam.

 Siswa menjawab
salam

10
menit
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Pertemuan Kedua
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi

Guru

Siswa

Waktu

 Guru membuka
pembelajaran dengan

 Siswa menjawab
salam.

mengucapkan salam
pembuka.
 Guru meminta ketua
kelas untuk memimpin

 Guru dan siswa
berdoa

doa.
 Guru menanyakan kabar  Siswa menjawab
dan memberikan

dan mendengarkan

motivasi belajar kepada

motivasi yang

siswa.

diberikan guru.

 Guru memotivasi siswa
dengan memberi
Pendahuluan

penjelasan tentang
pentingnya mempelajari
materi ini yaitu tentang
potongan, bruto, neto,
tara.
 Guru menyampaikan

 Siswa

tujuan pembelajaran,

mendengarkan

yaitu tentang:

tujuan

 Menentukan besar
potongan, bruto,
neto, tara.
 Mengidentifikasi
hubungan
potongan, bruto,
neto, tara.

pembelajaran.

5 menit
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 Memecahkan
masalah sehari-hari
yang berkaitan
dengan potongan,
bruto, neto, tara.
 Guru meminta siswa

 Siswa membentuk

untuk duduk

kelompok dengan

berdasarkan kelompok

jumlah yang telah

pada pertemuan I

ditentukan

Fase 1: Orientasi siswa

Fase 1: Orientasi

pada masalah

siswa pada masalah

 Guru mengajukan

 Siswa

permasalahan yang

memperhatikan

ditulis di papan tulis

guru.

kepada siswa yaitu
tentang potongan, bruto,
neto, tara.
Inti

 Guru meminta siswa

 Siswa mengamati,

mengamati (membaca),

memahami dan

memahami dan

bertanya apabila ada

menganalisis masalah

yang belum

secara kelompok dan

dipahami terkait

mengajukan pertanyaan

permasalahan yang

mengenai hal-hal yang

disajikan.

belum dipahami terkait
masalah yang disajikan.
 Guru meminta siswa

 Siswa menuliskan

menuliskan informasi

informasi yang

yang terdapat dari

didapat dari

masalah tersebut secara

permasalahan

teliti.

tersebut.

70
menit
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Fase

Fase 2:

2:Mengorganisasikan

Mengorganisasikan

siswa belajar

siswa belajar

 Guru berkeliling

 Siswa bekerja sama

mencermati siswa

mendiskusikan

bekerja dan memberikan

jawaban dari

kesempatan kepada

permasalahan yang

siswa bertanya hal-hal

diberikan dan

yang belum dipahami.

bertanya apabila ada

 Guru memberi bantuan
berkaitan dengan

hal yang belum
dipahami.

kesulitan yang dialami
oleh kelompok.
 Guru mendorong siswa

 Siswa bekerja sama

agar bekerja sama dalam

mencoba dan

kelompok untuk

menemukan jalan

memecahkan masalah

untuk memecahkan

yang diberikan.

permasalahan yang
diberikan.

Fase 3: Membimbing

Fase 3:

penyelidikan individu

Membimbing

maupun kelompok

penyelidikan
individu maupun
kelompok

 Guru meminta siswa

 Siswa

agar mendiskusikan

mendiskusikan

proses penyelesaian

proses penyelesaian

permasalahan yang

masalah bersama

diberikan. Bila siswa

kelompok.

belum mampu
menyelesaikannya, guru
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kemudian memberikan
bantuan agar siswa
memiliki ide untuk
menyelesaikan masalah
tersebut.
Fase 4:

Fase 4:

Mengembangkan dan

Mengembangkan

menyajikan hasil karya

dan menyajikan
hasil karya

 Guru meminta siswa

 Siswa menyiapkan

menyiapkan laporan

hasil laporannya

hasil diskusi kelompok.

bersama kelompok.

 Guru berkeliling

 Siswa meminta

mencermati siswa

bantuan kepada

bekerja menyusun

guru apabila ada

laporan hasil diskusi dan

kesulitan.

memberi bantuan bila
diperlukan.
 Guru meminta siswa

 Siswa

menentukan perwakilan

bermusyawarah

kelompok secara

untuk menentukan

musyawarah untuk

perwakilan

menyajikan

kelompok dalam

(mempresentasikan)

menyajikan

hasil diskusi mereka di

(mempresentasikan)

depan kelas.

hasil diskusi mereka
di depan kelas.

Fase 5: Menganalisis
dan mengevaluasi proses
pemecahan masalah

Fase 5: Menganalisis
dan mengevaluasi
proses pemecahan
masalah
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 Guru meminta salah

 Perwakilan

satu kelompok untuk

kelompok maju

mempresentasikan hasil

untuk

diskusinya di depan

mempresentasikan

kelas.

hasil diskusinya.

 Guru memberi

 Siswa dari

kesempatan kepada

kelompok penyaji

siswa dari kelompok

memberikan

penyaji untuk

penjelasan

memberikan penjelasan

mengenai hasil

dengan baik.

diskusinya.

 Guru memberi

 Kelompok lain

kesempatan kepada

menanggapi hasil

siswa dari kelompok

diskusi dari

lain untuk memberikan

kelompok penyaji.

tanggapan terhadap
hasil diskusi kelompok
penyaji.
 Guru mendorong agar

 Kelompok penyaji

siswa secara aktif

dan kelompok lain

terlibat dalam diskusi

saling membantu

kelompok serta saling

untuk

membantu untuk

menyelesaikan

menyelesaikan masalah

masalah.

tersebut.
 Guru mengarahkan
diskusi apabila ada
kelompok yang
melenceng jauh dari
permasalahan.

 Siswa mengikuti
arahan guru.
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 Guru meminta semua

 Siswa

kelompok untuk

mengumpulkan

mengumpulkan semua

hasil diskusinya

hasil diskusinya.

kepada guru.

 Guru mengarahkan

 Siswa

semua siswa pada

mendengarkan dan

kesimpulan mengenai

mencatat

menghitung,

kesimpulan

mengidentifikasi

mengenai

hubungan, dan

menghitung,

memecahkan masalah

mengidentifikasi

sehari-hari yang

hubungan, dan

berkaitan dengan

memecahkan

potongan, bruto, neto,

masalah sehari-hari

tara.

yang berkaitan
dengan potongan,
bruto, neto, tara.

 Guru memberikan

 Siswa

informasi kepada siswa

mendengarkan

tentang materi yang

informasi guru.

akan di pelajari
Penutup

dipertemuan
selanjutnya.
 Guru mengakhiri
pembelajaran dengan
mengucapkan salam.

 Siswa menjawab
salam

5 menit
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Pertemuan ketiga
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi

Guru

Siswa

Waktu

 Guru membuka
pembelajaran dengan

 Siswa menjawab
salam.

mengucapkan salam
pembuka.
 Guru meminta ketua
kelas untuk

 Guru dan siswa
berdoa

memimpin doa.
 Guru menanyakan
kabar dan
memberikan motivasi
belajar kepada siswa.
 Guru memotivasi

Pendahuluan

 Siswa menjawab dan

siswa dengan

mendengarkan

memberi penjelasan

motivasi yang

tentang pentingnya

diberikan guru.

mempelajari materi
ini yaitu tentang
bunga tunggal dan
pajak.
 Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran,
yaitu tentang:
 Menentukan besar
bunga tunggal dan
pajak
 Memecahkan
masalah seharihari yang

 Siswa mendengarkan
tujuan pembelajaran.

5 menit
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berkaitan dengan
bungga tunggal
dan pajak
 Guru meminta siswa  Siswa membentuk
untuk duduk

kelompok dengan

berdasarkan

jumlah yang telah

kelompok pada

ditentukan

pertemuan
sebelumnya
Fase 1: Orientasi
siswa pada masalah
 Guru mengajukan

Fase 1: Orientasi siswa
pada masalah
 Siswa memperhatikan
guru.

permasalahan yang
ditulis di papan tulis
kepada siswa yaitu
tentang bunga
Inti

tunggal dan pajak

 Siswa mengamati,

 Guru meminta siswa

memahami dan

mengamati

bertanya apabila ada

(membaca),

yang belum dipahami

memahami dan

terkait permasalahan

menganalisis masalah

yang disajikan.

secara kelompok dan
mengajukan
pertanyaan mengenai
hal-hal yang belum
dipahami terkait
masalah yang
disajikan.
 Guru meminta siswa  Siswa menuliskan
menuliskan informasi

informasi yang

70 menit
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yang terdapat dari

didapat dari

masalah tersebut

permasalahan

secara teliti

tersebut.

Fase 2:

Fase 2:

Mengorganisasikan

Mengorganisasikan

siswa belajar

siswa belajar

 Guru berkeliling

 Siswa bekerja sama

mencermati siswa

mendiskusikan

bekerja dan

jawaban dari

memberikan

permasalahan yang

kesempatan kepada

diberikan dan

siswa bertanya hal-

bertanya apabila ada

hal yang belum

hal yang belum

dipahami.

dipahami

 Guru memberi
bantuan berkaitan
dengan kesulitan
yang dialami oleh
kelompok.
 Guru mendorong

 Siswa bekerja sama

siswa agar bekerja

mencoba dan

sama dalam

menemukan jalan

kelompok untuk

untuk memecahkan

memecahkan

permasalahan yang

masalah yang

diberikan.

diberikan.
Fase 3: Membimbing

Fase 3: Membimbing

penyelidikan individu

penyelidikan individu

maupun kelompok

maupun kelompok

 Guru meminta siswa
agar mendiskusikan

 Siswa mendiskusikan
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proses penyelesaian

proses penyelesaian

permasalahan yang

masalah bersama

diberikan. Bila siswa

kelompok.

belum mampu
menyelesaikannya,
guru kemudian
memberikan bantuan
agar siswa memiliki
ide untuk
menyelesaikan
masalah tersebut.
Fase 4:

Fase 4:

Mengembangkan dan

Mengembangkan dan

menyajikan hasil

menyajikan hasil

karya

karya

 Guru meminta siswa

 Siswa menyiapkan

menyiapkan laporan

hasil laporannya

hasil diskusi

bersama kelompok.

kelompok.
 Guru berkeliling

 Siswa meminta

mencermati siswa

bantuan kepada guru

bekerja menyusun

apabila ada kesulitan.

laporan hasil diskusi
dan memberi bantuan
bila diperlukan.
 Guru meminta siswa

 Siswa bermusyawarah

menentukan

untuk menentukan

perwakilan kelompok

perwakilan kelompok

secara musyawarah

dalam menyajikan

untuk menyajikan

(mempresentasikan)

(mempresentasikan)

hasil diskusi mereka
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hasil diskusi mereka

di depan kelas.

di depan kelas.
Fase 5: Menganalisis

Fase 5: Menganalisis

dan mengevaluasi

dan mengevaluasi

proses pemecahan

proses pemecahan

masalah

masalah

 Guru meminta salah

 Perwakilan kelompok

satu kelompok untuk

maju untuk

mempresentasikan

mempresentasikan

hasil diskusinya di

hasil diskusinya.

depan kelas.
 Guru memberi

 Siswa dari kelompok

kesempatan kepada

penyaji memberikan

siswa dari kelompok

penjelasan mengenai

penyaji untuk

hasil diskusinya.

memberikan
penjelasan dengan
baik.
 Guru memberi

 Kelompok lain

kesempatan kepada

menanggapi hasil

siswa dari kelompok

diskusi dari kelompok

lain untuk

penyaji.

memberikan
tanggapan terhadap
hasil diskusi
kelompok penyaji.
 Guru mendorong

 Kelompok penyaji

agar siswa secara

dan kelompok lain

aktif terlibat dalam

saling membantu

diskusi kelompok

untuk menyelesaikan

serta saling
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membantu untuk

masalah.

menyelesaikan
masalah tersebut.
 Guru mengarahkan
diskusi apabila ada
kelompok yang

 Siswa mengikuti
arahan guru.

melenceng jauh dari
permasalahan.
 Guru meminta semua  Siswa mengumpulkan
kelompok untuk

hasil diskusinya

mengumpulkan

kepada guru.

semua hasil
diskusinya.
 Guru mengarahkan

 Siswa mendengarkan

semua siswa pada

dan mencatat

kesimpulan mengenai

kesimpulan mengenai

menentukan dan

menentukan dan

memecahkan

memecahkan masalah

masalah sehari-hari

sehari-hari yang

yang berkaitan

berkaitan dengan

dengan bunga

bunga tunggal dan

tunggal dan pajak

pajak

 Guru memberikan
informasi kepada

 Siswa mendengarkan
informasi guru.

siswa tentang materi
yang akan di pelajari
Penutup

dipertemuan
selanjutnya.
 Guru mengakhiri
pembelajaran dengan
mengucapkan salam.

 Siswa menjawab
salam

5 menit
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Pertemuan Keempat
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi

Guru

Siswa

Waktu

 Guru membuka
pembelajaran

 Siswa menjawab

10 menit

salam.

dengan
mengucapkan salam
pembuka.
 Guru meminta ketua
kelas untuk
Pendahuluan

memimpin doa.
 Guru menanyakan
kabar dan
memberikan
motivasi belajar
kepada siswa.
 Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran.
 Guru memberikan

Inti

 Guru dan siswa
berdoa
 Siswa menjawab dan
mendengarkan
motivasi yang
diberikan guru.
 Siswa mendengarkan
tujuan pembelajaran.
 Siswa menerima dan

soal Posttest kepada

mengerjakan soal

siswa

posttest yang

60 menit

diberikan
 Guru meminta siswa  Siswa

Penutup

mengumpulkan soal

menggumpulkan soal

dan lembar kerja

dan lembar jawaban.

yang diberikan.
 Guru mengakhiri
pembelajaran
dengan

 Siswa menjawab
salam

10 menit
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mengucapkan salam.

F. Media/ alat, Bahan, dan Sumber Belajar
1. Buku ajar Matematika SMP kelas VII
2. Spidol
3. Papan tulis
G. Strategi Pembelajaran
Pendekatan

: Scientific

Metode

: Diskusi, tanya jawab, soal

Model Pembelajaran

: Problem Based Learning

H. Penilaian Hasil Belajar
a. Teknik penilaian

: Pengamatan dan tes tertulis

b. Prosedur penilaian

:

No Aspek yang dinilai

1.

Sikap

Teknik

Waktu

Penilaian

Penilaian

Pengamatan

Selama

a. Terlibat aktif dalam

pembelajaran,

pembelajaran.

diskusi, dan saat

b. Bekerja sama dalam

presentasi hasil

kegiatan kelompok.

diskusi.

c. Tangguh, disiplin, dan jujur
dalam mengerjakan tugas
belajar matematika
2.

Pengetahuan

Pengamatan dan

Penyelesaian

a. Menganalisis dan

tes

permasalahan

merancang model

yang diberikan

matematika serta

baik secara

menerapkan konsep dan

individu maupun

sifat aritmetika sosial

kelompok.
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dalam memecahkan
masalah secara tepat,
sistematis, terampil dan
kreatif.
3.

Keterampilan

Pengamatan

a. Terampil dalam

Penyelesaian
tugas secara

menyajikan data dan

individu maupun

mengkomunikasikannya

kelompok dan

dalam bentuk model

dalam diskusi

matematika berupa

serta presentasi.

aritmetika sosial, serta
menerapkan konsep dan
sifat aritmetika sosial
dalam memecahkan
masalah.

Jambi,

2020

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Guru Pelajaran Matematika

Peneliti,

Sherly Afrilia
NIP.

NIP.

TM.161368
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RPP KELOMPOK KONTROL
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah

: SMPN 17 Kabupaten Tebo

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/Semester

: VII/Genap

Materi Pokok

: Aritmetika Sosial

Alokasi Waktu

:

menit (4 kali pertemuan)

A. Kompetensi Inti
1.

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

2.

Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri,
peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan

sosial

dan

alam

dalam

jangkauan

pergaulan

dan

keberadaannya.
3. Memahami dan menerapkan (faktual, konseptual, dan prosedural)
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menyaji dan menalar 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.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
3.9 Mengenal dan menganalisis

Indikator
3.9.1 Menghitung penjualan,

berbagai situasi aritmetika

pembelian, keuntungan, kerugian

sosial (penjualan, pembelian,

dan persentase

potongan, keuntungan,

3.9.2 Mengidentifikasi hubungan
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kerugian, bunga tunggal,

penjualan, pembelian,

persentase, bruto, neto, tara)

keuntungan, kerugian dan
persentase
3.9.3 Menentukan besar potongan,
bruto, neto, tara
3.9.4 Mengidentifikasi hubungan
potongan, bruto, neto, tara
3.9.5 Menentukan besar bunga tunggal
dan pajak

4.9 Menyelesaikan masalah

4.9.1

Memecahkan masalah sehari-

berkaitan dengan aritmetika

hari yang berkaitan dengan

sosial (penjualan, pembelian,

penjualan, pembelian,

potongan, keuntungan,

keuntungan, kerugian

kerugian, bunga tunggal,

4.9.2

persentase, bruto, neto, tara)

Memecahkan masalah seharihari yang berkaitan dengan
potongan, bruto, neto, tara

4.9.3

Memecahkan masalah seharihari yang berkaitan dengan
bungga tunggal dan pajak

C. Tujuan Pembelajaran
Pertemuan 1
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa dapat:
 Menghitung penjualan, pembelian, keuntungan, kerugian dan persentase
 Mengidentifikasi hubungan penjualan, pembelian, keuntungan, kerugian
dan persentase
 Memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjualan,
pembelian, keuntungan, kerugian
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Pertemuan II
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa dapat:
 Menentukan besar potongan, bruto, neto, tara
 Mengidentifikasi hubungan potongan, bruto, neto, tara
 Memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan potongan, bruto,
neto, tara
Pertemuan III
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa dapat:
 Menentukan besar bunga tunggal dan pajak
 Memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bungga tunggal
dan pajak
Pertemuan IV
Posstest
D. Materi Pembelajaran
ARITMETIKA SOSIAL
Aritmetika sosial merupakan suatu perhitungan yang biasa kita lakukan
dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kegiatan jual beli atau kegiatan yang
dilakukan oleh koperasi maupun bank yaiu kegiatan simpan pinjam. Dalam
aritmatika sosial kita akan membahas penggunaan operasi sederhana seperti
penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang sering diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari. Dalam melakukan kegiatan jual beli tentu kita
tidak akan terlepas dari yang namanya untung dan rugi, berikut penjelasan
mengenai suatu keuntungan dan kerugian.
1. Keuntungan
Suatu jual beli dikatakan memperoleh keuntungan jika harga jual lebih
besar dari harga beli atau harga jual melebihi harga modal.
Untung = Harga penjualan – Harga pembelian

2. Kerugian
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Suatu jual beli dikatakan memperoleh kerugian jika harga jual lebih kecil
dari harga beli atau harga jual di bawah modal.
Rugi = Harga pembelian – Harga penjualan

3. Bruto, Netto, dan Tara
d. Bruto merupakan berat kotor, artinya berat suatu barang beserta dengan
tempatnya/kemasannya.
e. Netto merupakan berat bersih, artinya berat suatu barang setelah
dikurangi dengan tempatnya.
f. Tara

merupakan

potongan

berat,

artinya

berat

tempat

suatu

barang/kemasannya.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa :
Bruto = Netto + Tara
Netto = Bruto – Tara
Tara = Bruto – Netto
4. Bunga Tunggal
Jika kita menyimpan uang di bank maka tiap bulan uang kita akan
bertambah. Tambahan uang itu disebut bunga. Bunga tunggal adalah
bunga yang di hitung berdasarkan modalnya saja, sedangkan bunganya
tidak akan berbunga lagi.
5. Pajak
Pajak merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh rakyat kepada
negara atau pemerintah untuk digunakan bagi kepentingan rakyat. Ada
bermacam-macam pajak, misalnya pajak penghasilan (PPh), pajak
pertambahan nilai (PPN), dan pajak bumi dan bangunan (PBB).
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E. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Pertama
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan Guru

Deskripsi Kegiatan

Alokasi

Siswa

Waktu

Fase 1: Menyampaikan

Fase 1:

tujuan dan memotivasi

Menyampaikan

siswa

tujuan dan
memotivasi siswa

 Guru membuka
pembelajaran dengan

 Siswa menjawab
salam.

mengucapkan salam
pembuka.
 Guru meminta ketua kelas  Guru dan siswa
untuk memimpin doa.
 Guru menanyakan kabar

berdoa bersama.
 Siswa menjawab

dan mengecek kehadiran

dan merespon

peserta didik.

guru.

Pendahuluan  Guru memotivasi siswa

 Siswa

dengan memberi

mendengarkan

penjelasan tentang

motivasi dari guru

pentingnya mempelajari

dan mendengarkan

materi ini yaitu tentang

tujuan

penjualan, pembelian,

pembelajaran.

keuntungan, kerugian,
dan persentase
 Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran,
yaitu tentang:
 Menghitung
penjualan,
pembelian,

10
menit
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keuntungan,
kerugian dan
persentase
 Mengidentifikasi
hubungan penjualan,
pembelian,
keuntungan,
kerugian dan
persentase
 Memecahkan
masalah sehari-hari
yang berkaitan
dengan penjualan,
pembelian,
keuntungan,
kerugian
Fase 2:

Fase 2:

Mendemostrasikan

Mendemostrasikan

pengetahuan atau

pengetahuan atau

keterampilan

keterampilan

 Guru menjelaskan materi

Inti

 Siswa

tentang penjualan,

mendengarkan

pembelian, keuntungan,

penjelasan materi

kerugian, dan persentase

yang disampaikan
oleh guru.

Fase 3: Membimbing

Fase 3:

Pelatihan

Membimbing
Pelatihan

 Guru memberikan soal
kepada siswa.

 Siswa menulis soal
yang diberikan
guru.

60
menit

135

Lampiran 8

 Guru memberikan

 Siswa bertanya

kesempatan kepada siswa

kepada guru

untuk bertanya hal-hal

apabila terdapat

yang tidak dipahami

soal yang tidak di

dalam soal.

pahami.

 Guru meminta siswa

 Siswa menuliskan

untuk menuliskan

jawaban dari soal

jawaban dari soal yang

yang diberikan.

diberikan.
Fase 4: Mengecek

Fase 4: Mengecek

pemahaman dan

pemahaman dan

memberikan umpan balik

memberikan
umpan balik

 Guru meminta salah satu

 Siswa maju dan

siswa untuk mengerjakan

mengerjakan

latihan yang diberikan

didepan.

didepan.
 Guru meminta siswa yang  Siswa menjelaskan
mengerjakan tadi untuk

hasil jawabannya

menjelaskan hasil

kepada siswa

jawaban nya kepada siswa

lainnya.

lainnya.
 Guru memberikan

 Siswa memberikan

kesempatan kepada siswa

tanggapan atau

lain untuk memberikan

bertanya.

tanggapan atau bertanya.
 Guru membantu memberi  Siswa
pengarahan apabila ada

mendengarkan

yang melenceng jauh dari

arahan yang

latihan yang diberikan.

diberikan

Fase 5: Memberikan

Fase 5:
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latihan dan penerapan

Memberikan

konsep

latihan dan
penerapan konsep

 Guru mempersiapkan

 Siswa menulis dan

latihan untuk siswa

mengerjakan

dengan menerapkan

latihan yang

konsep yang dipelajari.

diberikan.

 Guru meminta siswa

 Siswa membuat

untuk membuat ringkasan

ringkasan dari

mengenai konsep yang

latihan yang

telah dipelajari.

diberikan.

 Guru meminta siswa

 Siswa

mengumpulkan hasil

mengumpulkan

kerjanya

hasil kerjanya

 Guru memberi penguatan  Siswa
dan menyimpulkan materi

mendengarkan

yang sudah dipelajari

penguatan dan

yaitu tentang penjualan,

mencatat

pembelian, keuntungan,

kesimpulan yang

kerugian, dan persentase

diberikan guru
tentang materi
penjualan,
pembelian,

Penutup

keuntungan,
kerugian, dan
persentase
 Guru memberikan

 Siswa

informasi kepada siswa

mendengarkan

tentang materi yang akan

informasi yang

di pelajari dipertemuan

diberikan guru.

selanjutnya.

10
menit
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 Guru mengakhiri
pembelajaran dengan
mengucapkan salam.

 Siswa menjawab
salam.

Pertemuan Kedua
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan Guru

Deskripsi Kegiatan

Alokasi

Siswa

Waktu

Fase 1: Menyampaikan

Fase 1:

tujuan dan memotivasi

Menyampaikan

siswa

tujuan dan
memotivasi siswa

 Guru membuka
pembelajaran dengan

 Siswa menjawab
salam.

mengucapkan salam
pembuka.
 Guru meminta ketua
kelas untuk memimpin
Pendahuluan

 Guru dan siswa
berdoa bersama.

doa.
 Guru menanyakan kabar  Siswa menjawab
dan mengecek kehadiran

dan merespon guru.

peserta didik.
 Guru memotivasi siswa

 Siswa

dengan memberi

mendengarkan

penjelasan tentang

motivasi dari guru

pentingnya mempelajari

dan mendengarkan

materi ini yaitu tentang

tujuan

potongan, bruto, neto,

pembelajaran.

tara.
 Guru menyampaikan

5 menit
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tujuan pembelajaran,
yaitu tentang:
 Menentukan besar
potongan, bruto,
neto, tara
 Mengidentifikasi
hubungan potongan,
bruto, neto, tara
 Memecahkan
masalah sehari-hari
yang berkaitan
dengan potongan,
bruto, neto, tara
Fase 2:

Fase 2:

Mendemostrasikan

Mendemostrasikan

pengetahuan atau

pengetahuan atau

keterampilan

keterampilan

 Guru menjelaskan

Inti

 Siswa

materi tentang

mendengarkan

penjualan, pembelian,

penjelasan materi

keuntungan, kerugian,

yang disampaikan

dan persentase

oleh guru.

Fase 3: Membimbing

Fase 3:

Pelatihan

Membimbing
Pelatihan

 Guru memberikan soal
kepada siswa.

 Siswa menulis soal
yang diberikan
guru.

 Guru memberikan

 Siswa bertanya

kesempatan kepada

kepada guru apabila

siswa untuk bertanya

terdapat soal yang

70
menit
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hal-hal yang tidak

tidak di pahami.

dipahami dalam soal.
 Guru meminta siswa

 Siswa menuliskan

untuk menuliskan

jawaban dari soal

jawaban dari soal yang

yang diberikan.

diberikan.
Fase 4: Mengecek

Fase 4: Mengecek

pemahaman dan

pemahaman dan

memberikan umpan

memberikan umpan

balik

balik

 Guru meminta salah satu  Siswa maju dan
siswa untuk

mengerjakan

mengerjakan latihan

didepan.

yang diberikan didepan.
 Guru meminta siswa

 Siswa menjelaskan

yang mengerjakan tadi

hasil jawabannya

untuk menjelaskan hasil

kepada siswa

jawaban nya kepada

lainnya.

siswa lainnya.
 Guru memberikan

 Siswa memberikan

kesempatan kepada

tanggapan atau

siswa lain untuk

bertanya.

memberikan tanggapan
atau bertanya.
 Guru membantu

 Siswa

memberi pengarahan

mendengarkan

apabila ada yang

arahan yang

melenceng jauh dari

diberikan

latihan yang diberikan.
Fase 5: Memberikan

Fase 5: Memberikan

latihan dan penerapan

latihan dan
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konsep
 Guru mempersiapkan

penerapan konsep
 Siswa menulis dan

latihan untuk siswa

mengerjakan

dengan menerapkan

latihan yang

konsep yang dipelajari.

diberikan.

 Guru meminta siswa

 Siswa membuat

untuk membuat

ringkasan dari

ringkasan mengenai

latihan yang

konsep yang telah

diberikan.

dipelajari.
 Guru meminta siswa

 Siswa

mengumpulkan hasil

mengumpulkan

kerjanya.

hasil kerjanya

 Guru memberi

 Siswa

penguatan dan

mendengarkan

menyimpulkan materi

penguatan dan

yang sudah dipelajari

mencatat

yaitu tentang potongan,

kesimpulan yang

bruto, neto, tara.

diberikan guru
tentang materi
potongan, bruto,
neto, tara.

Penutup
 Guru memberikan
informasi kepada siswa
tentang materi yang
akan di pelajari

 Siswa
mendengarkan
informasi yang
diberikan guru.

dipertemuan
selanjutnya.
 Guru mengakhiri
pembelajaran dengan

 Siswa menjawab
salam.

5 menit
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mengucapkan salam.

Pertemuan ketiga
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi

Guru

Siswa

Waktu

Fase 1:

Fase 1:

Menyampaikan

Menyampaikan

tujuan dan

tujuan dan

memotivasi siswa

memotivasi siswa

 Guru membuka
pembelajaran dengan

 Siswa menjawab
salam.

mengucapkan salam
pembuka.
 Guru meminta ketua
kelas untuk

 Guru dan siswa
berdoa bersama.

memimpin doa.
Pendahuluan

 Guru menanyakan
kabar dan mengecek

 Siswa menjawab dan
merespon guru.

kehadiran peserta
didik.
 Guru memotivasi

 Siswa mendengarkan

siswa dengan

motivasi dari guru

memberi penjelasan

dan mendengarkan

tentang pentingnya

tujuan pembelajaran.

mempelajari materi
ini yaitu tentang
bunga tunggal dan
pajak.
 Guru menyampaikan

10 menit
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tujuan pembelajaran,
yaitu tentang:
 Menentukan besar
bunga tunggal dan
pajak
 Memecahkan
masalah sehari-hari
yang berkaitan
dengan bungga
tunggal dan pajak

Fase 2:

Fase 2:

Mendemostrasikan

Mendemostrasikan

pengetahuan atau

pengetahuan atau

keterampilan

keterampilan

 Guru menjelaskan

 Siswa mendengarkan

materi tentang

penjelasan materi

penjualan, pembelian,

yang disampaikan

keuntungan, kerugian,

oleh guru.

dan persentase
Inti

Fase 3: Membimbing

Fase 3: Membimbing

Pelatihan

Pelatihan

 Guru memberikan
soal kepada siswa.
 Guru memberikan

 Siswa menulis soal
yang diberikan guru.
 Siswa bertanya

kesempatan kepada

kepada guru apabila

siswa untuk bertanya

terdapat soal yang

hal-hal yang tidak

tidak di pahami.

dipahami dalam soal.
 Guru meminta siswa
untuk menuliskan

 Siswa menuliskan
jawaban dari soal

60 menit
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jawaban dari soal

yang diberikan.

yang diberikan.
Fase 4: Mengecek

Fase 4: Mengecek

pemahaman dan

pemahaman dan

memberikan umpan

memberikan umpan

balik

balik

 Guru meminta salah

 Siswa maju dan

satu siswa untuk

mengerjakan

mengerjakan latihan

didepan.

yang diberikan
didepan.
 Guru meminta siswa

 Siswa menjelaskan

yang mengerjakan

hasil jawabannya

tadi untuk

kepada siswa lainnya.

menjelaskan hasil
jawaban nya kepada
siswa lainnya.
 Guru memberikan

 Siswa memberikan

kesempatan kepada

tanggapan atau

siswa lain untuk

bertanya.

memberikan
tanggapan atau
bertanya.
 Guru membantu

 Siswa mendengarkan

memberi pengarahan

arahan yang

apabila ada yang

diberikan

melenceng jauh dari
latihan yang
diberikan.
Fase 5: Memberikan

Fase 5: Memberikan

latihan dan penerapan

latihan dan
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konsep

penerapan konsep

 Guru mempersiapkan  Siswa menulis dan
latihan untuk siswa

mengerjakan latihan

dengan menerapkan

yang diberikan.

konsep yang
dipelajari.
 Guru meminta siswa

 Siswa membuat

untuk membuat

ringkasan dari latihan

ringkasan mengenai

yang diberikan.

konsep yang telah
dipelajari.
 Guru meminta siswa
mengumpulkan hasil

mengumpulkan hasil

kerjanya.

kerjanya

 Guru memberi

 Siswa mendengarkan

penguatan dan

penguatan dan

menyimpulkan materi

mencatat kesimpulan

yang sudah dipelajari

yang diberikan guru

yaitu tentang bunga

tentang materi bunga

tunggal dan pajak

tunggal dan pajak

 Guru memberikan
Penutup

 Siswa

 Siswa mendengarkan

informasi kepada

informasi yang

siswa tentang materi

diberikan guru.

yang akan di pelajari
dipertemuan
selanjutnya.
 Guru mengakhiri
pembelajaran dengan
mengucapkan salam.

 Siswa menjawab
salam.

10 menit
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Pertemuan Keempat
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi

Guru

Siswa

Waktu

 Guru membuka
pembelajaran

 Siswa menjawab

5 menit

salam.

dengan
mengucapkan salam
pembuka.
 Guru meminta ketua  Guru dan siswa
kelas untuk
Pendahuluan

memimpin doa.
 Guru menanyakan

 Siswa menjawab dan

kabar dan

mendengarkan

memberikan

motivasi yang

motivasi belajar

diberikan guru.

kepada siswa.
 Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran.
 Guru memberikan
Inti

berdoa

 Siswa
mendengarkan
tujuan pembelajaran.
 Siswa menerima dan

soal Posttest kepada

mengerjakan soal

siswa

posttest yang

70 menit

diberikan
 Guru meminta siswa  Siswa

Penutup

mengumpulkan soal

menggumpulkan

dan lembar kerja

soal dan lembar

yang diberikan.

jawaban.

 Guru mengakhiri
pembelajaran
dengan
mengucapkan salam.

 Siswa menjawab
salam

5 menit
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F. Media/ alat, Bahan, dan Sumber Belajar
4. Buku ajar Matematika SMP kelas VII
5. Spidol
6. Papan tulis

G. Strategi Pembelajaran
Pendekatan

: Induktif

Model Pembelajaran

: Direct instruction

H. Penilaian Hasil Belajar
c. Teknik penilaian

: Pengamatan dan tes tertulis

d. Prosedur penilaian

:

No Aspek yang dinilai

1.

Sikap

Teknik

Waktu

Penilaian

Penilaian

Pengamatan

Selama

d. Terlibat aktif dalam

pembelajaran,

pembelajaran.

diskusi, dan saat

e. Bekerja sama dalam

presentasi hasil

kegiatan kelompok.

diskusi.

f. Tangguh, disiplin, dan jujur
dalam mengerjakan tugas
belajar matematika
2.

Pengetahuan

Pengamatan dan

Penyelesaian

b. Menganalisis dan

tes

permasalahan

merancang model

yang diberikan

matematika serta

baik secara

menerapkan konsep dan

individu maupun

sifat aritmetika sosial

kelompok.

dalam memecahkan
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masalah secara tepat,
sistematis, terampil dan
kreatif.
3.

Keterampilan

Pengamatan

b. Terampil dalam

Penyelesaian
tugas secara

menyajikan data dan

individu maupun

mengkomunikasikannya

kelompok dan

dalam bentuk model

dalam diskusi

matematika berupa

serta presentasi.

aritmetika sosial, serta
menerapkan konsep dan
sifat aritmetika sosial
dalam memecahkan
masalah.

Jambi,

2020

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Guru Pelajaran Matematika

Peneliti

Sukabul, S.Pd

Helvin Hudari, S.Pd

Sherly Afrilia

NIP.

NIP.

NIM. TM161368
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SOAL POSTTEST
1. Tentukan kondisi berikut yang merupakan kondisi untung, rugi, atau impas
dari tabel pembelian penjualan berikut:
No
1

Pembelian

Penjualan

Kategori

Keterangan

Rp 1.000.000,00 Rp 1.125.000,00

2

Rp 900.000,00

Rp 750.000,00

3

Rp 1.500.000,00

Rp 1.550.000,00

4

Rp 500.000,00

Rp 500.000,00

2. Seorang pedagang membeli

kardus mie instan. Tiap kardus berisi 40

bungkus. Tiap bungkus Rp 2.200,00. Jika dari penjualan itu ia mendapat
untung Rp 350,00 per bungkus, berapakah harga pembelian

kardus mie

instan tersebut?
3. Pak Amir membeli 15 lusin buku dengan harga Rp17.500,00 per lusin. Untuk
biaya transportasi ia mengeluarkan uang sebesar Rp35.000,00. Jika ia
memperoleh uang sebesar Rp372.500,00 dari hasil penjualan seluruh buku
tersebut, berapakah keuntungan yang ia dapatkan ?
4. Marisa menyimpan uang di Bank sebesar Rp 800.000,00 dengan bunga
tunggal18% pertahun. Hitunglah jumlah uang Marisa setelah 4 bulan?
5. Perhatikan tabel berikut!
Penjual

Modal (Rp)

Persentase Keuntungan

Nasi Goreng

100.000

20%

Bakso

200.000

15%

Mie Ayam

400.000

10%

6. Pak Aji membeli sebuah mobil bekas seharga Rp 25.000.000,00. Untuk
perbaikannya, Pak Aji harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 1.500.000,00.
Setelah beberapa bulan, Pak Aji memutuskan untuk menjual mobilnya itu dan
ternyata ia mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00. Berapakah harga
jual mobil tersebut ?
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KUNCI JAWABAN
1. Diketahui:
No

Pembelian

Penjualan

1

Rp 1.000.000,00

Rp 1.125.000,00

2

Rp 900.000,00

Rp 750.000,00

3

Rp 1.500.000,00

Rp 1.550.000,00

4

Rp 500.000,00

Rp 500.000,00

Ditanya: Tentukan untung, rugi, atau impas dari tabel tersebut?
Penyelesaian:
Kategori

Keterangan

Untung

Harga jual > Harga beli

Rugi

Harga jual < Harga beli

Untung

Harga jual > Harga beli

Impas

Harga jual = Harga beli

2. Diketahui:

Ditanya : Berapakah harga pembelian

kardus mie instan tersebut?

Penyelesaian:

Jadi, harga pembelian

kardus mie instan adalah Rp 37.000,00.
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3. Diketahui:
15 lusin buku = Rp17.500,00/lusin
Biaya transportasi = Rp35.000,00
Hasil Penjualan = Rp372.500,00
Ditanya: Berapakah keuntungan yang Pak Amir dapatkan?
Penyelesaian:
Harga beli

biaya transpotasi

Harga Jual = Rp 372.500,00
Harga Jual > Harga Beli, maka mengalami keuntungan
Untung = Harga Jual – Harga Beli
= Rp372.500,00

Rp297.500,00

= Rp75.000,00
Jadi, keuntungan yang didapatkan Pak Amir adalah Rp75.000,00
4. Diketahui:
Besar modal = Rp 800.000,00
Bunga 18% pertahun
Ditanya: Hitunglah jumlah uang Marisa setelah 4 bulan?
Penyelesaian:
Bunga satu tahun

Bunga setelah 4 bulan

Jadi, jumlah uang Marisa setelah 4 bulan adalah

5. Diketahui:
Harga Mobil = Rp25.000.000,00
Biaya Perbaikan = Rp1.500.000,00
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Kerugian = Rp8.000.000,00
Ditanya: Berapakah harga jual mobil tersebut?
Penyelesaian:
Harga Beli (B) = Rp25.000.000,00 + biaya perbaikan
= Rp25.000.000,00 + Rp1.500.000,00
= Rp26.500.000,00
Rugi (R)

= Rp8.000.000

Harga Jual (J) = Harga Beli (B) –Rugi (R)
= Rp26.500.000,00 Rp8.000.000,00
=Rp18.500.000,00
Jadi, harga jual mobil tersebut adalah Rp18.500.000,00
6.

Diketahui:
Penjual

Modal (Rp)

Persentasi Keuntungan

Nasi Goreng

Rp 100.000,00

20%

Bakso

Rp 200.000,00

15%

Mie Ayam

Rp 400.000,00

10%

Ditanya: Penjual manakah yang memiliki keuntungan paling besar?
Penyelesaian:
Keuntungan penjual nasi goreng

Keuntungan penjual bakso

Keuntungan penjual mie ayam

Jadi, penjual yang memiliki keuntungan paling besar adalah
penjual

mie

ayam

yaitu

Rp

40.000
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ARITMETIKA SOSIAL
(Penjualan, Pembelian, Keuntungan, Kerugian, dan
Persentase)
Nama Kelompok
Kelas

:
:

Tujuan Pembelajaran
 Menghitung penjualan, pembelian,
keuntungan, kerugian dan persentase
 Mengidentifikasi hubungan penjualan,
pembelian, keuntungan, kerugian dan
persentase
 Memecahkan masalah sehari-hari yang
berkaitan dengan penjualan, pembelian,
keuntungan, kerugian
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•

MASALAH 1
Perhatikan gambar disamping !
Bapak membeli 1 slop rokok berisi 10 bungkus
dengan harga Rp 50.000,00 kemudian dijual per
bungkusnya Rp 5.500,00. Pertanyaannya:
a.

Untung atau rugikah bapak tersebut?

b.

Berapakah keuntungan atau kerugian bapak
tersebut?

Menanya
Apa yang kamu ketahui dari masalah diatas? Jelaskan jawabanmu!
Diketahui:

Ditanya:
Jawab:

Kesimpulan
Dari permasalahan 1 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:
Keuntungan :
Kerugian
:
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Ayo mengumpulkan informasi

Buatlah sebuah ilustrasi atau praktikan dalam kelompokmu, dengan syarat ada
seorang penjual dan pembeli. Kemudian lakukan hal berikut!


Saat kamu membutuhkan penghapus dan kamu harus membelinya di
toko alat tulis. Kemudian kamu membeli 2 penghapus seharga Rp
6.000,00. Tentukanlah berapa harga 1 buah penghapus?
Jawab:



Kemudian jika kamu menjual 1 buah penghapus kepada temanmu
dengan harga
Rp 3.500,00. Tentukan apakah kamu untung atau rugi dan berapakah
untung atau ruginya?
Jawab:

Tuliskan kesimpulan yang diperoleh dari masalah diatas
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Ayo amati masalah berikut !

Seorang pedagang buah membeli jeruk manis sebanyak 75kg dengan harga Rp
375.000,00. Kemudian jeruk-jeruk tersebut dijual kembali dengan harga Rp 6.500,00 per
kg. Tentukanlah:
a. Harga penjualan
b. Keuntungan yang diperoleh
c. Persentase keuntungan

Menanya
Apa yang kamu ketahui dari masalah diatas? Jelaskan jawabanmu!

Diketahui:
Ditanya: a.
b
c
Jawab:

170

Lampiran 17

Tulislah kesimpulan dari aktivitas 3

Kesimpulan:
Persentase Untung :
Persentase Rugi

:

Selamat Bekerja
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(Besar Potongan, Bruto, Netto, dan Tara)

Nama Kelompok
Kelas

:
:

Tujuan Pembelajaran
 Menentukan besar potongan, bruto, neto,
tara
 Mengidentifikasi hubungan potongan, bruto,
neto, tara
 Memecahkan masalah sehari-hari yang
berkaitan dengan potongan, bruto, neto, tara
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Perhatikan gambar dibawah ini !

Seorang pedagang beras menerima kiriman dari pasar induk Cipinang sebanyak
30 karung. Pada setiap karung tertera tulisan netto 100kg. Setelah dilakukan
penimbangan ternyata berat beras beserta karungnya 102kg. Tentukan bruto,
netto, dan tara dari karung beras tersebut?

Menanya
Apa yang kamu ketahui dari masalah diatas? Jelaskan jawabanmu!
Diketahui:
Ditanya: a.
b.
c.
Jawab :
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Kesimpulan
Dari permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:
Netto :
Bruto :
Tara

:

1. Salin dan lengkapilah tabel dibawah ini !
No
Brutto
Netto
Tara

Persentase Tara

1

60 kg

58 kg

.....

.....

2

125 kg

.....

.....

1,5%

3

250 kg

.....

.....

5%

4

300 kg

299 kg

.....

.....

2.

Ayah membeli sebuah televisi seharga Rp 2.800.000,00. Tetapi ayah
mendapatkan potongan harga, ia hanya membayar Rp 2.240.000,00. Hitunglah
persentase diskon yang ayah dapatkan?
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Diketahui:
Ditanya:
Jawab :

Kesimpulan
Diskon :

Persentase Diskon :
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ARITMETIKA SOSIAL
(Bunga Tunggal dan Pajak)

Nama Kelompok
Kelas

:
:

Tujuan Pembelajaran
 Menentukan besar bunga tunggal
dan pajak
 Memecahkan masalah seharihari yang berkaitan dengan
bungga tunggal dan pajak
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•

MASALAH 1
Perhatikan masalah dibawah ini !

Seorang pedagang meminjam uang sebesar Rp 1.500.000,00 dengan bunga 15%
setahun selama 10 bulan. Tentukanlah cicilan pedagang tersebut setiap bulannnya.

Menanya
Apa yang kamu ketahui dari masalah diatas? Jelaskan jawabanmu!
Diketahui:

Ditanya:
Jawab:
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MASALAH 2

Wahyu menyimpan uang di bank sebanyak Rp 5.000.000,00.Bank memberi bunga
10% pertahun. Tentukanlah:
a. Jumlah uang Wahyu pada akhir bulan pertama
b. Jumlah uang Wahyu pada bulan ke-5
c. Jumlah uang Wahyu sesudah 1 tahun
.
Diketahui:

Ditanya:

Jawab:
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1. Ibu Nia menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,00 dan harus
membayar pajak 2,5%. Berapakah gaji bersih yang diterima ibu Nia?
Diketahui:

Ditanya:
Jawab:

2. Linda membeli sebuah lemari es dengan harga Rp 4.500.000,00 belum
termasuk pajak. Berapakah uang yang harus dibayarkan Linda jika pajak
yang dikenakan sebesar 10% dan Linda mendapatkan diskon 5%?
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Diketahui:

Ditanya:
Jawab:

Kesimpulan
Dari permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:
Bunga Tunggal
:
Pajak

:

Selamat Bekerja
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(CURRICULUM VITAE)

Nama
Jenis Kelamin
Tempat/tgl lahir
Alamat
Alamat Email
No. Kontak

: Sherly Afrilia
: Perempuan
: Teluk Rendah Pasar/10 April 1998
: Teluk Rendah Pasar RT 08 RW 02
Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Prov. Jambi
: sherlyafrilia10@gmail.com
: 0822-8135-9488

Pendidikan Formal:
1. SD, tahun tamat
2. SMP, tahun tamat
3. SMA, tahun tamat

: SDN 37/VIII Teluk rendah Pasar, Tahun 2010
: SMPN 17 Kabupaten Tebo, Tahun 2013
: SMAN 10 Kota Jambi 2016

Motto Hidup

: Bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu
akan mati esok hari, dan bekerjalah untuk kehidupan
duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya.

