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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

MOTTO 

- Sungguh bersama kesukaran dan keringanan. Karna itu bila kau telah 

selesai (mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhan, berharaplah. (Q.S Al 

Insyirah : 6-8) 

- Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 Untuk kedua orang tuaku  

 Untuk teman – teman seperjuangan 

Pendidikan Matematika Angkatan 2008  

 Untuk sahabat-sahabatku yang selalu 

berbagi baik dalam suka maupun duka 
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ABSTRAK 

 

Kitri, Jati Wulan. 2015. Keefektifan Model Pembelajaran ARIAS Berbantuan CD 

Interaktif untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Siswa SMP Kelas VII  Materi Peluang. Skripsi, Jurusan Matematika Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Dr. Mulyono, M.Si.  

 

Kata kunci: model pembelajaran  ARIAS, CD Interaktif, kemampuan pemecahan 

masalah.  

 Kemampuan pemecahan masalah perlu dibangun sendiri oleh siswa 

melalui keterlibatan aktif dalam belajar dan interaksi dengan guru atau siswa lain. 

Model pembelajaran ARIAS merupakan modifikasi dari model pembelajaran 

ARCS yang terdiri dari lima komponen yaitu Assurance, Relevance, Interest, 

Assessment dan Satisfaction yang disusun berdasarkan teori belajar. Dengan 

pengajaran  model pembelajaran ARIAS berbantuan CD Interaktif siswa diberi 

kesempatan untuk membangun sendiri pengetahuannya secara personal maupun 

social.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan pendekatan 

pembelajaran ARIAS berbantuan  CD Interaktif  terhadap kemampuan pemecahan 

masalah pada materi Peluang Kelas VII. Keefektifan tersebut  dijabarkan dalam 

rumusan: (1) siswa yang dikenai pembelajaran dengan pendekatan ARIAS  

berbantuan CD Interaktif  mencapai ketuntasan belajar pada aspek pemecahan  

masalah; dan (2) kemampuan pemecahan masalah siswa yang dikenai 

pembelajaran pendekatan ARIAS berbantuan CD Interaktif  lebih tinggi dibanding 

kemampuan pemecahan masalah siswa yang dikenai pembelajaran model 

ekspositori. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VII SMP Negeri 4 

Magelang  tahun ajaran 2013/2014. Sampel dalam penelitian ini diambil secara 

klaster random sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara acak. 

Terpilih kelas VII-C sebagai kelas eksperimen  yang diberi pembelajaran ARIAS 

berbantuan CD Interaktif, kelas VII-B sebagai kelas kontrol yang diberi 

pembelajaran ekspositori dan kelas VIII-D sebagai kelas uji coba. Data hasil 

penelitian diperoleh dengan metode tes yang dianalisis dengan menggunakan uji 

proporsi dan uji perbedaan dua rata-rata untuk menguji hipotesis.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) siswa yang dikenai pembelajaran 

dengan pendekatan ARIAS berbantuan  CD interaktif  mencapai ketuntasan 

belajar pada aspek pemecahan masalah (2) kemampuan pemecahan  masalah 

siswa yang dikenai pembelajaran dengan pendekatan  ARIAS  berbantuan CD 

Interaktif lebih tinggi dibanding kemampuan pemecahan masalah siswa yang 

dikenai pembelajaran model ekspositori. Simpulan yang diperoleh yaitu 

pendekatan pembelajaran ARIAS berbantuan CD Interaktif efektif terhadap 

kemampuan pemecahan masalah pada materi Peluang Kelas VII.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

Matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang penting dalam dunia 

pendidikan adalah suatu alat untuk mengembangkan cara berpikir. Karena itu 

matematika sangat diperlukan baik untuk kehidupan sehari – hari maupun dalam 

menghadapi kemajuan IPTEK dan mempunyai peran penting dalam berbagai 

disiplin ilmu. Dengan demikian matematika perlu dibekalkan kepada setiap siswa 

pada setiap jejang pendidikan dari mulai pendidikan dasar hingga perguruan 

tinggi. Tujuan dari pembelajaran matematika adalah untuk membekali siswa 

dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

kemampuan bekerjasama. 

Salah satu tujuan pembelajaran mata pelajaran matematika dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan  Pendidikan (Depdiknas, 2006) adalah agar siswa 

memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh, serta memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan. Dengan demikian kemampuan siswa dalam hal 

pemecahan masalah matematika dalam pembelajaran perlu dikembangkan. 

Mencermati proses pembelajaran matematika di tingkat SMP/MTs 

khususnya di SMP Negeri 4 Magelang, pada umumnya masih banyak guru yang 

menggunakan cara konvensional seperti ekspositori, drill, dan ceramah. Sebagian 



2 

 

 

 

besar guru dalam kegiatan pembelajarannya dimulai dengan ceramah, 

menerangkan pokok materi, memberikan contoh cara menyelesaikan soal dan 

memberi tugas rumah. Pembelajaran tersebut masih  bersifat monoton sehingga 

berakibat pada kejenuhan yang dialami siswa dan kurang membangkitkan minat 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Hal ini 

mengakibatkan kurang optimalnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 

matematika. 

Salah satu model pembelajaran yang melibatkan siswa dan guru secara aktif 

adalah model pembelajaran ARIAS. Model pembelajaran ARIAS merupakan 

pembelajaran inovatif yang memuat lima komponen utama yaitu Attention 

(minat/perhatian), Relevance (kegunaan), Confidence (percaya/yakin), 

Satisfaction (kepuasan/bangga), dan Assessment (evaluasi). Dalam model 

pembelajaran ARIAS guru sebagai stimulator memberikan siswa kesempatan 

secara aktif dan terus menerus membangun sendiri pengetahuannya dalam hal 

kemampuan pemecahan masalah. 

CD Interaktif sebagai salah satu media pembelajaran merupakan salah satu 

contoh perkembangan IPTEK yang dapat menarik Attention (minat) siswa. Di 

dalam CD Interaktif juga dapat berisi komponen Relevance (kegunaan) yang 

berkaitan dengan kehidupan nyata. Kelebihan dari CD Interaktif yaitu memiliki 

tampilan audio visual yang menarik serta penggunaanya dapat berinteraksi dengan 

komputer. 

Salah satu materi matematika yang diajarkan di SMP Negeri 4 Magelang 

kelas VII semester II  adalah materi peluang atau biasa disebut juga dengan teori 
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peluang. Materi peluang untuk siswa SMP terdiri atas konsep ruang sampel, 

konsep peluang dan kisaran nilai peluang. Materi peluang merupakan materi yang 

penting bagi siswa karena memberikan pengetahuan dasar dalam menaksir 

kejadian-kejadian yang mungkin terjadi kehidupan nyata. Berdasarkan hasil 

wawancara terhadap guru matematika SMP Negeri 4 Magelang materi peluang 

merupakan salah satu materi yang dianggap sulit bagi siswa terutama ketika 

menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah. Guru seringkali harus kembali 

menjelaskan materi peluang kepada siswa, agar siswa mampu lebih memahami 

materi tersebut. 

Dari pengalaman mengajar guru-guru matematika SMP Negeri 4 Magelang 

selama ini, setiap selesai mengajar satu materi pokok, banyak siswa yang 

mendapat hasil evaluasi kurang dari batas tuntas yang ditetapkan.  Keluhan dari 

beberapa siswa tentang kekurangtuntasan hasil belajar disebabkan karena materi 

sulit, kurang latihan soal, tidak konsentrasi dalam menerima pelajaran, proses 

belajar mengajar kurang optimal, suasana kelas kurang mendukung, dan penyajian 

materi kurang menarik. 

Dengan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul : Keefektifan Model Pembelajaran ARIAS Berbantuan CD Interaktif 

untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMP 

Kelas VII Materi Peluang. 
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1.2. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka 

identifikasi masalahnya sebagai berikut: 

1. Kurangnya variasi guru terhadap proses pembelajaran dalam menerangkan 

materi pelajaran. 

2. Guru masih sering menerapkan model pembelajaran konvensional. 

3. Rendahnya minat siswa untuk memahami materi yang diajarkan pada mata 

pelajaran matematika. 

4. Nilai hasil evaluasi belajar yang masih di bawah nilai ketuntasan dari 

tahun ke tahun. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini dikarenakan keterbatasan 

waktu dan keterbatasan kemampuan peneliti. Peneliti membatasi permasalahan 

sebagai berikut: (1) Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VII semester II 

tahun ajaran 2013/2014 di SMP Negeri 4 Magelang; (2) Materi pembelajaran 

matematika dalam penelian adalah peluang; (3) Penelitian ini memfokuskan pada 

model pembelajaran ARIAS berbantuan CD interaktif untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematik asiswa SMP kelas VII. Penelitian 

difokuskan pada model pembelajaran ARIAS berbantuan CD interaktif karena 

peneliti ingin menguji keefektifan model pembelajaran ARIAS berbantuan CD 

interaktif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika pada 

materi peluang siswa SMP kelas VII. 
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1.4. Rumusan Masalah 

Mempertimbangkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat 

dituliskan rumusan masalah sebagai berikut. 

1.   Apakah kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VII SMP Negeri 4 

Magelang yang mengikuti pembelajaran matematika dengan model 

ARIAS berbantuan CD interaktif dapat memenuhi ketuntasan belajar 

KKM klasikal? 

2.     Apakah kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VII SMP Negeri 4 

Magelang yang mengikuti pembelajaran matematika dengan model 

pembelajaran ARIAS berbantuan CD interaktif lebih baik daripada 

kemampuan pemecahan masalah siswa yang mengikuti pembelajaran 

dengan model ekspositori? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan, tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 

VII SMP Negeri 4 Magelang yang mengikuti pembelajaran matematika 

dengan model ARIAS berbantuan CD interaktif dapat memenuhi 

ketuntasan belajar KKM klasikal. 

2. Untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 

VII SMP Negeri 4 Magelang yang mengikuti pembelajaran matematika 

dengan model pembelajaran ARIAS berbantuan CD interaktif lebih 
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baik daripada kemampuan pemecahan masalah siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan model ekspositori . 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Berkaitan dengan penggunaan model pembelajaran ARIAS berbantuan CD 

interaktif dalam pembelajaran matematika pada penelitian ini, diharapkan dapat 

bermanfaat bagi siswa, guru matematika, dan bagi sekolah khususnya dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. 

1) Manfaat bagi siswa adalah sebagai berikut.  

Pembelajaran matematika dengan model pembelajaran ARIAS 

berbantuan CD interaktif diharapkan dapat bermanfaat dalam 

meningkatkan penguasaan siswa terhadap matematika, menumbuhkan 

rasa percaya diri dalam memutuskan suatu masalah dalam kehidupan 

sehari-hari dan meningkatkan minat serta hasil belajar siswa. 

2) Manfaat bagi guru  

Pembelajaran matematika dengan model pembelajaran ARIAS 

berbantuan CD interaktif diharapkan dapat bermanfaat dalam 

memberikan wawasan yang lebih luas tentang penerapan hal-hal inovatif 

dalam pembelajaran. Para guru diharapkan dapat menggali pengetahuan 

tentang konteks-konteks yang perlu diperhitungkan demi suksesnya 

penyelenggaraan suatu inovasi pembelajaran. 

3) Manfaat bagi sekolah  
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Pembelajaran matematika dengan model ARIAS berbantuan CD 

interaktif diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan proses 

pembelajaran untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan sebagai 

masukan yang dapat memajukan sekolah. 

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan 

sekaligus sebagai referensi bagi para peneliti dalam bidang pembelajaran 

matematika. 

 

1.7.  Penegasan Istilah  

Agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam menafsirkan istilah maka perlu 

diberikan penegasan istilah sebagai berikut. 

1) Keefektifan 

Keefektifan berasal dari kata efektif yang artinya ada efeknya (akibat, 

pengaruhnya, kesannya). Keefektifan secara bahasa artinya keadaan 

berpengaruh yang berupa keberhasilan yang merupakan hasil adanya 

usaha atau tindakan (KBBI, 2007: 284). Pembelajaran ARIAS berbantuan 

CD interaktif terhadap kemampuan pemecahan masalah materi peluang 

kelas VII SMP Negeri 4 Magelang dikatakan efektif jika: 1) rata-rata nilai 

tes kemampuan pemecahan masalah pembelajaran ARIAS berbantuan CD 

Interaktif mencapai KKM. 2) rata-rata nilai tes kemampuan pemecahan 

masalah siswa pada materi peluang dengan pembelajaran ARIAS 

berbantuan CD Interaktif lebih baik daripada rata-rata nilai tes kemampuan 

pemecahan masalah siswa dengan pembelajaran ekspositori.  
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2) Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola 

yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di 

kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-

perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, 

kurikulum dan lain-lain (Joyce, 1992:4). 

3) ARIAS 

Model pembelajaran Assurance, Relevance, Interest, Assessment 

dan Satisfaction (ARIAS) merupakan sebuah model pembelajaran yang 

dimodifikasi dari model pembelajaran ARCS yang dikembangkan oleh 

John M. Keller dengan menambahkan komponen assessment pada 

keempat komponen model pembelajaran tersebut. 

4) Bantuan 

Menurut kamus umum bahasa Indonesia bantuan bermakna barang 

yang dipakai untuk membantu (Depdiknas, 2004:59) 

5) CD Interaktif 

CD interaktif adalah suatu alat multimedia berupa keping CD yang 

dioperasionalkan dengan komputer dan dapat berinteraksi dengan user. 

Dalam penelitian ini interaksi yang dapat dilakukan user dengan CD masih 

bersifat terbatas yakni sebatas interaksi yang dirancang oleh peneliti. 

6) Pembelajaran ekspositori adalah model pembelajaran dengan metode yang 

berpusat pada guru. Aktivitas siswa dalam pembelajaran ekspositori hanya 
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mendengarkan penjelasan guru, memperhatikan, membuat catatan, dan 

mengerjakan soal yang diperintahkan guru. 

7) Kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan masalah pada soal-soal non rutin. Soal non 

rutin adalah soal yang diselesaikan lebih dari satu algoritma. Langkah 

yang digunakan untuk pemecahan masalah adalah memahami masalahnya, 

merencanakan pemecahannya, melaksanakan rencana, memeriksa kembali 

hasil dan menyimpulkan jawaban. 

8) Peluang merupakan salah satu materi mata pelajaran matematika yang 

diajarkan di SMP kelas VII. Pokok bahasan peluang dalam penelitian ini 

meliputi menemukan konsep ruang sampel, konsep peluang dan  kisaran 

nilai peluang. 

9) Ketuntasan belajar adalah tingkat ketercapaian kompetensi setelah siswa 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

adalah batas minimal pencapaian kompetensi pada setiap aspek penilaian 

mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Menurut Departemen 

Pendidikan Nasional KKM ideal adalah 75%. Kriteria ketuntasan belajar 

siswa pada penelitian ini juga mengacu pada kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) yang telah ditetapkan oleh sekolah yaitu 75 dan 75% secara 

klasikal. 

 

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yang dirinci sebagai berikut. 
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(1) Bagian pendahuluan skripsi, yang berisi halaman judul, halaman 

pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, 

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

(2) Bagian isi skripsi, memuat lima bab yaitu sebagai berikut. 

(a) Bab 1. Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

(b) Bab 2. Tinjauan Pustaka 

Bab ini meliputi landasan teori, hipotesis, dan kerangka berpikir. 

(c) Bab 3. Metode Penelitian 

Bab ini  meliputi subjek penelitian, variabel penelitian, prosedur 

penelitian, metode pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, 

instrumen penelitian, analisis instrumen penelitian, dan metode 

analisis data. 

(d) Bab 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. 

(e) Bab 5. Penutup 

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran dalam penelitian. 

(3) Bagian akhir, berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.   Tinjauan Tentang Belajar dan Pembelajaran Matematika 

2.1.1.  Belajar 

Para pakar di bidang ilmu tentang belajar mengemukakan berbagai variasi 

batasan tentang belajar, tentunya didasarkan pemahaman dan aliran ilmu yang 

mereka anut. Berikut beberapa pendapat para ahli tersebut. 

(a) Skinner (Syah, 2005: 64) berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses 

adaptasi (penyesuaian tingkah laku) yang berlangsung secara progresif. 

(b) Gagne (Sukarja, 2006: 261-262) menyatakan belajar adalah suatu 

perubahan watak atau kemampuan (kapabilitas) manusia yang belangsung 

selama suatu jangka waktu dan bukan sekedar proses pertumbuhan. 

(c) Winkel (Khairani, 2013: 4) menyatakan belajar adalah proses mental yang 

mengarah pada penguasaan pengetahuan, kecakapan skill, kebiasaan atau 

sikap yang semuanya diperoleh, disimpan dan dilakukan sehingga 

menimbulkan tingkah laku yang progresif dan adaptif. 

Berdasarkan pengertian belajar yang dikemukakan di atas dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses psikis yang berlangsung dalam 

interaksi antara subjek dengan lingkungannya dan menghasilkan perubahan-

perubahan dalam pengetahuan, pemahaman keterampilan, sikap dan kebiasaan 

yang bersifat relatif konstan / tetap baik melalui pengalaman, latihan maupun 

praktek. Perubahan itu bisa seutatu yang baru atau hanya penyempurnaan terhadap 
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hal-hal yang sudah diperlajari yang segera nampak dalam perilaku nyata atau yang 

masih tersembunyi 

2.1.2. Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling 

bertukar informasi. Menurut Wikipedia, pengertian pembelajaran merupakan 

bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan 

kepercayaan pada siswa. Jadi intinya, pembelajaran adalah proses untuk 

membantu siswa agar dapat belajar dengan baik. 

Pembelajaran matematika merupakan suatu proses atau kegiatan guru 

matematika dalam mengajarkan matematika kepada peserta didiknya, yang di 

dalamnya terkandung upaya guru untuk menciptakan iklim dan pelayanan 

terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik yang 

beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan peserta didik serta 

antara peserta didik dengan peserta didik dalam mempelajari matematika 

(Suyitno, 2004: 2) 

Dan tujuan pembelajaran matematika di SMP, sebagaimana dijelaskan 

dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tingkat SMP-MTs (BSNP, 

2006) antara lain sebagai berikut 

(1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara 

luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah. 
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(2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

(3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh. 

(4) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

(5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat 

dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri 

dalam pemecahan masalah 

 

2.2.   Pengertian Model Pembelajaran 

Soekamto, dkk (dalam Nurulwati, 2000:10) mengemukakan maksud dari 

model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. 

Dengan demikian, aktivitas pembelajaran benar-benar merupakan kegiatan 

bertujuan yang tertata secara sistematis. Hal ini sejalan dengan apa yang 

dikemukakan oleh Eggen dan Kauchak bahwa model pembelajaran memberikan 

kerangka dan arah bagi guru untuk mengajar. 
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2.2.1. Model Pembelajaran ARCS 

Model pembelajaran ARCS merupakan suatu bentuk pendekatan 

pemecahan masalah untuk merancang aspek motivasi serta lingkungan belajar 

dalam mendorong dan mempertahankan motivasi siswa untuk belajar (Keller, 

1987). Model pembelajaran ini mengutamakan perhatian siswa, menyesuaikan 

materi pembelajaran dengan pengalaman belajar siswa, menciptakan rasa percaya 

diri dalam diri siswa, dan menimbulkan rasa puas dalam diri siswa tersebut. 

Model pembelajaran ARCS dikembangkan berdasarkan teori nilai harapan 

(expectancy value theory) yang mengandung dua komponen yaitu nilai (value) 

dari tujuan yang akan dicapai dan harapan (expectancy) agar berhasil mencapai 

tujuan itu. Dari dua komponen tersebut oleh Keller dikembangkan menjadi empat 

komponen. Keempat komponen model pembelajaran itu adalah attention, 

relevance, confidence dan satisfaction dengan akronim ARCS (Keller, 1987: 289-

319).  

2.2.2. Model Pembelajaran ARIAS 

2.2.2.1. Pengertian Model Pembelajaran ARIAS 

Model pembelajaran ARIAS merupakan modifikasi dari model ARCS. 

Dari berbagai macam teori motivasi yang berkembang, John M. Keller dalam 

Reigeluth (1983) menyusun seperangkat prinsip motivasi yang dapat diterapkan 

dan dikembangkan dalam proses pembelajaran, yang disebut model ARCS 

(Attention, Relevance, Confidence,Satisfaction). 

Model pembelajaran ini menarik karena dikembangkan atas dasar teori-

teori belajar dan pengalaman nyata para instruktur. Namun demikian, pada model 
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pembelajaran ini tidak ada evaluasi (Assesment), padahal evaluasi merupakan 

komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan pembelajaran. Evaluasi 

yang dilaksanakan tidak hanya pada akhir kegiatan pembelajaran tetapi perlu 

dilaksanakan selama proses kegiatan berlangsung. Evaluasi dilaksanakan untuk 

mengetahui sampai sejauh peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa 

dapat tercapai. Evaluasi yang dilaksanakan selama proses pembelajaran dapat 

mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah siswa. Dengan mengingat 

pentingnya evaluasi, maka model pembelajaran ini dimodifikasi dengan 

menambahkan komponen evaluasi pada model pembelajaran tersebut. 

Modifikasi model pembelajaran yang digunakan mengandung lima 

komponen yaitu: Attention (minat/perhatian), Relevance (kegunaan), Confidence 

(percaya/yakin), Satisfaction (kepuasan/bangga), dan Assessment (evaluasi). 

Modifikasi juga dilakukan dengan penggantian nama Confidence menjadi 

Assurance, dan Attention menjadi Interest. Penggantian nama Confidence menjadi 

Assurance, karena kata Assurance sinonim dengan kata self-confidence. 

Kegiatan pembelajaran guru tidak hanya percaya bahwa siswa akan 

mampu dan berhasil, melainkan juga sangat penting menanamkan rasa percaya 

diri siswa bahwa mereka merasa mampu dan dapat berhasil. Demikian juga 

penggantian kata Attention menjadi Interest, karena pada kata Interest sudah 

terkandung pengertian Attention. Dengan kata Interest tidak hanya sekedar 

menarik minat/perhatian siswa pada awal kegiatan melainkan tetap memelihara 

minat/perhatian tersbut selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Untuk 

memperoleh akronim yang lebih baik dan lebih bermakna maka urutannya pun 
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dimodifikasi menjadi Assurance, Relevance, Interest, Assessment, dan 

Satisfaction. 

Makna dari modifikasi ini adalah usaha pertama dalam kegiatan 

pembelajaran untuk menanamkan rasa yakin/percaya pada siswa. Kegiatan 

pembelajaran ada relevansinya dengan kehidupan siswa, berusaha menarik dan 

memelihara minat/perhatian siswa. Kemudian diadakan evaluasi dan 

menumbuhkan rasa bangga pada siswa dengan memberikan penguatan. Dengan 

mengambil huruf awal dari masing-masing komponen mengahasilkan kata ARIAS 

sebagai akronim. Oleh karena itu, model pembelajaran yang sudah dimodifikasi 

ini disebut model pembelajaran ARIAS. 

2.2.2.2. Komponen Model Pembelajaran ARIAS 

Seperti yang telah dikemukakan model pembelajaran ARIAS terdiri dari 

lima komponen, yaitu Assurance, Relevance, Interest, Assessment, dan 

Satisfaction yang disusun berdasarkan teori belajar. Kelima komponen tersebut 

merupakan satu kesatuan yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Deskripsi 

singkat masing-masing komponen dan beberapa contoh yang dapat dilakukan 

untuk membangkitkan dan meningkatkannya kegiatan pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

i. Assurance 

Belajar secara efektif, perlu dihilangkan kekuatiran dan rasa 

ketidakmampuan dalam diri siswa. Siswa perlu percaya bahwa ia mampu dan bisa 

berhasil dalam mempelajari sesuatu. Oleh karena itu, pada diri siswa perlu 

ditumbuhkan harapan positif untuk berhasil. Merasa diri kompeten atau mampu 
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merupakan potensi untuk dapat berinteraksi secara positif dan proaktif dengan 

lingkungan. Menurut Bandura pendapat ini dikembangkan lebih lanjut dengan 

konsep “self-efficacy” Konsep ini berhubungan dengan sebuah keyakinan pribadi 

bahwa dalam diri siswa terdapat kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan 

atau tugas yang menjadi syarat keberhasilan mereka. Sikap percaya diri dan yakin 

akan berhasil ini perlu ditanamkan kepada siswa untuk mendorong mereka agar 

berusaha dengan maksimal guna mencapai keberhasilan yang optimal. 

ii. Relevance (Relevansi/Kegunaan) 

Motivasi belajar akan tumbuh bila siswa mengakui bahwa materi belajar 

mempunyai manfaat langsung secara pribadi. Kata relevansi menunjukkan adanya 

hubungan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Motivasi 

siswa akan bangkit dan berkembang apabila mereka merasakan bahwa apa yang 

dipelajari itu memenuhi kebutuhan pribadi, bermanfaat serta sesuai dengan nilai 

yang diyakini atau dipegangnya sehingga akan mempermudah dalam mecapai 

keberhasilan.  

iii. Interest  (Minat/Perhatian) 

Siswa yang mau belajar harus memiliki minat atau perhatian pada materi 

yang akan dipelajari. Perhatian siswa dapat bangkit antara lain karena dorongan 

ingin tahu. Oleh sebab itu, rasa ingin tahu siswa perlu dirangsang. Keller seperti 

dikutip Reigeluth menyatakan bahwa dalam kegiatan pembelajaran minat atau 

perhatian tidak hanya harus dibangkitkan melainkan juga harus dipelihara selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, guru harus memperhatikan 

berbagai bentuk dan memfokuskan pada minat atau perhatian dalam kegiatan 
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pembelajaran. Minat atau perhatian merupakan alat yang sangat berguna dalam 

usaha mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah siswa. 

iv. Assessment (evaluasi) 

Evaluasi merupakan suatu bagian pokok dalam pembelajaran yang 

memberikan keuntungan bagi guru dan siswa. Bagi guru evaluasi merupakan alat 

untuk mengetahui apakah yang telah diajarkan sudah dipahami oleh siswa, untuk 

memonitor kemajuan siswa sebagai individu maupun sebagai kelompok, untuk 

merekam apa yang telah siswa capai, dan untuk membantu siswa dalam belajar. 

Sedangkan bagi siswa, evaluasi merupakan umpan balik tentang kelebihan dan 

kelemahan yang dimiliki, dapat belajar lebih baik dan meningkatkan motivasi 

berprestasi. Evaluasi terhadap siswa dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh 

mana kemajuan yang telah mereka capai. 

v. Satisfaction (kepuasan) 

Satisfaction adalah reinforcement (penguatan) yang berhubungan dengan 

rasa bangga, puas atas hasil yang dicapai. Siswa yang telah berhasil mengerjakan 

atau mencapai sesuatu merasa bangga/puas atas keberhasilan tersebut. Menurut 

Gagne dan Discoll keberhasilan dan kebanggaan itu menjadi penguat bagi siswa 

tersebut untuk mencapai keberhasilan berikutnya. Reinforcement atau penguatan 

yang dapat memberikan rasa bangga dan puas pada siswa adalah penting dan 

perlu dalam kegiatan pembelajaran. Untuk itu, rasa bangga dan puas perlu 

ditanamkan dan dijaga dalam diri siswa. 

Dengan menerapkan dan mengembangkan model pembelajaran ARIAS 

tersebut diharapkan guru mampu menyusun rencana pembelajaran yang dapat 
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menumbuhkan, mengembangkan, serta menjaga motivasi para siswa. Tujuannya 

agar proses pembelajaran dapat mencapai hasil yang optimal, efektif, dan efisien 

sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. 

2.2.2.3. Tahapan Pelaksanaan Model Pembelajaran ARIAS 

Kelima komponen ARIAS merupakan satu kesatuan yang dilakukan guru 

dalam pembelajaran, yang diawali dengan membangkitkan perhatian siswa 

sehingga siswa mulai terkonsentrasi untuk menerima materi yang diberikan oleh 

guru, kemudian menginformasikan manfaat pembelajaran bagi kehidupan siswa 

baik masa sekarang maupun masa yang akan datang, pada saat masuk kegiatan  

inti guru mulai membangkitkan kepercayaan diri siswa melalui berbagai variasi 

baik bahasa, media maupun metode yang digunakan sehingga siswa tergerak 

untuk melakukan aktivitas.  

Pada akhir pembelajaran guru memberikan evaluasi kepada siswa untuk 

mengetahui seberapa besar pemahaman siswa pada materi yang telah diajarkan 

dan terakhir adalah pemberian penghargaan kepada siswa dan kelompok terbaik 

selama proses pembelajaran berlangsung.   

Tabel 2.1. Tahapan Pelaksanaan Model Pembelajaran ARIAS  

 

Fase  Prinsip Reaksi  

Assurance (A)  Menanamkan rasa yakin/percaya diri pada siswa bahwa mereka 

akan berhasil dalam belajar untuk mendorong mereka agar 

berusaha dengan maksimal guna mencapai keberhasilan yang 

optimal sehingga siswa terdorong untuk melakukan sesuatu 

kegiatan dengan sebaik-baiknya   

sehingga dapat mencapai hasil yang lebih baik dari sebelumnya 

atau dapat melebihi orang lain.  
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Relevance (R)  Mengemukakan tujuan/sasaran yang hendak dicapai  

Mengemukakan manfaat mempelajari materi yang dibahas bagi 

kehidupan siswa/mahasiswa untuk masa sekarang maupun masa 

mendatang.  

 

Interest (I)  

  

Mengingatkan konsep yang telah dipelajari.  

Menggunakan contoh peristiwa nyata untuk memperjelas konsep 

yang akan dipelajari (dalam hal ini CD Interaktif).     

Memberi kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi secara 

aktif dalam pembelajaran dengan menggunakan metode yang 

bervariasi.  

 

Assessment 

(A)  

  

  

  

Mengadakan evaluasi dan memberi umpan balik terhadap kinerja 

siswa.  

memberikan evaluasi yang obyektif dan adil serta segera 

menginformasi-kan hasil evaluasi kepada siswa.  

 

Satisfaction(S)  Guru memberikan penguatan dan penghargaan (reward) yang 

pantas, baik secara verbal maupun non verbal kepada siswa yang 

telah berhasil menampilkan keberhasilannya.  

(Jamiah 2008:193)  

  

 

2.2.2.4. Penggunaan Model Pembelajaran ARIAS 

Penggunaan model pembelajaran ARIAS perlu dilakukan sejak awal, 

sebelum guru melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran ini 

digunakan sejak guru merancang kegiatan pembelajaran dalam bentuk satuan 

pelajaran, misalnya satuan pelajaran sebagai pegangan (pedoman) guru kelas dan 

satuan pelajaran sebagai bahan/materi bagi siswa. Satuan pelajaran sebagai 

pegangan bagi guru disusun sedemikian rupa, sehingga satuan pelajaran tersebut 

sudah mengandung komponen-komponen ARIAS, artinya dalam satuan pelajaran 

itu sudah tergambarkan usaha/kegiatan yang akan dilakukan untuk menanamkan 

rasa percaya diri pada siswa, mengadakan kegiatan yang relevan, membangkitkan 

minat/perhatian siswa, melakukan evaluasi dan menumbuhkan rasa 
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dihargai/bangga pada siswa. Guru sudah merancang urutan semua kegiatan yang 

akan dilakukan, strategi atau metode pembelajaran yang akan digunakan, media 

pembelajaran apa yang akan dipakai, perlengkapan apa yang dibutuhkan, dan 

bagaimana cara penilaian akan dilaksanakan.  

Meskipun demikian pelaksanaan kegiatan pembelajaran disesuaikan 

dengan situasi, kondisi dan lingkungan siswa. Demikian juga halnya dengan 

satuan pelajaran sebagai bahan/materi untuk siswa. Bahan/materi tersebut harus 

disusun berdasarkan model pembelajaran ARIAS. Bahasa, kosa kata, kalimat, 

gambar atau ilustrasi, pada bahan/materi dapat menumbuhkan rasa  percaya diri 

pada siswa, bahwa mereka mampu, dan apa yang dipelajari ada relevansi dengan 

kehidupan mereka. Bentuk, susunan dan isi bahan/materi dapat membangkitkan 

minat/perhatian siswa, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengadakan 

evaluasi diri dan siswa merasa dihargai yang dapat menimbulkan rasa bangga 

pada mereka. Guru agar menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan 

dimengerti, kata-kata yang jelas dan kalimat yang sederhana tidak berbelit-belit 

sehingga maksudnya dapat dengan mudah ditangkap dan dicerna siswa. 

Bahan/materi agar dilengkapi dengan gambar yang jelas dan menarik dalam 

jumlah yang cukup. Gambar dapat menimbulkan berbagai macam 

khayalan/fantasi dan dapat membantu siswa lebih mudah memahami bahan/materi 

yang sedang dipelajari.  

Menurut McClelland (Yanti, 2009:21) siswa dapat membayangkan/ 

mengkhayalkan apa saja, bahkan dapat membayangkan dirinya sebagai apa saja. 

Bahan/materi disusun sesuai urutan dan tahap kesukarannya perlu dibuat 
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sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan keingintahuan dan memungkinkan 

siswa dapat mengadakan evaluasi sendiri.  

2.2.2.5. Ciri-ciri Model Pembelajaran ARIAS 

Setiap model pembelajaran pasti memiliki ciri-ciri tersendiri, karena ciri-

ciri tersebut merupakan identitas dari keunikan model pembelajaran. Adapun ciri-

ciri dari model pembelajaran ARIAS adalah :  

a) Guru sebagai mediator hanya memberi stimulus terhadap siswa.  

b) Siswa ikut serta dalam proses penentuan topik dalam materi pelajaran yang 

akan dibahas  

c) Suasana kelas ditentukan oleh guru sebagai perancang kondisi.  

d) Lebih mengutamakan keluasan materi ajar daripada proses terjadinya 

pembelajaran.  

e) Siswa diberi kesempatan mengevaluasi diri sendiri dan mengevaluasi 

temannya  

f) Penghargaan diberikan kepada individu siswa baik secara verbal maupun 

non-verbal  

 

2.2.3. Model Pembelajaran Ekspositori 

Pembelajaran ekspositori adalah pembelajaran dimana cara penyampaian 

peserta didikan dari seorang guru kepada peserta didik di dalam kelas dengan cara 

berbicara di awal peserta didikan menerangkan materi dan contoh soal disertai 

tanya jawab. Dalam Suyitno (2004:4) dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 
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guru memegang peranan utama dalam menentukan isi dan proses belajar, 

termasuk dalam menilai kemajuan belajar siswa. 

Pembelajaran cenderung bersikap memberi atau menyerahkan 

pengetahuan dan membatasi jangkauan siswa. Dengan demikian siswa terbatas 

dalam mengungkapkan pendapat, pasif dan bergantung pada guru, sehingga 

keberhasilan sangat bergantung pada keterampilan dan kemampuan guru. 

2.2.4.  Model Pembelajaran Ekspositori 

Menurut Suherman (2003: 203), pembelajaran ekspositori pada dasarnya 

hampir sama dengan  metode ceramah dalam hal terpusatnya kegiatan kepada 

guru sebagai sumber informasi, akan tetapi pada pembelajaran ekspositori 

dominasi guru banyak berkurang karena tidak terus menerus bicara. Guru bicara 

pada awal pelajaran, menerangkan materi kemudian memberi contoh soal hanya 

jika diperlukan saja. Siswa tidak hanya mendengar dan membuat catatan, tetapi 

juga  bertanya bila tidak mengerti. 

Menurut Wina Sanjaya (2006: 179) beberapa karakteristik model 

ekspositori, diantaranya: (1) model ekspositori dilakukan dengan cara 

menyampaikan materi pelajaran secara verbal, artinya bertutur secara lisan 

merupakan alat utama dalam melakukan model ini., oleh karena itu sering 

mengidentikanya dengan ceramah; (2) materi pelajaran yang disampaikan adalah 

materi pelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu 

yang harus dihafal sehinga tidak menuntut siswa untuk bertutur ulang; (3) tujuan 

utama pembelajaran adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Artinya, 

setelah proses pembelajaran berakhir siswa diharapkan dapat memahaminya 
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dengan benar dengan cara dapat mengungkapkan kembali materi yang sudah 

diuraikan. 

2.3. CD Interaktif dalam Pembelajaran 

2.3.1. Media Pembelajaran 

AECT (Association Of Education and Communication Technology, 1977) 

memberikan batasan tentang media sebagai segala bentuk saluran yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan atau informasi. Apabila media itu membawa pesan-

pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-

maksud pengajaran maka media itu disebut media pengajaran. 

Apabila kata media pendidikan digunakan secara bergantian dengan istilah 

alat bantu atau media komunikasi seperti yang dikemukakan oleh Hamalik (1989) 

bahwa hubungan komunikasi akan berjalan lancar dengan hasil yang maksimal 

apabila menggunakan alat bantu yang disebut media komunikasi. Sementara 

Gagne dan Briggs (1975) dalam Arsyad (2002) secara implisit menyatakan bahwa 

media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pengajaran yang antara lain buku, tape-recorder, kaset, 

video camera, film, slide (gambar bingkai), foto gambar, grafik, televisi, dan 

komputer. Dengan kata lain media adalah komponen sumber belajar atau wahana 

fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar. 

2.3.2. CD Interaktif sebagai Media Pembelajaran 

Sumber belajar adalah segala daya yang dapat dimanfaatkan guna 

memberi kemudahan kepada seseorang dalam proses belajar. Sudjana (2003: 77) 
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membagi sumber belajar menjadi dua macam. Pertama, sumber belajar yang 

dirancang, atau sengaja dibuat, atau dipergunakan untuk membantu proses 

pembelajaran (learning resources by design). Kedua, sumber belajar yang 

dimanfaatkan guna memberikan kemudahan kepada seseorang dalam proses 

belajar yang berupa segala macam sumber belajar yang ada di sekeliling kita 

(learning resources by utilization). CD interaktif merupakan salah satu sumber 

belajar yang dirancang (learning resources by design) yang di dalamnya telah 

diinstal program yang disiapkan untuk tujuan pembelajaran tertentu. Arsyad 

(2006: 32) menyebutnya sebagai media mutakhir berbasis komputer yang diyakini 

mampu menciptakan pembelajaran yang lebih ”hidup” dan dan melibatkan 

interaktifitas siswa. 

Sejalan dengan hal tersebut, Schramm (1984: 386) mengemukakan 

beberapa kekurangan media buku teks, misalnya tidak ”hidup”, hanya menyajikan 

gambar mati, tidak mampu menyajikan suara, dan mudah ketinggalan jaman. 

Lebih lanjut Schramm mengemukakan bahwa komputer memiliki kemampuan 

yang luar biasa dibandingkan media lainnya. Komputer lebih mampu 

menghasilkan jenis belajar yang inter-aktif yang baik sekali antara guru dan siswa. 

Misalnya, komputer lebih sabar dan lebih konsisten dari guru dalam mengadakan 

latihan praktek.  

Sudjana (2003: 137) menyebutkan beberapa keuntungan penggunaan 

media komputer dalam pembelajaran antara lain sebagai berikut. 

1) Cara kerja komputer mampu membangkitkan motivasi belajar siswa. 
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2) Warna, musik dan grafis animasi dapat memberikan kesan realisme, 

simulasi dan sebagainya. 

3) Kesabaran, kebiasaan pribadi yang dapat diprogram melengkapi suasana 

sikap yang lebih positif, terutama bagi siswa yang lamban. 

4) Guru memiliki waktu lebih banyak untuk membantu mengawasi siswa 

lebih dekat. 

 

2.4. Kemampuan Pemecahan Masalah 

Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa (bisa, sanggup) 

melakukan sesuatu, dengan imbuhan ke-an kata mampu menjadi kemampuan 

yaitu kesanggupan atau kecakapan. Masalah pada hakikatnya adalah kesenjangan 

antara situasi nyata dan kondisi yang diinginkan. Kesenjangan tersebut dapat 

berupa keluhan, keresahan, kerisauan atau kecemasan. Menurut Thobroni 

(2011:334), pemecahan masalah adalah proses pemikiran dan mencari jalan keluar 

dari suatu masalah tersebut. Jadi kemampuan pemecahan masalah adalah 

kecakapan dalam memproses pikiran untuk mencari jalan keluar dari kondisi yang 

senjang antara situasi sekarang dengan yang diinginkan. Pemecahan masalah 

dalam pembelajaran menurut Wardhani (2008:18) adalah proses menerapkan 

pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya ke dalam situasi baru yang dikenal. 

Kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian ini ditunjukkan melalui 

kemampuan siswa menyelesaikan soal uraian non rutin. Menurut Shadiq 

(2004:10) soal non rutin adalah soal yang menimbulkan tantangan dan tidak 

diselesaikan hanya dengan satu langkah. 
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2.5. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

Kriteria ketuntasan Minimal (KKM) adalah kriteria paling rendah untuk 

menyatakan siswa mencapai ketuntasan. Kriteria ketuntasan menunjukkan 

presentase tingkat pencapaian kompetensi sehingga dinyatakan dengan angka 

maksimal 100 (seratus). Angka maksimal 100 merupakan angka kriteria 

ketuntasan ideal. Nilai KKM untuk materi pokok menemukan konsep ruang 

sampel, konsep peluang dan kisaran nilai peluang kelas VII semester 2 di SMP 

Negeri 4 Magelang adalah 75. Suatu kelas atau kelompok dikatakan dapat 

mencapai nilai ketuntasan minimal bila kelas tersebut dapat memperoleh 

sekurang-kurangnya 75% nilai KKM.  

 

2.6. Tinjauan Materi tentang Peluang 

2.6.1. Menemukan Konsep Ruang Sampel 

Menemukan konsep ruang sampel merupakan tahap awal dalam 

pengenalan tentang materi peluang yang akan diajarkan. 

a) Kejadian Tunggal 

Pada pengetosan sebuah uang logam, terdapat dua kemungkinan 

permukaan yang akan nampak (muncul), yaitu muncul permukaan angka 

(A) atau Gambar (G). Himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi, 

yaitu {A, G}  disebut ruang sampel yang biasanya dinyatakan dengan S. 

Jadi ruang sampel pada pengetosan sebuah mata uang logam adalah S = 

{A, G}, dan setiap anggota dari ruang sampel tersebut yaitu A dan G 

disebut titik sampel. 
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Definisi: 

i. Titik Sampel adalah hasil yang mungkin terjadi dari suatu 

percobaan. 

ii. Ruang Sampel adalah himpunan semua titik sampel, disimbolkan 

dengan S. 

iii. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel S, disimbolkan 

dengan K. 

(Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013:562) 

b) Kejadian Majemuk 

Kombinasi percobaan dengan menggunakan ruang sampel yang ada 

disebut kejadian majemuk. Dalam beberapa percobaan pada kejadian 

majemuk, ruang sampel dapat ditentukan dengan menggunakan cara 

mendaftar, diagram kartesisus, diagram pohon maupun tabel. Berikut ini 

adalah contoh cara menemukan ruang sampel pada kejadian majemuk: 

Dua buah koin dilempar undi secara bersama-sama.. 

Maka ada beberapa cara untuk menyajikan semua kejadian yang mungkin 

muncul permainan tersebut. 

i. Cara Mendaftar 

ii. Menggunakan Diagram Kartesisus 

iv. Diagram Pohon 

(Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013:564) 
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2.6.2. Konsep Peluang 

Peluang suatu kejadian A adalah hasil bagi banyak titik sampel 

dalam A dengan banyak anggota ruang sampel suatu percobaan, 

dirumuskan: 

 

 

Keterangan: 

n(A) = banyaknya titik sampel kejadian A 

n(S) = banyaknya titik sampel dari suatu percobaan 

(Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013:572) 

2.6.3. Kisaran Nilai Peluang 

a) Kepastian dan kemustahilan 

Peluang 

 

 

 

 

Untuk setiap kejadian A, nilai P(A) adalah 0 ≤ P(A) ≤ 1. 

Jika suatu kejadian A tidak mungkin (mustahil) terjadi, maka P(A) = 0 dan 

Jika suatu kejadian A merupakan kejadian yang pasti terjadi, maka P(A) = 

1. 

 

0 1 
 

Kejadian pasti Kejadian mustahil 
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b) Komplemen Kejadian 

Misalkan A suatu kejadian dan S adalah ruang sampel dalam sebuah 

percobaan, maka  

 atau  

  P(A) = Peluang kejadian A 

   = Peluang kejadian bukan A 

(Adinawan, M. & Sugijono, 2013:178) 

 

2.7 Kerangka Berpikir 

Salah satu kegiatan penting dalam pembelajaran matematika adalah 

pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan fokus dalam 

pembelajaran matematika dan merupakan kemampuan dasar yang harus 

dikuasai oleh siswa. Bahkan tercermin dalam konsep kurikulum berbasis 

kompetensi.  

Kenyataannya, kegiatan pemecahan masalah dalam pembelajaran 

matematika mengalami beberapa kesulitan di antaranya karena siswa 

kurang terlatih dalam mengembangkan ide-idenya di dalam memecahkan 

masalah, belum mampu berpikir kritis dan berani mengungkapkan 

pendapatnya. Kesulitan juga muncul dari pihak guru, yaitu bagaimana 

memilih model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kemampuan 

siswa dalam pemecahan masalah. Untuk dapat mencapai tujuan 

pembelajaran tersebut diupayakan guru dapat memilih model 

pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajarannya. 
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Pemilihan model pembelajaran yang tepat dalam proses 

pembelajaran matematika akan berpengaruh terhadap minat serta 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika adalah 

ARIAS berbantuan CD Interaktif. Dengan model pembelajaran ARIAS 

berbantuan CD Interaktif pada materi peluang akan memudahkan siswa 

dalam menemukan dan memahami konsep-konsep peluang serta 

memecahkan masalah matematika yang berhubungan dengan kehidupan 

sehari-hari, dan memberikan pengalaman dalam menemukan sesuatu yang 

baru dengan mengkombinasikan pengetahuan, keterampilan, dan cara 

berpikir matematis yang telah siswa miliki sebelumnya. 

2.8 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1) Hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa pada pembelajaran 

ARIAS berbantuan CD Interaktif dapat mencapai ketuntasan belajar yaitu 

memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) klasikal yang 

ditentukan sekolah. 

2) Rata - rata kemampuan pemecahan masalah siswa dengan model 

pembelajaran ARIAS berbantuan CD Interaktif lebih tinggi dari rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah siswa dengan pembelajaran 

ekspositori. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.   Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karateriktis tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2010:61). Populasi 

penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 4 Magelang tahun pelajaran 

2013/2014 yang terdiri dari 6 kelas yaitu kelas VII A, VII B, VII C, VII D, VII E, 

VII F. 

Sampel adalah sebagian dari jumlah karateristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2010:62). Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik 

Random Sampling, yakni mengambil dua kelas secara acak dari populasi dengan 

syarat populasi tersebut bersifat normal dan homogen. Salah satu kelas bertindak 

sebagai kelas eksperimen dan satu kelas yang lainnya menjadi kelas kontrol. 

Alasan mengambil random sampling, yaitu karena kebijakan sekolah yang 

menyatakan tidak adanya pemberlakuan kelas unggulan di Kelas VII SMP Negeri 

4 Magelang. 

Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 4 Magelang 

sebanyak 2 kelas yaitu kelas VII B sebagai kelas kontrol yang terdiri dari 31 siswa 

dan kelas VII C sebagai kelas eksperimen yang terdiri dari 30 siswa. Pemilihan 

kelas VII B dan kelas VII C ini dilakukan dengan cara acak.  
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3.2  Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2010:3). Dalam 

penelitian ini variabel yang digunakan adalah sebagai berikut. 

3.2.1. Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran ARIAS 

berbantuan CD interaktif. 

3.2.2. Variabel terikat 

Variabel terikatnya adalah kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Magelang. 

 

3.3. Data dan Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Dengan 

pengumpulan data yang tepat dapat diperoleh data yang relevan, akurat dan dapat 

dipercaya terhadap apa yang diteliti. 

3.3.1. Data 

Sumber data penelitian siswa yang diambil terdiri atas : 

1. Nilai raport matematika siswa semester 1. 

2. Nilai Tes Akhir siswa. 

3.3.2. Metode Pengumpulan data 

Berdasarkan data yang dibutuhkan maka metode yang digunakan dalam 

penelitian adalah metode dokumentasi dan  metode tes. 
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3.3.2.1. Metode Dokumentasi 

 Metode ini dilakukan dengan mengambil dokumen atau data-data yang 

mendukung penelitian yaitu daftar nama siswa yang menjadi sampel penelitian, 

daftar nama siswa yang menjadi responden dalam uji coba instrumen dan daftar 

nilai matematika pada raport semester sebelumnya siswa kelas VII SMP Negeri 4 

Magelang yang digunakan untuk analisis tahap awal. 

3.3.2.2. Metode Tes 

Metode tes ini digunakan dengan tujuan untuk memperoleh data hasil 

kemampuan pemecahan masalah siswa, baik kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol. Soal Tes berupa soal uraian. Tes dilakukan setelah pengajaran. 

 

3.4. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah bentuk true experimental design 

tipe posttest only control design. Menurut Sugiyono (2011:76), bentuk desain ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Dalam desain ini, terdapat dua kelas yang masing-masing dipilih secara 

random (R). Kelas pertama diberi pelakuan (X) dan kelas yang lain tidak. Kelas 

yang diberi perlakuan disebut kelas eksperimen dan kelas yang tidak diberi 

perlakuan disebut kelas kontrol. Pengaruh adanya perlakuan (treatment) adalah 

(O1 : O2). 
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Tabel 3.1 Desain Penelitian 

 

 

 

 

Pada kelas eksperimen diterapkan model ARIAS berbatuan CD Interaktif 

dan kelas kontrol dengan model ekspositori. Pada akhir pembelajaran, kelas 

eksperimen dan kelas kontrol diberikan tes kemampuan pemecahan masalah 

sebagai evaluasi pembelajaran.  

 

3.5.  Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

Tahapan pelaksanaan penelitian dilaksanakan dimulai pada tanggal 30 Mei 

2014 dan berakhir 12 Juni 2014.  Pada pembelajaran tersebut, peneliti sebagai 

guru kelas memberikan pengajaran kepada siswa melalui beberapa tahapan 

pelaksananan penelitian terkait dengan menggunakan metode pembelajaran 

ARIAS dengan bantuan CD Interaktif.  Pada penelitian tersebut diikuti pula, 

penerapan pembelajaran di kelas ekspositori.  Selanjutnya semua siswa menjalani 

evaluasi untuk mengetahui seberapa besar pemahaman siswa pada materi yang 

telah diajarkan dan terakhir adalah pemberian penghargaan kepada siswa dan 

kelompok terbaik selama proses pembelajaran berlangsung.   

 

 

 

 

R  X O1 

R  O2 
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Tabel 3.5 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

 

Pertemuan Kelas Eksperimen  Kelas Kontrol 

1 Pertemuan 1 

 

 

Jumat, 

30 Mei 2014 

Jam ke 3-4 

(2 x 40 menit) 

Sabtu, 

31 Mei 2014 

Jam ke 6-7 

(2 x 40 menit) 

2 Pertemuan 2 

 

Selasa, 

3 Juni 2014 

Jam ke 3-4 

(3 x 40 menit) 

Rabu, 

4 Juni 2014 

Jam ke 1-2 

(3x 40 menit) 

3      Pertemuan 3 Jumat, 

6 Juni 2014 

Jam ke 3-4 

(2 x 40 menit) 

Sabtu, 

7 Juni 2014 

Jam ke 6-7 

(3 x 40 menit) 

4      Tes Evaluasi 

 

Selasa, 

10 Juni 2014 

Jam ke 3-4 

(2 x 40 menit) 

Rabu, 

11 Juni 2014 

Jam ke 1-2 

(2x 40 menit) 

 

Sepanjang pembelajaran dengan metode ARIAS dan juga metode 

ekspositori para siswa diberi evaluasi berupa tes akhir pembelajaran.  Pemberian 

evaluasi tersebut untuk mendapatkan hasil kemampuan pemecahan masalah siswa 

guna mengetahui indikator peningkatan pembelajaran yang sudah dilakukan.  

 

3.6.  Instrumen Penelitian 

Materi tes yang digunakan adalah materi SMP kelas VII semester II yaitu 

peluang. Bentuk soal yang digunakan adalah bentuk soal uraian. Menurut Sudjana 

(2004:36) kebaikan-kebaikan tes bentuk uraian adalah: 

a) Dapat mengukur proses mental yang tinggi atau aspek kognitif tingkat 

tinggi. 

b) Dapat mengembangkan kemampuanberbahasa, baik lisan maupun tulisan. 



37 

 

 

 

c) Dapat melatih kemampuan berpikir teratur dan penalaran, yakni berpikir 

teratur dan penalaran, yakni berpiki logis, analitis, dan sistematis. 

d) Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. 

e) Mudah dalam membuat soal dan tidak memakan waktu yang lama. 

3.5.1.  Penyusunan tes 

Langkah-langkah dalam penyusunan tes adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan tujuan mengadakan tes 

2. Mengadakan pembatasan terhadap bahan yang akan dijadikan tes. 

3. Merumuskan tujuan instruksional khusus dari tiap bagian bahan. 

4. Menderetkan semua indikator dalam tabel persiapan.  

5. Menyusun tabel spesifikasi yang memuat pokok materi, aspek berpikir yang 

diukur beserta imbangan antara kedua hal tersebut.  

6. Menuliskan butir-butir soal, didasarkan atas indikator-indikator yang sudah 

dituliskan pada tabel indikator. 

Sebelum perangkat soal tes dipakai dalam mengambil data, diujicobakan 

terlebih dahulu kepada siswa di luar sampel. Uji coba akan dilakukan pada siswa 

SMP Kelas VII D SMP Negeri 4 Magelang. 

3.5.2.   Analisis Soal Uji Coba (Instrumen) 

Analisis instrumen diperlukan untuk mengetahui instrumen tes memenuhi 

syarat atau tidak jika digunakan sebagai alat pengambilan data. Analisis instrumen 

terdiri atas analisis validitas dan reliabilitas. 
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3.5.2.1. Analisis Validitas Butir Soal 

Validitas butir soal atau validitas item adalah demikian sebuah item 

dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total 

(Arikunto, 2010:90). Dengan kata lain sebuah item/butir soal mempunyai 

validitasyang tinggi jika skor pada item mempunyai kesejajaran dengan skor total. 

Rumus yang digunakan sebagai berikut.  

 

Keterangan 

rxy = koefisien korelasi antara x dan variabel y 

N  = banyaknya subyek 

 = jumlah skor item 

 = jumlah skor total 

 = jumlah perkalian skor item dengan skor total 

 = jumlah kuadrat skor item 

 = jumlah kuadrat skor total (Arikunto, 2010: 87).  

Kriteria pengujiaan validitas dikonsultasikan dengan harga product momen 

pada tabel dan taraf signifikasnsi 5%. Jika rxy> rtabel maka itemsoal tersebut 

dikatakan valid. (Arikunto, 2010:72) 

Instrumen tes kemampuan pemecahan masalah materi himpunan telah 

diujicobakan kepada 30 siswa kelas VIII C SMP Negeri 4 Magelang. Banyaknya 

butir soal adalah 10 soal berbentuk uraian. Harga  rtabel dengan taraf signifikansi 
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5%, diperoleh rtabel = 0,361. Dengan menggunakan perhitungan Microsoft Excel 

diperoleh hasil, dari 10 soal uraian yang diujicobakan, ada tiga butir soal uraian 

yang tidak valid yaitu butir soal nomor 8, 9 dan 10. Sehingga terdapat 7 soal 

uraian yang memenuhi kriteria valid yaitu butir nomor 1, 2, 3, 4,  5, 6, dan 7 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 11. 

3.5.2.2. Analisis Reliabilitas 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat 

dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap. Maka pengertian reliabilitas tes berhubungan 

dengan masalah ketetapan hasil tes. Atau seandainya berubah-ubah, perubahan 

yang terjadi dapat dikatakan tidak berarti. Menurut Arikunto (2010: 117) rumus 

Karena bentuk soal adalah tes uraian maka rumus yang digunakan adalah yang 

digunakan Cronbach Alpha, dengan rumus sebagai berikut. 

 

Keterangan : 

r11 = reliabilitas instrumen 

 = jumlah varians skor tiap item 

n = jumlah butir soal 

Kriteria reliabilitas soal tes yaitu setelah didapatkan harga r11 tersebut 

dikonsultasikan dengan harga r product moment dengan signifikansi 5%. Jika r11>  

r tabel maka item tes yang diujicobakan reliabel. 
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Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilaksanakan kepada 30 siswa kelas 

VII D 30 siswa kelas VIII D SMP Negeri 4 Magelang, diperoleh r11=  0,670 dan 

rtabel = 0,632. Diperoleh  > rtabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua 

butir soal yang diujicobakan reliabel. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 11.  

 

3.5.2.3. Analisis Taraf  Kesukaran 

Menurut Arifin (2011: 134), tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk 

menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasa 

dinyatakan dengan indeks. Langkah-langkah untuk menghitung tingkat kesukaran 

soal uraian menurut Arifin (2011:  135) adalah sebagai berikut: 

a. Menghitung rata-rata skor untuk tiap butir soal dengan rumus: 

 

b. Menghitung tingkat kesukaran dengan rumus: 

 

c. Membandingkan tingkat kesukaran dengan kriteria berikut: 

  

  

  

d. Membuat penafsiran tingkat kesukaran dengan cara membandingkan 

koefisien tingkat kesukaran (poin b) dengan kriteria (poin c). 



41 

 

 

 

Dari hasil analisis untuk soal uraian, diperoleh hasil butir soal nomor 1, 2, 

dan 3 memenuhi kriteria mudah, soal nomor 1, 2, 3, 5, dan 7 memenuhi kriteria 

sedang, dan soal nomor 8, 9 dan 10 memenuhi kriteria sukar. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 11. 

 

3.5.2.4.  Daya Pembeda  

Menurut Arifin (2011: 133) daya pembeda soal adalah kemampuan suatu 

soal untuk membedakan antara peserta didik yang pandai (menguasai materi) 

dengan peserta didik yang kurang pandai (kurang/tidak menguasai materi). 

Perhitungan daya pembeda (DP) menurut Arifin (2011: 133) dapat dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menghitung jumlah skor total tiap peserta didik. 

b. Mengurutkan skor total mulai dari skor terbesar sampai dengan skor 

terkecil. 

c. Menetapkan kelompok atas dan kelompok bawah. Jika jumlah peserta 

didik banyak (di atas 30) dapat ditetapkan 27%.  

d. Menghitung rata-rata skor untuk masing-masing kelompok (kelompok atas 

maupun kelompok bawah). 

e. Menghitung daya pembeda soal dengan rumus:  

 

Keterangan:  

DP = Daya pembeda 

 = Rata-rata kelompok atas 
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 = Rata-rata kelompok bawah 

 = Skor maksimum 

f. Membandingkan daya pembeda dengan kriteria seperti berikut 

0,40 ke atas = sangat baik 

0,30 – 0,39 = baik 

0,20 – 0,29 = cukup 

0,19 ke bawah = kurang baik  

Uji signifikansi daya pembeda untuk tes yang berbentuk uraian pada 

penelitian ini digunakan rumus sebagai berikut. 

 

keterangan:  

t =  daya beda 

MH =  rata-rata dari kelompok atas 

ML =  rata-rata dari kelompok bawah 

 =  jumlah kuadrat deviasi individual kelompok atas 

 =  jumlah kuadrat deviasi individual kelompok bawah 

 =  27% × N, dengan N adalah jumlah peserta tes. 

Jika  dengan derajat kebebasan (dk)  dan taraf 

signifikansi (α) = 5%, maka daya pembeda soal tersebut signifikan (Arifin, 

2009:141). Pada  = 5% dan dk = (8-1) + (8 -1) = 14,  diperoleh ttabel = 2.145. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus daya pembeda untuk 

soal berbentuk uraian diperoleh 7 soal memiliki daya pembeda yang yang 
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signifikan yaitu butir soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7.  Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 11. 

 

3.5.2.5.  Penentuan Instrumen 

Setelah dilakukan analisis validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya 

pembeda terhadap instrumen, diperoleh butir soal yang dapat digunakan untuk tes 

kemampuan pemecahan masalah. Dalam penelitian ini, soal tes evaluasi yang 

digunakan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol sudah memenuhi syarat valid 

dan reliabel. Jika terdapat butir-butir yang tidak valid maka dilakukan perbaikan-

perbaikan pada butir soal tersebut, sehingga soal tes tersebut dapat dikatakan baik 

untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VII pokok bahasan 

peluang . Ringkasan analisis butir soal uji coba dapat dilihat pada Tabel 3.2 

berikut. 

Tabel 3.2 Ringkasan Analisis Butir Soal Uji Coba 

No. 

Soal 

Identifikasi 
Keterangan 

Validitas Reliabilitas Tingkat 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 1.  Valid  

 

 

Sangat 

Tinggi 

Mudah Signifikan Dipakai 

2.  Valid Mudah Signifikan Dipakai 

3.  Valid Mudah Signifikan Dipakai 

4.  Valid Sedang Signifikan Dipakai 

5.  Valid Mudah Signifikan Dipakai 

6.  Valid Sedang Signifikan Dipakai 

7.  Valid Mudah Signifikan Dipakai 

8.  Tidak 

Valid 

Sukar Tidak 

Signifikan 

Tidak Dipakai 

9.  Tidak 

Valid 

Sukar Tidak 

Signifikan 

Tidak Dipakai 

10.  Tidak 

Valid 

Sukar Tidak 

Signifikan 

Tidak Dipakai 
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3.6. Analisis Data Penelitian 

Analisis data digunakan untuk mengolah data yang diperoleh setelah 

mengadakan penelitian, sehingga akan didapat suatu kesimpulan tentang keadaan 

yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. 

3.6.1.  Analisis Tahap  Awal (Sebelum Eksperimentasi) 

3.6.1.1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

berasal dari  populasi berdistribusi normal. Hipotesis statistika yang digunakan 

adalah sebagai berikut:  

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

Langkah-langkah uji normalitas adalah sebagai berikut: 

1) Menyusun data dan mencari nilai tertinggi dan terendah: 

2) Membuat interval kelas dan menentukan batas kelas dengan rumus interval 

= 1+ 3,3 log n: 

3) Menghitung rata-rata dan simpangan baku 

4) Membuat tabulasi data ke dalam interval kelas; 

5) Menghitung nilai z dari setiap batas kelas dengan rumus Zi =  , dimana 

S adalah simpangan baku dan X adalah rata-rata sampel (Sudjana 

2005:138); 

6) Mengubah harga Z menjadi luas daerah kurva normal dengan 

menggunakan tabel; 
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7) Menghitung frekuensi harapan berdasarkan kurva normal dengan 

menggunakan tabel: 

 

Dengan 

X
2
 = Chi-Kuadrat 

Oi = frekuensi pengamatan 

Ei = frekuensi yang diharapkan; 

8) Membandingkan harga Chi-Kuadrat dengan tabel Chi-Kuadrat dengan 

taraf signifikan 5%; 

9) Menarik kesimpulan X
2

hitung< X
2

tabel, maka terima H0 data berdistribusi 

normal (Sudjana, 2005:273); 

  Setelah dilakukan uji normalitas terhadap data awal kelompok 

eksperimen dengan uji Chi Kuadrat diperoleh 2 = 5,5616.  Untuk  α = 

5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh χ² tabel = 7,8147. Dengan demikian 

2 = 7,187 < tabel
2 . Jadi pada kelompok eksperimen data berdistribusi 

normal.  

  Setelah dilakukan uji normalitas terhadap data awal kelompok 

kontrol dengan uji Chi Kuadrat diperoleh 2 = 4,188.  Untuk  α = 5%, 

dengan dk = 6- 3 = 3 diperoleh χ² tabel = 7,8147. Dengan demikian 2 = 

4,188< tabel
2 . Jadi pada kelompok kontrol data berdistribusi normal. 

Dikarenakan baik kelompok eksperimen maupun kontrol berdistribusi 
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secara normal maka statistik yang digunakan adalah statistik parametris. 

Perhitungan selengkapnya dimuat pada Lampiran 3 dan Lampiran 4. 

 

3.6.1.2. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas diakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel 

penelitian berangkat dari kondisi yang sama atau homogen yang selanjutnya untuk 

menentukan statistik yang digunakan dalam pengujian hipotesis. Uji homogenitas 

digunakan untuk menyelidiki apakah kedua sampel mempunyai varians yang 

sama atau tidak. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Hipotesis: 

H0 = σ1
2
 = σ2

2
 (varians kedua kelompok sama) 

H1 = σ1
2
 ≠ σ2

2
 (varians kedua kelompok tidak sama) 

Untuk menguji kesamaan dua varians digunakan rumus berikut. 

 

(Sudjana 2005, 250) 

Rumus untuk mencari varians adalah sebagai berikut. 

 

Keterangan: 

s
2
 : varians sampel 

xi : data ke-i 

 : rata-rata, dan 
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n : jumlah sampel. 

Untuk menguji apakah kedua varians tersebut sama atau tidak maka Fhitung 

dikonsultasikan dengan Ftabel dengan taraf signifikan 5%, derajat kebebasan (dk) 

pembilang = banyaknya data terbesar dikurangi satu dan derajat kebebasan (dk) 

penyebut = banyaknya data terkecil dikurangi satu. Jika Fhitung  <  Ftabel, maka Ho 

diterima. Yang berarti kedua kelas tersebut mempunyai varians yang sama atau 

dikatakan homogen. 

Dari data awal kelompok eksperimen dan kontrol didapat varians terbesar 

80,92 dan varians terkecil 68,12 sehingga F = 1,19. Dengan dk1 = 31 – 1 = 30, dk2 

= 30 – 1 = 29 dan taraf nyata α = 5% didapat F(0,025)(30,29) = 1,85. Jelas    

. Jadi Ho diterima. Dengan demikian tidak terdapat perbedaan 

varians antara kelompok eksperimen  dan kelompok kontrol. Jadi, data awal 

homogen. Perhitungan selengkapnya dimuat pada Lampiran 5. 

 

3.6.1.3. Uji Kesamaan Dua Rata-rata Data Awal 

Uji kesamaan dua rata rata dimaksudkan untuk menentukan apakah sampel 

memiliki rata-rata yang sama atau tidak secara statistik .Hipotesis yang diuji 

adalah: 

H0 : µ1 = µ2, rata-rata nilai raport matematika semester 1 kelompok eksperimen  

 sama dengan rata-rata nilai raport matematika semester 1 kelompok 

kontrol 

Ha : µ1 ≠ µ2, rata-rata nilai raport matematika semester 1 kelompok eksperimen  
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 sama dengan rata-rata nilai raport matematika semester 1 kelompok 

kontrol 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

, dengan  

Keterangan 

 t    = uji kesamaan dua varians 

 = rata-rata kelompok 1 

 = rata-rata kelompok 2 

 s    = varians 

  = varians kelompok 1 

 = varians kelompok 2 

   = jumlah sampel kelompok 1  

   = jumlah sampel kelompok 2 

Kriteria pengujian adalah terima 
0H  jika 


2

1
1

2

1
1 

 ttt , dimana 


2

1
1

t didapat dari daftar distribusi t dengan  221  nndk  dan himpunan 









 

2

1
1 . Untuk harga-harga t lainnya 

0H  ditolak (Sudjana, 2002: 239-240). 

Melalui uji-t diperoleh  1,209 sedangkan t(0,975) = 2,001   (dengan α 

= 0,05 dan dk = 31 + 30 – 2 = 59).  Karena -2,001 < thit < 2,001   maka 
0H  

diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan awal kelompok 

eksperimen  tidak berbeda dengan kemampuan awal kelompok kontrol. Jadi, 
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kedua kelompok sampel mempunyai kemampuan awal sama, sehingga dapat 

diberi perlakuan untuk kemudian dapat dibandingkan hasil dari keduanya. 

Perhitungan selengkapnya dimuat pada Lampiran 6. 

3.6.2.  Analisis Tahap  Akhir (Sesudah Eksperimentasi) 

3.6.2.1. Uji Normalitas Data Akhir 

 Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data nilai tes 

kemampuan pemecahan masalah pada kelompok eksperimen dan kontrol 

berdistribusi normal atau tidak. Hal ini untuk menentukan jenis statistik yang akan 

digunakan, statistik parametris atau statistik nonparametris.  

 Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam uji normalitas adalah 

sebagai berikut : 

(1) Menentukan hipotesis 

Ho : data berdistribusi normal 

Ha : data tidak berdistribusi normal;    

(2) Menyusun data dan mencari nilai tertinggi dan terendah; 

(3) Membuat interval kelas dan menentukan batas kelas; 

(4) Menghitung rata-rata dan simpangan baku; 

(5) Membuat tabulasi data ke dalam interval kelas; 

(6) Menghitung nilai  Z  dari setiap batas kelas dengan rumus; 

S

XX
Z i

i


     

(7) Mengubah harga Z menjadi luas daerah kurva normal dengan 

menggunakan tabel; 

(8) Menghitung frekuensi harapan berdasarkan kurva : 
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k

i i

ii

E

Eo

1

2     

Keterangan : 

2  = chi kuadrat 

iO  = frekuensi pengamatan 

iE  = frekuensi yang diharapkan; 

(9) Membandingkan harga Chi Kuadrat data dengan tabel Chi Kuadrat 

dengan taraf signifikan 5%; 

(10) Menarik kesimpulan, jika hitung
2  < tabel

2  maka data berdistribusi 

normal (Sudjana, 2002: 273). 

 

3.6.2.2. Uji Homogenitas Data Akhir 

  Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelas 

mempunyai varians yang homogen atau tidak. Langkah-langkah dan kriteria 

pengujian  adalah sebagai berikut: 

Langkah-langkah dan kriteria pengujian  adalah sebagai berikut: 

(1) Menentukan hipotesis 

  oH  : 1
2
 = 2

2 

  aH  : 1
2
  2

2
; 

(2) Menentukan ;
 

(3) Menentukan kriteria penerimaan Ho; 

(4) Ho diterima apabila Fhitung  F 1/2 (nb-1):(nk-1) 
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Menghitung F 

  

(Sudjana, 2002: 250) 

 

3.6.2.3. Uji Ketuntasan Belajar 

   Uji ketuntasan belajar dilakukan untuk mengetahui apakah setelah 

dikenai perlakuan kelas eksperimen mencapai ketuntasan belajar dalam aspek 

kemampuan pemecahan masalah. Langkah-langkah dan kriteria pengujian  adalah 

sebagai berikut. 

(1) Menentukan hipotesis 

H0 : π ≤ 0,75 , persentase peserta didik di kelas eksperimen yang tuntas 

individual pada kemampuan pemecahan masalah 

kurang dari atau sama dengan 75%. 

 H1 : π > 0,75, persentase peserta didik di kelas eksperimen yang tuntas 

individual pada kemampuan pemecahan masalah 

lebih dari 75%. 

(2) Menentukan ; dalam penelitian ini =5%. 

(3) Menentukan kriteria penerimaan hipotesis,  

Tolak 0H  jika , dimana didapat dari daftar 

distribusi. 

(4) Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 
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Keterangan: 

x: banyaknya peserta didik yang memiliki nilai di atas KKM; 

n: banyaknya peserta didik yang mengikuti tes; 

KKM  klasikal.  (Sudjana, 2002: 233-234)  

 

3.6.2.4.Uji Perbedaan Dua Rata-rata Data Akhir   

Uji perbedaan dua rata-rata dilakukan untuk mengetahui apakah setelah 

dikenai perlakuan berbeda kelas eksperimen mempunyai kemampuan pemecahan 

masalah lebih tinggi dari pada kelas kontrol. Untuk menguji perbedaan rata-rata 

dilakukan uji statistika satu pihak yaitu uji pihak kanan. Langkah-langkah dan 

kriteria pengujian  adalah sebagai berikut. 

(1) Menentukan hipotesis 

, rata-rata kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen sama dengan atau kurang dari rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah kelas kontrol. 

, rata-rata kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen lebih tinggi dari rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah kelas kontrol. 

(2) Menentukan ; dalam penelitian ini  = 5%. 

(3) Melakukan uji hipotesi. 
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Jika data memiliki varians homogen (1
2
 = 2

2
) digunakan rumus: 

      

     Dimana 

 

(Sudjana, 2002: 239) 

Keterangan  

 t    = uji kesamaan dua varians 

 = rata-rata kelompok 1 

 = rata-rata kelompok 2 

 s    = varians 

= varians kelompok 1 

 = varians kelompok 2 

   = banyaknya sampel kelompok 1  

   = banyaknya sampel kelompok 2  

Dengan kriteria pengujian: 

Terima H0 jika , dimana , didapat dari daftar 

distribusi t dengan dk = (  + - 2) dalam hal lain H0 ditolak.
 

(Sudjana, 2002: 243). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1  Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dalam bab ini  adalah uraian hasil penelitian di SMP 

Negeri 4 Magelang pada kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah dikenai 

perlakuan dalam pembelajaran yang berbeda. Untuk kelas eksperimen adalah 

kelas VIIC, sedangkan kelas kontrol adalah kelas VIIB. Untuk kelas eksperimen 

yang diwakili oleh kelas VIIC memiliki jumlah siswa 30 orang,  sedangkan kelas 

kontrol memiliki jumlah siswa 31 orang. Tes kemampuan pemecahan masalah 

dengan jumlah 7 butir soal uraian diberikan setelah proses pembelajaran selesai 

dilaksanakan. Tes diikuti oleh 61 siswa yang terdiri dari 30 siswa kelas VII C dan 

31 siswa kelas VII B.  Hasil analisis deskriptif tes kemampuan pemecahan 

masalah pada materi himpunan dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1 Analisis Deskriptif Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Kelas N 
Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 

Rata-

Rata 
Varian 

Standar 

Deviasi 

Eksperimen 30 100 65 86,70 90,91 9,53 

Kontrol 31 92 60 75,84 98,87 9,91 

Berdasarkan  Tabel 4.1 dilakukan uji analisis data hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah yaitu uji normalitas, uji homogenitas, uji ketuntasan belajar, 

dan uji perbedaan rata-rata.   
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4.1.1  Analisis Data Akhir  

4.1.1.1 Uji Normalitas Data Akhir  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data akhir kelas sampel 

berdistribusi  normal atau tidak. Hasil uji normalitas akan berpengaruh terhadap 

uji hipotesis yang digunakan, statistik parametrik atau statistik non parametrik. 

Dalam penelitian ini uji normalitas data akhir dianalisis dengan bantuan microsoft 

excel dan diuji menggunakan rumus Chi Kuadrat dengan hipotesis yang 

digunakan sebagai berikut. 

H0: Data berdistribusi normal 

H1: Data tidak berdistribusi normal
 

Berdasarkan perhitungan dan analisis data dengan menggunakan metode 

pada bab 3 bagian uji normalitas data akhir diperoleh hasil pengujian normalitas 

data akhir eksperimen terlihat pada Tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Data Akhir 

Kelas   Keterangan 

Eksperimen 3,16 7,81 Normal 

Kontrol 4,125 7,81 Normal 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data akhir kelas eksperimen 

diperoleh = 3,16, dengan taraf nyata 𝛼= 5%, dk = k -3 = 6 -3 = 3 diperoleh 

= 7,81. Karena  <  maka Ho diterima, artinya data akhir kelas 

eksperimen berdistribusi normal. Hasil perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 

16.  

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data akhir kelas kontrol 

diperoleh = 4,125, dengan taraf nyata 𝛼= 5%, dk = k - 3 = 6 - 3 = 3 
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diperoleh = 7,81. Karena  <  maka Ho diterima, artinya data 

akhir kelas sampel berdistribusi normal. Hasil perhitungan dapat dilihat pada 

Lampiran 17. Dikarenakan kedua kelas sampel normal maka data sampel 

berdistribusi normal dan statistika yang digunakan dalam uji hipotesis adalah 

statistika parametrik. 

4.1.1.2 Uji Homogenitas Data Akhir  

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui data akhir kelas sampel 

mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika data mempunyai varians yang 

sama maka kelas tersebut dikatakan homogen. Dalam penelitian ini uji 

homogenitas data akhir dianalisis dengan bantuan microsoft excel dan diuji 

menggunakan uji F dengan hipotesis sebagai berikut. 

, kedua kelas mempunyai varian sama (homogen). 

, kedua kelas mempunyai varian berbeda. 

Berdasarkan perhitungan dan analisis data dengan menggunakan metode 

pada bab 3 bagian uji homogenitas data akhir diperoleh hasil pengujian 

homogenitas data akhir seperti pada Tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Homogenitas Data Akhir 

Kelas Rata-rata Varians Fhitung Ftabel Keterangan 

Eksperimen 86,70 90,91 

1,081 1,85 Homogen 

Kontrol 75,84 98,27 

Berdasarkan hasil perhitungan uji homogenitas, diperoleh Fhitung  = 1,081. 

Dengan taraf nyata 𝛼= 5%, dk pembilang = 𝑛 –1 =  31 – 1 =  30,                         
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dk penyebut = 𝑛 –1 = 30 – 1 =  29 diperoleh Ftabel = 1,85 karena Fhitung < Ftabel 

maka H0 diterima, artinya varians antara kelas sampel sama sehingga kedua kelas 

tersebut dikatakan homogen. Hasil perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 18. 

4.1.1.3 Uji Ketuntasan Belajar Kelas Eksperimen 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah banyak siswa yang tuntas 

pada kemampuan pemecahan masalah materi himpunan sudah mencapai 75%. 

Dalam penelitian ini uji ketuntasan klasikal data akhir kelas eksperimen dianalisis 

dengan bantuan microsoft excel dan diuji menggunakan uji proporsi satu pihak 

yaitu uji pihak kanan. Hipotesis yang diuji sebagai berikut. 

, persentase siswa di kelas eksperimen yang tuntas individual pada 

kemampuan pemecahan masalah kurang dari atau sama dengan 

75%. 

, persentase siswa di kelas eksperimen yang tuntas individual pada 

kemampuan pemecahan masalah lebih dari 75%. 

Berdasarkan perhitungan dan analisis data dengan menggunakan metode 

pada bab 3 bagian uji ketuntasan belajar diperoleh hasil uji ketuntasan belajar 

kelas eksperimen yang diajar menggunakan model pembelajaran ARIAS 

berbantuan CD interaktif dengan model pembelajaran ekspositori terlihat pada 

Tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Ketuntasan Belajar 

Kelas  

N 

  Kriteria 

Eksperimen 27 30 1,9478 
 

Tuntas 
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Dari 30 siswa kelas eksperimen  yang nilainya tuntas ada 27 anak. 

Statistik yang digunakan adalah statistik z. Kriteria pengujiannya adalah Tolak H0 

jika zhitung  z(0,5 – α). Dari hasil analisis diperoleh nilai Z = 1,9478; untuk α = 5%,  

Z(0,5 – α) = 1,64. Karena Zhitung > Ztabel  maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya 

persentase siswa di kelas kontrol yang tuntas individual pada kemampuan 

pemecahan masalah lebih dari 75%. Jadi, hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah pada siswa yang diajar dengan model pembelajaran ARIAS berbantuan 

CD interaktif tuntas. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 19. 

4.1.1.4 Uji Perbedaan Dua Rata-rata  

Uji perbedaan dua rata-rata dilakukan untuk mengetahui apakah setelah 

dikenai perlakuan berbeda kelas eksperimen mempunyai kemampuan pemecahan 

masalah lebih tinggi dari pada kelas kontrol. Untuk menguji perbedaan rata-rata 

dilakukan uji statistika satu pihak yaitu uji pihak kanan. Dalam hal ini hipotesis 

yang diuji adalah sebagai berikut. 

, rata-rata kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen sama 

dengan atau kurang dari rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah kelas kontrol. 

, rata-rata kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen lebih 

tinggi dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah kelas 

kontrol. 

Dalam penelitian ini, untuk menguji perbedaaan rata-rata menggunakan 

rumus uji t. H0 diterima jika thitung < ttabel, dengan derajat kebebasan (dk) = 59,    
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ttabel = 1 – . Dari hasil penelitian untuk uji kesamaan dua rata-rata dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.5 Data Hasil Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

Kelas N 
Rata-

rata 
s

2 
sgabungan thitung ttabel 

Eksperimen 30 86,70 90,91 
9,898 4,21 

  Kontrol  31 75,84 98,27 

Dari tabel di atas tampak bahwa rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen 86,70 dan rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah kemampuan pemecahan masalah kelas kontrol 

75,84 sehingga diperoleh thitung = 4,21; sedangkan tabel t dengan α = 5% dan dk = 

59 diperoleh ttabel = 1,671. Karena thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima, 

artinya rata-rata kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen lebih tinggi 

dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah kelas kontrol. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 20. 

 

4.2 Pembahasan 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui keefektifan pendekatan 

pembelajaran ARIAS berbantuan CD Interaktif terhadap kemampuan pemecahan 

masalah pada materi peluang kelas VII SMP Negeri 4 Magelang. Sebelum 

penelitian dilakukan peneliti mengambil data awal yaitu nilai raport matematika  

mata pelajaran matematika semester 1 tahun ajaran 2013/2014.  Berdasarkan hasil 

analisis data awal diperoleh data yang menunjukkan bahwa kelas yang diambil 

sebagai sampel dalam penelitian berdistribusi normal dan mempunyai varians 
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yang homogen. Perhitungan ada di lampiran 3,4 dan 5. Hal ini berarti sampel 

berasal dari kondisi atau keadaan yang sama yaitu memiliki kemampuan 

matematika sama.  

Penelitian ini diawali dengan pelaksanaan pembelajaran pada kedua kelas 

sampel dengan materi peluang. Kelas VII C sebagai kelas eksperimen diajar 

menggunakan model pembelajaran ARIAS berbantuan CD Interaktif dan kelas 

VII B sebagai kelas kontrol diajar menggunakan model pembelajaran ekspositori 

yang biasa diterapkan di SMP Negeri 4 Magelang. Pada akhir pembelajaran, 

kedua kelas dilakukan tes untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah 

siswa. Tes dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan soal yang 

sama. Soal tes evaluasi tersebut adalah tes tertulis berbentuk uraian sebanyak 

tujuh butir soal dengan alokasi waktu 80 menit.  

Sebelum tes diberikan soal tes terlebih dahulu diujicobakan untuk 

mengetahui validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan taraf kesukaran dari tiap-tiap 

butir tes. Kelas uji coba dalam penelitian ini adalah kelas yang telah lebih dulu 

menerima pembelajaran materi himpunan yaitu kelas VIII D. Dalam penelitian 

ini, soal tes evaluasi yang digunakan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

sudah memenuhi syarat valid dan reliabel serta memiliki daya beda yang 

signifikan. 

Soal tes yang digunakan juga sudah memenuhi indikator pemecahan 

masalah yang tercantum pada peraturan Dirjen Dikdasmen No. 506/C/PP/2004. 

Soal evaluasi yang digunakan merupakan soal yang tidak rutin, artinya untuk 

sampai pada prosedur yang benar diperlukan analisis dan proses berpikir yang 
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mendalam. Soal tidak rutin merupakan soal yang proses pengerjaannya tidak 

langsung mengaplikasikan rumus yang ada tetapi dapat menggunakan cara lain 

yang disesuaikan dengan kondisi soal. Berdasarkan syarat dan indikator yang 

telah dipenuhi tersebut, maka soal tes dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan pemecahan masalah siswa. Setelah diberikan tes kemampuan 

pemecahan masalah, diperoleh nilai siswa yang kemudian dianalisis.   

Pada kelas eksperimen yang diberi perlakuan model pembelajaran ARIAS 

berbantuan CD Interaktif, 90% siswa telah mencapai ketuntasan belajar. 

Berdasarkan hasil uji ketuntasan belajar, kelas tersebut telah mencapai ketuntasan 

belajar klasikal yang ditetapkan oleh sekolah yaitu sekurang-kurangnya 75% 

siswa telah mencapai nilai 75. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran matematika 

dengan model pembelajaran ARIAS berbantuan CD interaktif dapat digunakan 

untuk melatih dan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa. 

Berdasarkan uji perbedaan rata-rata, rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah siswa pada kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran 

ARIAS berbantuan CD interaktif lebih tinggi daripada rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah siswa pada kelas kontrol yang menggunakan model 

pembelajaran ekspositori. Hal ini berarti kemampuan pemecahan masalah siswa 

yang dikenai model pembelajaran ARIAS berbantuan CD interaktif lebih baik 

daripada siswa yang dikenai model pembelajaran  ekspositori.  

Pada kelas eksperimen yang diberi perlakuan model pembelajaran ARIAS 

berbantuan CD Interaktif  juga tampak siswa lebih antusias dan aktif menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh guru dibandingkan kelas kontrol. Hal ini 
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menunjukkan bahwa kelas eksperimen mempunyai interest (minat) lebih tinggi 

dalam memahami materi peluang.  Hal serupa juga ditunjukkan ketika 

mengerjakan soal latihan pemecahan masalah. Terlihat bahwa kelas eksperimen 

lebih aktif berdiskusi dalam menyelesaikan soal yang diberikan. 

 Dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa dalam 

pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran ARIAS berbantuan 

CD interaktif terbukti efektif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah siswa. Keefektifan pembelajaran matematika menggunakan model 

pembelajaran ARIAS berbantuan CD interaktif disebabkan siswa terlibat aktif 

dalam pembelajaran dan membangun pengetahuannya sendiri. 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dikatakan bahwa penerapan 

model pembelajaran ARIAS berbantuan CD interaktif pada kelas eksperimen 

lebih efektif dari kelas kontrol yang dalam pembelajarannya meggunakan model 

ekspositori pada materi peluang kelas VII SMP Negeri 4 Magelang 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan melalui penelitian 

eksperimen di SMP Negeri 4 Magelang tahun pelajaran 2013/2014 dan 

pembahasan pada bab 4  dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan pmodel 

pembelajaran ARIAS berbantuan CD Interaktif efektif terhadap kemampuan 

pemecahan masalah materi peluang kelas VII. Keefektifan tersebut dikarenakan 2 

hal sebagai berikut. 

(1) Siswa yang dikenai pembelajaran dengan model pembelajaran ARIAS 

mencapai ketuntasan belajar pada aspek pemecahan masalah materi 

peluang. 

(2) Kemampuan pemecahan masalah siswa yang dikenai model pembelajaran 

ARIAS berbantuan CD Ineraktif lebih tinggi dibanding kemampuan 

pemecahan masalah siswa yang dikenai model pembelajaran ekspositori 

pada materi peluang Kelas VII. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat direkomendasikan peneliti 

sebagai berikut. 

Adapun saran yang dapat diberikan kepada beberapa pihak terkait dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1) Penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran ARIAS 

berbantuan CD Interaktif efektif untuk melatih kemampuan 

pemecahan masalah. Oleh karena itu, model pembelajaran ini dapat 

digunakan sebagai salah satu referensi guru untuk mengajarkan materi 

peluang kelas VII SMP. 

2) Bagi pihak sekolah, SMP Negeri 4 Magelang berupa penggunaan 

fasilitas yang memadai hendaknya dapat dimanfaatkan dengan optimal 

dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga pembelajaran lebih 

bervariasi dan menyenangkan.   
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Nilai Ujian Semester Gasal Kelas Eksperimen 

No Kode Siswa Nilai  

1 E1 85 

2 E2 80 

3 E3 80 

4 E4 75 

5 E5 95 

6 E6 80 

7 E7 90 

8 E8 80 

9 E9 80 

10 E10 85 

11 E11 75 

12 E12 80 

13 E13 90 

14 E14 80 

15 E15 85 

16 E16 70 

17 E17 65 

18 E18 80 

19 E19 85 

20 E20 85 

21 E21 75 

22 E22 70 

23 E23 95 

24 E24 60 

25 E25 70 

26 E26 65 

27 E27 80 

28 E28 85 

29 E29 90 

30 E30 95 

Rata-rata 80,33 

 

 

 

 

Lampiran 1 
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Nilai Ujian Semester Gasal Kelas Kontrol 

No Kode Siswa Nilai  

1 K1 70 

2 K2 80 

3 K3 80 

4 K4 80 

5 K5 85 

6 K6 70 

7 K7 75 

8 K8 80 

9 K9 95 

10 K10 80 

11 K11 75 

12 K12 70 

13 K13 80 

14 K14 80 

15 K15 75 

16 K16 85 

17 K17 90 

18 K18 75 

19 K19 70 

20 K20 90 

21 K21 85 

22 K22 85 

23 K23 75 

24 K24 70 

25 K25 65 

26 K26 80 

27 K27 75 

28 K28 90 

29 K29 65 

30 K30 70 

31 K31 60 

Rata-rata 77,58 

 

 

 

 

Lampiran 2 
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NORMALITAS DATA AWAL KELOMPOK EKSPERIMEN  

Hipotesis 

H0: Data berdistribusi normal 

H1: Data tidak berdistribusi normal
 

Statistik yang digunakan 
 







k

1i

2

i2 O
   

i

i

E

E
  

Kriteria yang digunakan 0H diterima jika 
22

tabel   

Pengujian  

Nilai maksimal =  95    Panjang kelas =  6 

Nilai minimal  =  60    Rata-rata =  80,33 

Rentang  =  35    s  =  9 

Banyak kelas  =  6    n  =  30 

Tabel uji normalitas data akhir kelompok eksperimen 

Kelas Interval 
Batas 
Kelas 

Z untuk 
batas kls. 

Peluan
g untuk 

Z 

Luas 
Kls. 

Untuk 
Z 

Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

Ei 

60 - 65 59,50 -2,32 0,4897 0,0393 1,1789 3 
2,81306

7 

66 - 71 65,50 -1,65 0,4504 0,1135 3,4044 3 
0,04804

0 

72 - 77 71,50 -0,98 0,3369 0,2133 6,4000 3 
1,80627

1 

78 - 83 77,50 -0,31 0,1236 0,2612 7,8360 9 
0,17291

5 

84 - 89 83,50 0,35 0,1376 0,2083 6,2494 6 
0,00995

3 

90 - 95 89,50 1,02 0,3459 0,1082 3,2460 6 
2,33658

0 

   
95,50 1,69 0,4541         

                              ² 
7,18682

6 

 
Untuk  = 5%, dengan dk =6 - 3 = 3 diperoleh ² tabel = 7,8147 

 
 

 

Karena 22

tabelhitung   ,  maka 0H  diterima.  

Kesimpulan: Jadi, data tersebut berdistribusi normal. 

 

 

 

Daerah penerimaan 
Ho 

Daerah penolakan Ho 

Lampiran 3 

7,1868 7,8147 
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NORMALITAS DATA AWAL KELOMPOK KONTROL 

Hipotesis 

H0: Data berdistribusi normal 

H1: Data tidak berdistribusi normal
 

Statistik yang digunakan 
 







k

1i

2

i2 O
   

i

i

E

E
  

Kriteria yang digunakan 0H diterima jika 
22

tabel    

Pengujian  

Nilai maksimal =  95   Panjang kelas =  6 

Nilai minimal  =  60   Rata-rata =  77,58 

Rentang  =  35   s  =  8,25 

Banyak kelas  =  6   n  =  31 

Tabel uji normalitas data akhir kelompok kontrol 

Kelas Interval 
Batas 
Kelas 

Z untuk 
batas 
kls. 

Peluang 
untuk Z 

Luas 
Kls. 

Untuk Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

Ei 

60 - 65 59,500 -2,19 0,4858 0,0574 1,7793 0 1,7793 

66 - 71 65,500 -1,46 0,4284 0,1590 4,9291 5 0,0010 

72 - 77 71,500 -0,74 0,2694 0,2655 8,2294 5 1,2673 

78 - 83 77,500 -0,01 0,0039 0,2673 8,2855 7 0,1994 

84 - 89 83,500 0,72 0,2634 0,1623 5,0307 4 0,2112 

90 - 95 89,500 1,44 0,4257 0,0594 1,8409 3 0,7298 

   
95,500 2,17 0,4850         

                             ² = 4,1880 

 

Untuk  = 5%, dengan dk =6 - 3 = 3 diperoleh ² tabel = 7,8147 

 

 

Karena 22

tabelhitung   ,  maka 0H  diterima.  

Kesimpulan: Jadi, data tersebut berdistribusi normal. 

 

Daerah penerimaan 
Ho 

Daerah penolakan Ho 

Lampiran 4 

4,1880 7,8147 
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UJI KESAMAAN HOMOGENITAS 

DATA AWAL KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KELOMPOK 

KONTROL  

Hipotesis 

, kedua kelompok mempunyai varian sama (homogen). 

, kedua kelompok mempunyai varian berbeda. 

Statistik yang digunakan 

 

Kriteria pengujian 0H diterima jika 
 21 ,

2

1
vv

FF


  

Pengujian hipotesis 

Dari data diperoleh 

Sumber Variasi Kelompok 

Eksperimen 

Kelompok Kontrol 

Jumlah 2405 2410 

N 30 31 

 Rata-Rata 80,33 77,58 

Varians (s²) 68,12 80,92 

Standar deviasi (s) 8,25 9  

Berdasarkan rumus di atas, diperoleh 1,18792 = 1,19 

Untuk α = 5% dengan dk pembilang = 31 – 1 = 30 dan dk penyebut = 30-1 = 29 

didapat  

 1,85 

 

F = 1,19berada di daerah penerimaan 0H . 

Kesimpulan: kedua kelompok mempunyai varians yang tidak berbeda 

(homogen). 

Daerah penolakan Ho 
Daerah penerimaan 

Ho 

F = 
Varians terbesar 

Varians terkecil 

Lampiran 5 

1,85 1,19 
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UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA  

DATA AWAL KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KELOMPOK 

KONTROL 

Hipotesis 

, kedua kelompok memiliki rata-rata yang sama 

, kedua kelompok memiliki rata-rata yang berbeda 

Statistik yang digunakan 

21

21

11

nn
s

xx
t




 , dengan 

   
2

11

21

2

22

2

112






nn

snsn
s . 

Kriteria pengujian  

Terima 0H  jika 


2

1
1

2

1
1 

 ttt , dimana 


2

1
1

t didapat dari daftar distribusi t 

dengan  221  nndk .  

Pengujian 

 

Kelompok 

Eksperimen  

Kelompok 

Kontrol 

 N 30 31 

 Rata-rata 80,33 77,58 

 S
2
 80,92 68,12 

.  

77,0213 

sehingga s = 8,7762 

 = 1,2044 = 1,2 

dengan α = 0,05 dan dk = 30+31 – 2 = 59 maka    

Karena   maka 0H  diterima  

Kesimpulan: kedua kelompok memiliki rata-rata yang sama.
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SILABUS  

Nama Sekolah : SMP N 4 Magelang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas   : VII 

Semester  : II 

Materi  : Peluang 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Ajar 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

(menit) 

Sumber/Bahan/

Alat 
Tekn

ik 

Bentuk 

Instrumen 
Contoh instrumen 

3.1 Menemukan 

peluang 

empirik dari 

data luaran 

(output) yang 

mungkin 

diperoleh 

berdasarkan 

sekelompok 

data. 

4.9 Melakukan 

percobaan 

untuk 

menemukan 

peluang 

empirik dari 

masalah 

nyata serta 

menyajikan

nya dalam 

bentuk tabel 

dan grafik. 
 

1. Menemu

k an 

ruang 

sampel 

 

2. Konsep 

Peluang 

 

3. Kisaran 

nilai 

peluang 

 Berdiskusi menentukan ruang 

sampel dan titik sampel dari 

suatu kejadian. 

 Berdiskusi mengenai konsep 

ruang sampel serta konsep 

peluang. 

 Berdiskusi mengenai kisaran 

nilai peluang untuk 

memecahkan masalah 

 Menyelesaikan masalah-

masalah yang berkaitan 

dengan konsep peluang dan 

kisaran nilai peluang 

 

Pembelajaran 

dianggap berhasil 

apabila setelah 

melakukan kegiatan 

1. Menyajikan 

data hasil 

percobaan 

dalam bentuk 

tabel dan grafik 

dengan tepat 

dan cermat. 

2. Menentukan 

peluang empiris 

dari suatu 

kejadian. 

3.  Menjelaskan 

dengan tepat 

Tes 

tertul

is 

Uraian 1. Pak Karta ingin 

mempunyai 3 

orang anak. 

Tentukan 

peluang 

lahirnya 2 laki-

laki dan 1 

perempuan 

dengan urutan 

tidak 

diperhatikan! 

2. Seperangka

t kartu 

bridge 

dikocok, 

kemudian 

diambil dua 

kartu 

berurutan 

secara 

acak. 

6 x 40 

menit 

Sumber: 

Matematika 

SMP Kelas VII 

Kurikulum 2013 

Kemendikbud 

Alat: 

 Laptop 

 LCD 

 LTS 

 Papan 

Tulis  

 Spidol 

 

L
am

p
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pengertian 

kepastian dan 

kemustahilan. 

4.  Memberi 

contoh beberapa 

kejadian yang 

pasti atau 

mustahil, dan 

yang mungkin 

5. Menentukan 

peluang dari 

suatu peristiwa, 

komponen 

“percobaan” 

dan “kejadian”. 

6. M

e

n

y

a

 

p 

Tentukan 

peluang 

kejadian 

berikut!  

a. Teramb

ilnya 

kartu 

bernom

or 

genap 

dan 

bergam

bar ♠. 

b. Teramb

ilnya 

kartu 

bukan 

bernom

or 10. 

 

Mengetahui 

Guru Pelajaran Matematika 

 

 

Sri Purwanti, S.Pd. 

NIP. 19600512.198302.2.004 

Magelang,  Mei 2014 

Mahasiswa Penelitian 

 

Jati Wulan Kitri 

NIM.4101408048 
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KISI KISI PENULISAN SOAL TES UJI COBA KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Waktu  : 80 menit 

Jumlah Soal  : 10 Butir 

 

No. Materi Kompetensi yang diuji Indikator No. Soal 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

Menemukan ruang 

sampel 

 

Konsep peluang 

 

 

Kisaran nilai peluang 

1. Menemukan peluang empirik dari data 

luaran (output) yang mungkin diperoleh 

berdasarkan sekelompok data.  

2. Melakukan percobaan untuk menemukan 

peluang empirik dari masalah nyata serta 

menyajikannya dalam bentuk tabel dan 

grafik. 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan komplemen suatu kejadian 

1. Menyajikan data hasil percobaan dalam bentuk 

tabel dan grafik dengan tepat dan cermat. 

2. Menentukan peluang empiris dari suatu 

kejadian. 

3. Menjelaskan dengan tepat pengertian 

kepastian dan kemustahilan. 

4. Memberi contoh beberapa kejadian yang pasti 

atau mustahil, dan yang mungkin. 

5. Menentukan peluang dari suatu peristiwa, 

komponen “percobaan” dan “kejadian”.  

1, 4a 

 

 

2, 3, 4b, 

4c, 7, 10 

 

5a 

 

 

5b 

 

 

6, 7, 8, 9 

L
am

p
iran
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SOAL TES UJI COBA 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk mengerjakan : 

1. Bacalah doa sebelum mengerjakan  

2. Tuliskan nama, no. absen, dan kelas pada lembar jawaban. 

3. Isilah jawaban dengan menyertakan diketahui, ditanya, jawab dan jadi. 

4. Jawaban hendaknya Anda tuliskan dengan menggunakan tinta, bukan pensil.  

5. Selama tes, Anda tidak diperkenankan menggunakan buku, catatan dan alat bantu 

hitung. Anda juga tidak diperkenankan bekerja sama. 

6. Mulailah bekerja hanya setelah pengawas memberi tanda dan berhentilah bekerja 

segera setelah pengawas memberi tanda. 

Selamat bekerja. 

Soal 

1. Luna Ingin menghadiri sebuah pesta, ia memiliki baju blus bunga, kotak-kotak, dan 

bergaris untuk pasangan rok berwarna biru tua, coklat dan putih. Hitunglah berapa banyak 

pasangan pasangan pakaian yang dapat dipakai Luna jika ia juga membeli blus motif 

polos!. 

2. Tiga uang logam dilempar undi (ditos) bersama-sama. Tentukan peluang berikut ini 

a. Muncul dua gambar dan satu angka. 

b. Muncul tiga angka 

3. Dua buah dadu ditos bersama-sama sebanyak satu kali. Tentukan peluang munculnya 

kejadian berikut. 

a. Dadu pertama bermata kurang dari 3 dan dadu kedua bermata genap 

b. Jumlah mata pada kedua dadu lebih dari 8 

 

 

 

 

 

Materi Pokok   : Peluang 

Kelas/Semester   : VII / 2 

Alokasi Waktu   : 80 Menit 

Banyak Soal   : 10 butir 

Jenis Soal   : Uraian 
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4.  

 

 

 

  

Dua buah kotak berisis masing-masing 4 bola kuning dan 5 bola hijau. Sebuah bola 

diambil secara acak dari kotak pertama diikuti dengan pengambilan sebuah bola lagi dari 

kotak kedua. Setiap selesai pengambilan sebuah bola, bola itu dikembalikan lagi di ke 

kotak semula. Tentukan : 

a. Ruang sampelnya  

b. Peluang terambilnya bola kuning bernomor 3. 

c. Peluang terambilnya bola kuning bernomor genap dan bola hijau bernomer 

bilangan prima. 

5. a. Jelaskan pengertian kepastian dan kemustahilan dalam konsep peluang! 

b. Berikanlah contoh beberapa kejadian yang merupakan kepastian dan kemustahilan! 

6. Staf pengawasan mutu di perusahaan A memperoleh data bahwa dari 100 barang yang 

diproduksinya, terdapat 6 buah yang rusak. Jika barang tersebut dikemas rapi dan diambil 

sebuah barang secara acak, tentukan peluang kejadian berikut ini! 

a. Terambil barang yang rusak 

b. Terambil barang yang tidak rusak 

7. Sebuah dadu dan sebuah uang logam ditos di tos bersama-sama. Tentukan peluang 

kejadian berikut! 

a. Muncul bukan angka pada uang logam 

b. Muncul mata dadu bukan 3 

8. Dari sekelompok anak 25 anak gemar matematika, 20 anak gemar fisika, dan 15 anak 

gemar kedua-duanya. Jika setiap anak mempunyai peluang yang sama untuk dipilih, 

tentukan peluang terpilihnya. 

a. Anak yang gemar kedua-duanya. 

b. Anak yang hanya gemar matematika. 

9. Dalam sebuah kelompok terdapat 15 anak terdiri dari 10 anak gemar pop, 8 anak gemar 

dangdut. Bila 1 orang anak dipilih secara acak, tentukan peluang seorang anak yang 

terpilih  menyukai pop dan dangdut! 

10. S = {bil. Cacah yang kurang dari 10} dan A = {y | y bil. Prima, y S} .Tentukan peluang 

kejadian A! 

 

 

2 3 1 

4 5 

 

 

2 3 1 

4

= 
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Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Tes Uji Coba 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Kunci Jawaban Skor 

1. Diketahui : Luna Ingin menghadiri sebuah pesta, ia memiliki baju blus  

bunga, kotak-kotak, dan bergaris untuk pasangan rok 

berwarna biru tua, coklat dan putih.  

Ditanya : Banyaknya pasangan pasangan pakaian yang dapat dipakai  

Luna jika ia juga membeli blus motif polos. 

Jawab :  

Misalkan BB = baju blus bunga, BK = baju kotak-kotak, BR = baju bergaris, 

Blus motif polos = BP, rok biru tua = RB, rok coklat = RC dan rok putih = RP. 

Dengan menggunakan tabel diperoleh ruang sampel sebagai berikut: 

Baju 

           

Rok 

RB RC RP 

BB (BB, RB) (BB, RC) (BB, RP) 

BK (BK, RB) (BK, RC) (BK, RP) 

BR (BR, RB) (BR, RC) (BR, RP) 

BP (BP, RB) (BP, RC) (BP, RP) 

 

n(S) = 12  

Jadi banyaknya banyak pasangan pasangan pakaian yang dapat dipakai Luna 

jika ia juga membeli blus motif polos adalah 12. 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

1 

 Jumlah skor no 1 10 

2. Diketahui : Tiga uang logam dilempar undi (ditos) bersama-sama. 1 

Materi Pokok   : Peluang 

Kelas/Semester   : VII / 2 

Alokasi Waktu   : 80 Menit 

Banyak Soal   : 10 butir 

Jenis Soal   : Uraian 
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Ditanya    :  a.    Tentukan ruang sampelnya dengan diagram pohon. 

b. Peluang muncul dua gambar dan satu angka. 

c. Peluang muncul tiga angka. 

Jawab      : 

Diagram pohon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang sampelnya adalah 

S = {(G, G, G), (G, G, A), (G, A, G), (G, A, A), (A, G, G), (A, G, A), (A, A, 

G), (A, A, A)}, maka n(S) = 8 

a. Misalkan kejadian muncul dua gambar dan satu angka = A 

A = {(G, G, A), (G, A, G), (A, G, G)}, maka n (A) = 3 

 

Jadi peluang kejadian muncul dua gambar dan satu angka adalah  

b. Misalkan kejadian muncul 3 angka = B 

B = {(A, A, A)}, maka n(B) = 1 

 

Jadi peluang kejadian muncul tiga angka adalah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

1 

 Jumlah skor no 2 10 

3. Diketahui    : Dua buah dadu ditos bersama-sama sebanyak satu kali 

Ditanyakan :  a.   Peluang muncul dadu pertama bermata kurang dari 3 dan 

 

 

Koin 2 Koin 1 Koin 3 

G 

A 

A 

G 

A 

G 

A 

G 

A 

G 

A 

G 

A 

G 

(G, G, G) 

(G, G, A) 

(G, A, G) 

(G, A, A) 

(A, G, G) 

(A, G, A) 

(A, A, G) 

(A, A, A) 
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dadu kedua  bermata genap.                                 

b. Peluang muncul jumlah mata pada kedua dadu lebih dari 8 . 

Jawab : 

Dengan menggunakan tabel diperoleh ruang sampel pengetosan dua buah 

dadu sebagai berikut: 

Dadu(I/II) 1 2 3 4 5 6 

1 (1, 1) (1, 2) (1, 3) (1, 4) (1, 5) (1, 6) 

2 (2, 1) (2, 2) (2, 3) (2, 4) (2, 5) (2, 6) 

3 (3, 1) (3, 2) (3, 3) (3, 4) (3, 5) (3, 6) 

4 (4, 1) (4, 2) (4, 3) (4, 4) (4, 5) (4, 6) 

5 (5, 1) (5, 2) (5, 3) (5, 4) (5, 5) (5, 6) 

6 (6, 1) (6, 2) (6, 3) (6, 4) (6, 5) (6, 6) 

  

n(S) = 36 

a. Misalkan kejadian dadu pertama bermata kurang dari 3 dan dadu 

kedua bermata genap adalah K. 

K = {(1, 2), (2, 2), (1, 4), (2, 4), (1, 6), (2, 6)} 

n(K) = 6 

 

Jadi peluang muncul dadu pertama bermata kurang dari 3 dan dadu 

kedua bermata genap adalah  

b. Misalkan kejadian jumlah mata pada kedua dadu lebih dari 8 adalah L. 

L = {(3, 6), (4, 5), (4, 6), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 

6)} 

n(L) = 10 

 

Jadi kejadian jumlah mata pada kedua dadu lebih dari 8 adalah . 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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 Jumlah skor no 3 10 
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4. Diketahui : Dua buah kotak berisi masing-masing 4 bola kuning dan 5 bola 

hijau. Sebuah bola diambil secara acak dari kotak pertama diikuti dengan 

pengambilan sebuah bola lagi dari kotak kedua. Setiap selesai pengambilan 

sebuah bola, bola itu dikembalikan lagi di ke kotak semula. 

Ditanyakan :  

a. Ruang sampelnya  

b. Peluang terambilnya bola kuning bernomor 3. 

c. Peluang terambilnya bola kuning bernomor genap dan bola hijau 

bernomer bilangan prima. 

Jawab:  

a. Ruang Sampel pengambilan bola diperoleh dengan menggunakan tabel 

 

Kotak(I/II) H1 H2 H3 H4 H5 

K1 (K1, H1) (K1, H2) (K1, H3) (K1, H4) (K1, H5) 

K2 (K2, H1) (K2, H2) (K2, K3) (K2, H4) (K2, H5) 

K3 (K3, H1) (K3, H2) (K3, H3) (K3, H4) (K3, H5) 

K4 (K4, H1) (K4, H2) (K4, H3) (K4, H4) (K4, H5) 

 

K1 = bola kuning 1    H1 = bola hijau 1 

K2 = bola kuning 2   H2 = bola hijau 2 

K3 = bola kuning 3   H3 = bola hijau 3 

K4 = bola kuning 4   H4 = bola hijau 4 

                 H5 = bola hijau 5 

 

 S = {(K1, H1), (K1, H2), (K1, H3), (K1, H4), (K1, H5), (K2, H1), (K2, 

H2), (K2, H3), (K2, H4), (K2, H5), (K3, H1), (K3, H2), (K3, H3), (K3, 

H4), (K3, H5), (K4, H1), (K4, H2), (K4, H3), (K4, H4), (K4, H5) } 

n(s) = 20 

b. Misalkan kejadian terambil bola kuning bernomor 3 adalah A. 

A = {(K3, H1), (K3, H2), (K3, H3), (K3, H4), (K3, H5)} maka  

n(A) = 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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2 
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Jadi peluang terambilnya bola kuning bernomor 3 

c. Misalkan kejadian terambilnya bola kuning bernomor genap dan bola 

hijau bernomer bilangan prima adalah B. 

B = {(K2, H2), (K2, H3), (K2, H5), (K4, H2), (K4, H3), (K4, H5)} 

n(B) = 6  

 

Jadi peluang kejadian terambilnya bola kuning bernomor genap dan 

bola hijau bernomer bilangan prima adalah  

1 

 

 

 

 

   2 

 

1 

 Jumlah skor no 4 10 

5. a. Kemustahilan adalah  kejadian dari suatu peristiwa yang tidak pernah 

terjadi atau dengan kata lain peluang kejadian tersebut adalah 0 (P = 0). 

Sedangkan kepastian adalah  adalah  kejadian dari suatu peristiwa yang 

pasti terjadi  atau dengan kata lain peluang kejadian tersebut adalah 1 (P 

= 1). 

b. Contoh kemustahilan adalah munculnya mata dadu 8 pada pengetosan 

dadu, terambilnya kartu bernomor kurang dari dua pada pengambilan 

kartu bridge, dan terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan 

presiden 2014. Contoh kepastian adalah munculnya mata dadu kurang 

dari 7 pada pelemparan dadu, nilai ulangan matematika kurang dari 101.  

Matahari terbit dari Timur dan tenggelam di Barat 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 Jumlah skor no 5 10 

6. Diketahui  :  Staf pengawasan mutu di perusahaan A memperoleh data bahwa  

                     dari 100 barang ( n(S) = 100 ) yang diproduksinya, terdapat 6 

                     buah yang rusak. 

Ditanya    :  a.     Peluang  kejadian terambil barang rusak. 

b.  Peluang  kejadian  terambil barang tidak rusak. 

Jawab       :  

a. Misalkan kejadian terambilnya barang yang rusak adalah X, maka 

n(X) = 6 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Jadi peluang  kejadian terambil barang rusak adalah . 

b. Peluang  kejadian terambil barang tidak rusak 

 

Jadi peluang  kejadian terambil barang rusak  

3 

 

1 

   4 

 

1 

 Jumlah skor no 6 10 

7. Diketahui    : Sebuah dadu dan sebuah uang logam ditos di tos bersama-sama. 

Ditanyakan : a.  Peluang kejadian muncul bukan angka pada uang logam 

b. Peluang kejadian muncul mata dadu bukan 3 

Jawab:  

Ruang sampel pengetosan sebuah dadu dan sebuah uang logam dengan 

menggunakan tabel 

 

Koin 

      Dadu 
1 2 3 4 5 6 

A (A, 1) (A, 2) (A, 3) (A, 4) (A, 5) (A, 6) 

G (G, 1) (G, 2) (G, 3) (G, 4) (G, 5) (G, 6) 

 

 

 

 

S = {( A, 1), ( A, 2),  (A, 3),  (A, 4),  (A, 5),  (A, 6), ( G, 1), ( G, 2),  (G, 3),     

         (G, 4),  (G, 5),  (G, 6)} 

a. Misalkan peluang kejadian muncul angka pada uang logam adalah A = 

{(A, 1), (A, 2), (A, 3), (A, 4), (A, 5), (A, 6)} maka n(A) = 6 

 

 

Jadi peluang kejadian muncul bukan angka pada uang logam adalah   

b. Misalkan kejadian muncul mata bukan 3 = B = {(A, 3), (B, 3)} maka 

n(B) = 3 
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Jadi peluang kejadian muncul mata dadu bukan 3 adalah  1 

 

 Jumlah skor no 7 10 

8. Diketahui : Dari sekelompok anak, 25 anak gemar matematika, 20 anak gemar  

                   fisika, dan 15 anak gemar kedua-duanya.  

Ditanya    :   a.   Peluang terpilihnya anak yang gemar kedua-duanya. 

b. Peluang terpilihnya anak yang hanya gemar matematika. 

Jawab       : 

Misalkan 

n(M) = Jumlah anak yang hanya gemar matematika 

n(F) = Jumlah anak yang hanya gemar fisika 

 n(K) = Jumlah anak yang gemar fisika dan matematika = 15 

Maka diperoleh. 

n(M) = 25 – 15 = 10 

n(F) = 20 – 15 = 5 

Jumlah seluruh anak = n(S) = n(M) + n(F) + n(K) =  10 + 5 + 15 = 30 

a. Peluang terpilihnya anak yang gemar kedua-duanya 

 

Jadi peluang terpilihnya anak yang gemar kedua-duanya adalah . 

b. Peluang terpilihnya anak hanya gemar matematika 

 

Jadi peluang terpilihnya anak hanya gemar matematika adalah  

 

 

 

1 
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2 

1 

 Jumlah skor no 8 10 

9. Diketahui : Dalam sebuah kelompok terdapat 15 anak terdiri dari 10 anak  

                   gemar pop, 8 anak gemar dangdut.  

Ditanya   : Peluang seorang anak yang terpilih  menyukai pop dan dangdut! 

Jawab       : 

Misalkan 

n(P) = Jumlah anak yang hanya gemar pop saja 

n(D) = Jumlah anak yang hanya gemar dangdut 

1 

 

 

3 
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Nilai = Jumlah Skor total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 n(K) = Jumlah anak yang gemar pop dan dangdut 

n (S) = 15  

Maka diperoleh. 

n(P) = 15 – 8 = 7 

n(D) = 15 – 10 = 5 

n(K) = n(S) – n(P) – n(D) = 15 – 7 – 5 = 3 

P  

Jadi peluang seorang anak yang terpilih  menyukai pop dan dangdut adalah  

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

1 

 

 Jumlah skor no 9 10 

10. Diketahui : S = {bil. Cacah yang kurang dari 10} dan A = {y | y bil. Prima, y 

S} . 

Ditanya   : Tentukan peluang kejadian A! 

Jawab : 

S = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 

n(S) = 10 

A = { 2, 3, 5, 7} 

n (A) = 4 

P  

Jadi peluang kejadian A adalah  

 

 

1 
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 Jumlah skor no 10 10 
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ANALISIS HASIL TES UJI COBA 

NO 
KODE 

SISWA 

NOMOR BUTIR SOAL SKOR 

TOTAL 

(Y) 
Y² 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 U - 01 10 8 10 10 10 6 10 4 2 2 72 5184 

2 U - 02 10 10 10 10 4 10 6 1 1 2 64 4096 

3 U - 03 2 10 4 6 6 8 8 1 2 1 48 2304 

4 U - 04 8 8 10 8 6 6 4 1 1 2 54 2916 

5 U - 05 10 10 8 6 8 8 4 0 2 1 57 3249 

6 U - 06 6 8 6 8 10 6 8 0 2 0 54 2916 

7 U - 07 8 10 10 6 4 10 8 2 2 2 62 3844 

8 U - 08 2 10 8 10 4 6 10 1 1 1 53 2809 

9 U - 09 8 8 10 10 10 8 10 2 4 4 74 5476 

10 U - 10 8 4 8 4 6 6 2 1 0 1 40 1600 

11 U - 11 10 10 10 10 10 6 10 2 1 1 70 4900 

12 U - 12 10 8 4 10 8 10 8 1 2 6 67 4489 

13 U - 13 8 6 10 4 10 10 8 1 0 6 63 3969 

14 U - 14 4 4 6 2 8 6 4 4 1 4 43 1849 

15 U - 15 2 4 10 10 10 4 6 1 1 1 49 2401 

16 U - 16 8 6 10 2 10 8 10 0 0 0 54 2916 

17 U - 17 10 10 10 10 10 10 10 3 2 2 77 5929 

18 U - 18 4 6 8 6 6 2 2 2 2 2 40 1600 

19 U - 19 6 10 10 10 8 10 8 1 8 0 71 5041 

20 U - 20 10 8 8 8 8 10 10 2 1 1 66 4356 

21 U - 21 8 10 10 8 10 6 6 0 1 0 59 3481 

22 U - 22 6 6 4 4 6 8 10 2 0 2 48 2304 

23 U - 23 10 10 8 6 8 4 8 4 1 1 60 3600 

24 U - 24 6 4 2 4 6 6 4 2 2 0 36 1296 

25 U - 25 10 10 10 4 10 10 4 8 2 2 70 4900 

26 U - 26 8 10 8 10 8 3 8 4 4 2 65 4225 

27 U - 27 10 6 2 6 4 4 10 2 1 0 45 2025 

28 U - 28 8 10 10 2 8 4 6 0 1 0 49 2401 

29 U - 29 10 4 2 6 4 6 4 1 4 4 45 2025 

30 U - 30 10 8 10 10 10 10 10 2 2 2 74 5476 

JUMLAH 230 236 236 210 230 211 216 55 53 52 1729 103577 
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KISI KISI PENULISAN SOAL TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Waktu  : 80 menit 

Jumlah Soal  : 7 Butir 

No. Materi Kompetensi yang diuji Indikator No. Soal 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

Menemukan ruang 

sampel 

 

Konsep peluang 

 

 

Kisaran nilai peluang 

4. Menemukan peluang empirik dari data 

luaran (output) yang mungkin diperoleh 

berdasarkan sekelompok data.  

5. Melakukan percobaan untuk menemukan 

peluang empirik dari masalah nyata serta 

menyajikannya dalam bentuk tabel dan 

grafik. 

6. Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan komplemen suatu kejadian 

6. Menyajikan data hasil percobaan dalam bentuk 

tabel dan grafik dengan tepat dan cermat. 

7. Menentukan peluang empiris dari suatu 

kejadian. 

8. Menjelaskan dengan tepat pengertian 

kepastian dan kemustahilan. 

9. Memberi contoh beberapa kejadian yang pasti 

atau mustahil, dan yang mungkin. 

10. Menentukan peluang dari suatu peristiwa, 

komponen “percobaan” dan “kejadian”.  

1, 4a 

 

2, 3, 4b, 

4c,  

5a 

 

5b 

 

6, 7,  9 
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Soal Tes Kemampuan Pemecahan Masalah  

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk mengerjakan : 

7. Bacalah doa sebelum mengerjakan  

8. Tuliskan nama, no. absen, dan kelas pada lembar jawaban. 

9. Isilah jawaban dengan menyertakan diketahui, ditanya, jawab dan jadi. 

10. Jawaban hendaknya Anda tuliskan dengan menggunakan tinta, bukan pensil.  

11. Selama tes, Anda tidak diperkenankan menggunakan buku, catatan dan alat bantu 

hitung. Anda juga tidak diperkenankan bekerja sama. 

12. Mulailah bekerja hanya setelah pengawas memberi tanda dan berhentilah bekerja 

segera setelah pengawas memberi tanda. 

Selamat bekerja. 

Soal 

 

11. Luna Ingin menghadiri sebuah pesta, ia memiliki baju blus bunga, kotak-kotak, dan 

bergaris untuk pasangan rok berwarna biru tua, coklat dan putih. Hitunglah berapa banyak 

pasangan pasangan pakaian yang dapat dipakai Luna jika ia juga membeli blus motif 

polos!. 

12. Tiga uang logam dilempar undi (ditos) bersama-sama. Tentukan peluang berikut ini 

c. Muncul dua gambar dan satu angka. 

d. Muncul tiga angka 

13. Dua buah dadu ditos bersama-sama sebanyak satu kali. Tentukan peluang munculnya 

kejadian berikut. 

c. Dadu pertama bermata kurang dari 3 dan dadu kedua bermata genap 

d. Jumlah mata pada kedua dadu lebih dari 8  

 

 

Materi Pokok   : Peluang 

Kelas/Semester   : VII / 2 

Alokasi Waktu   : 80 Menit 

Banyak Soal   : 7 butir 

Jenis Soal   : Uraian 
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14.  

 

 

 

  

Dua buah kotak berisis masing-masing 4 bola kuning dan 5 bola hijau. Sebuah bola 

diambil secara acak dari kotak pertama diikuti dengan pengambilan sebuah bola lagi dari 

kotak kedua. Setiap selesai pengambilan sebuah bola, bola itu dikembalikan lagi di ke 

kotak semula. Tentukan : 

d. Ruang sampelnya  

e. Peluang terambilnya bola kuning bernomor 3. 

f. Peluang terambilnya bola kuning bernomor genap dan bola hijau bernomer 

bilangan prima. 

15. a. Jelaskan pengertian kepastian dan kemustahilan dalam konsep peluang! 

b. Berikanlah contoh beberapa kejadian yang merupakan kepastian dan kemustahilan! 

16. Staf pengawasan mutu di perusahaan A memperoleh data bahwa dari 100 barang yang 

diproduksinya, terdapat 6 buah yang rusak. Jika barang tersebut dikemas rapi dan diambil 

sebuah barang secara acak, tentukan peluang kejadian berikut ini! 

c. Terambil barang yang rusak 

d. Terambil barang yang tidak rusak 

17. Sebuah dadu dan sebuah uang logam ditos di tos bersama-sama. Tentukan peluang 

kejadian berikut! 

c. Muncul bukan angka pada uang logam 

d. Muncul mata dadu bukan 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 1 

4 5 

 

 

2 3 1 

4

= 
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Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Tes Kemampuan 

Pemecahan Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

No. Kunci Jawaban Skor 

1. Diketahui : Luna Ingin menghadiri sebuah pesta, ia memiliki baju blus  

bunga, kotak-kotak, dan bergaris untuk pasangan rok 

berwarna biru tua, coklat dan putih.  

Ditanya : Banyaknya pasangan pasangan pakaian yang dapat dipakai  

Luna jika ia juga membeli blus motif polos. 

Jawab :  

Misalkan BB = baju blus bunga, BK = baju kotak-kotak, BR = baju bergaris, 

Blus motif polos = BP, rok biru tua = RB, rok coklat = RC dan rok putih = RP. 

Dengan menggunakan tabel diperoleh ruang sampel sebagai berikut: 

Baju 

           

Rok 

RB RC RP 

BB (BB, RB) (BB, RC) (BB, RP) 

BK (BK, RB) (BK, RC) (BK, RP) 

BR (BR, RB) (BR, RC) (BR, RP) 

BP (BP, RB) (BP, RC) (BP, RP) 

 

n(S) = 12  

Jadi banyaknya banyak pasangan pasangan pakaian yang dapat dipakai Luna 

jika ia juga membeli blus motif polos adalah 12. 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1 
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2. Diketahui : Tiga uang logam dilempar undi (ditos) bersama-sama. 

Ditanya    :  a.    Tentukan ruang sampelnya dengan diagram pohon. 

b. Peluang muncul dua gambar dan satu angka. 

1 

 

 

Materi Pokok   : Peluang 

Kelas/Semester   : VII / 2 

Alokasi Waktu   : 80 Menit 

Banyak Soal   : 7 butir 

Jenis Soal   : Uraian 
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c. Peluang muncul tiga angka. 

Jawab      : 

 

Diagram pohon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang sampelnya adalah 

S = {(G, G, G), (G, G, A), (G, A, G), (G, A, A), (A, G, G), (A, G, A), (A, A, 

G), (A, A, A)}, maka n(S) = 8 

b. Misalkan kejadian muncul dua gambar dan satu angka = A 

A = {(G, G, A), (G, A, G), (A, G, G)}, maka n (A) = 3 

 

Jadi peluang kejadian muncul dua gambar dan satu angka adalah  

c. Misalkan kejadian muncul 3 angka = B 

B = {(A, A, A)}, maka n(B) = 1 

 

Jadi peluang kejadian muncul tiga angka adalah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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2 
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3. Diketahui    : Dua buah dadu ditos bersama-sama sebanyak satu kali 

Ditanyakan :  a.   Peluang muncul dadu pertama bermata kurang dari 3 dan 

dadu kedua  bermata genap.                                 

c. Peluang muncul jumlah mata pada kedua dadu lebih dari 8 . 

Jawab : 

 

 

 

 

1 

Koin 2 Koin 1 Koin 3 

G 

A 

A 

G 

A 

G 

A 

G 

A 

G 

A 

G 

A 

G 

(G, G, G) 

(G, G, A) 

(G, A, G) 

(G, A, A) 

(A, G, G) 

(A, G, A) 

(A, A, G) 

(A, A, A) 
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Dengan menggunakan tabel diperoleh ruang sampel pengetosan dua buah 

dadu sebagai berikut: 

Dadu(I/II) 1 2 3 4 5 6 

1 (1, 1) (1, 2) (1, 3) (1, 4) (1, 5) (1, 6) 

2 (2, 1) (2, 2) (2, 3) (2, 4) (2, 5) (2, 6) 

3 (3, 1) (3, 2) (3, 3) (3, 4) (3, 5) (3, 6) 

4 (4, 1) (4, 2) (4, 3) (4, 4) (4, 5) (4, 6) 

5 (5, 1) (5, 2) (5, 3) (5, 4) (5, 5) (5, 6) 

6 (6, 1) (6, 2) (6, 3) (6, 4) (6, 5) (6, 6) 

  

n(S) = 36 

c. Misalkan kejadian dadu pertama bermata kurang dari 3 dan dadu 

kedua bermata genap adalah K. 

K = {(1, 2), (2, 2), (1, 4), (2, 4), (1, 6), (2, 6)} 

n(K) = 6 

 

Jadi peluang muncul dadu pertama bermata kurang dari 3 dan dadu 

kedua bermata genap adalah  

d. Misalkan kejadian jumlah mata pada kedua dadu lebih dari 8 adalah L. 

L = {(3, 6), (4, 5), (4, 6), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 

6)} 

n(L) = 10 

 

Jadi kejadian jumlah mata pada kedua dadu lebih dari 8 adalah . 
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4. Diketahui : Dua buah kotak berisi masing-masing 4 bola kuning dan 5 bola 

hijau. Sebuah bola diambil secara acak dari kotak pertama diikuti dengan 

pengambilan sebuah bola lagi dari kotak kedua. Setiap selesai pengambilan 

sebuah bola, bola itu dikembalikan lagi di ke kotak semula. 

Ditanyakan :  
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d. Ruang sampelnya  

e. Peluang terambilnya bola kuning bernomor 3. 

f. Peluang terambilnya bola kuning bernomor genap dan bola hijau 

bernomer bilangan prima. 

Jawab:  

d. Ruang Sampel pengambilan bola diperoleh dengan menggunakan tabel 

 

Kotak(I/II) H1 H2 H3 H4 H5 

K1 (K1, H1) (K1, H2) (K1, H3) (K1, H4) (K1, H5) 

K2 (K2, H1) (K2, H2) (K2, K3) (K2, H4) (K2, H5) 

K3 (K3, H1) (K3, H2) (K3, H3) (K3, H4) (K3, H5) 

K4 (K4, H1) (K4, H2) (K4, H3) (K4, H4) (K4, H5) 

 

        K1 = bola kuning 1    H1 = bola hijau 1 

K2 = bola kuning 2   H2 = bola hijau 2 

K3 = bola kuning 3   H3 = bola hijau 3 

K4 = bola kuning 4   H4 = bola hijau 4 

                 H5 = bola hijau 5 

 S = {(K1, H1), (K1, H2), (K1, H3), (K1, H4), (K1, H5), (K2, H1), (K2, 

H2), (K2, H3), (K2, H4), (K2, H5), (K3, H1), (K3, H2), (K3, H3), (K3, 

H4), (K3, H5), (K4, H1), (K4, H2), (K4, H3), (K4, H4), (K4, H5) } 

n(s) = 20 

e. Misalkan kejadian terambil bola kuning bernomor 3 adalah A. 

A = {(K3, H1), (K3, H2), (K3, H3), (K3, H4), (K3, H5)} maka  

n(A) = 5 

 

Jadi peluang terambilnya bola kuning bernomor 3 

f. Misalkan kejadian terambilnya bola kuning bernomor genap dan bola 

hijau bernomer bilangan prima adalah B. 

B = {(K2, H2), (K2, H3), (K2, H5), (K4, H2), (K4, H3), (K4, H5)} 

n(B) = 6  
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Jadi peluang kejadian terambilnya bola kuning bernomor genap dan 

bola hijau bernomer bilangan prima adalah  

1 

 Jumlah skor no 4 10 

5. c. Kemustahilan adalah  kejadian dari suatu peristiwa yang tidak pernah 

terjadi atau dengan kata lain peluang kejadian tersebut adalah 0 (P = 0). 

Sedangkan kepastian adalah  adalah  kejadian dari suatu peristiwa yang 

pasti terjadi  atau dengan kata lain peluang kejadian tersebut adalah 1 (P 

= 1). 

d. Contoh kemustahilan adalah munculnya mata dadu 8 pada pengetosan 

dadu, terambilnya kartu bernomor kurang dari dua pada pengambilan 

kartu bridge, dan terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan 

presiden 2014. Contoh kepastian adalah munculnya mata dadu kurang 

dari 7 pada pelemparan dadu, nilai ulangan matematika kurang dari 101.  

Matahari terbit dari Timur dan tenggelam di Barat 

5 

 

 

 

 

5 
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6. Diketahui  :  Staf pengawasan mutu di perusahaan A memperoleh data bahwa  

                     dari 100 barang ( n(S) = 100 ) yang diproduksinya, terdapat 6 

                     buah yang rusak. 

Ditanya    :  a.     Peluang  kejadian terambil barang rusak. 

c.  Peluang  kejadian  terambil barang tidak rusak. 

Jawab       :  

c. Misalkan kejadian terambilnya barang yang rusak adalah X, maka 

n(X) = 6 

 

Jadi peluang  kejadian terambil barang rusak adalah . 

d. Peluang  kejadian terambil barang tidak rusak 

 

Jadi peluang  kejadian terambil barang rusak  
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1 

 Jumlah skor no 6 10 



95 

 

 

 

Nilai =  

 

 

 

7. Diketahui    : Sebuah dadu dan sebuah uang logam ditos di tos bersama-sama. 

Ditanyakan : a.  Peluang kejadian muncul bukan angka pada uang logam 

c. Peluang kejadian muncul mata dadu bukan 3 

Jawab:  

Ruang sampel pengetosan sebuah dadu dan sebuah uang logam dengan 

menggunakan tabel 

Koin 

      Dadu 
1 2 3 4 5 6 

A (A, 1) (A, 2) (A, 3) (A, 4) (A, 5) (A, 6) 

G (G, 1) (G, 2) (G, 3) (G, 4) (G, 5) (G, 6) 

 

 

 

 

S = {( A, 1), ( A, 2),  (A, 3),  (A, 4),  (A, 5),  (A, 6), ( G, 1), ( G, 2),  (G, 3),     

         (G, 4),  (G, 5),  (G, 6)} 

c. Misalkan peluang kejadian muncul angka pada uang logam adalah A = 

{(A, 1), (A, 2), (A, 3), (A, 4), (A, 5), (A, 6)} maka n(A) = 6 

 

 

Jadi peluang kejadian muncul bukan angka pada uang logam adalah   

d. Misalkan kejadian muncul mata bukan 3 = B = {(A, 3), (B, 3)} maka 

n(B) = 3 

 

 

Jadi peluang kejadian muncul mata dadu bukan 3 adalah  
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Nilai Tes Pemecahan Masalah Kelas Eksperimen 

 

No. 
Kode 

Siswa 
Nilai Ketuntasan 

1 E-1 100 Tuntas 

2 E-2 76 Tuntas 

3 E-3 88 Tuntas 

4 E-4 74 Tidak Tuntas 

5 E-5 86 Tuntas 

6 E-6 88 Tuntas 

7 E-7 94 Tuntas 

8 E-8 65 Tidak Tuntas 

9 E-9 70 Tidak Tuntas 

10 E-10 92 Tuntas 

11 E-11 90 Tuntas 

12 E-12 76 Tuntas 

13 E-13 100 Tuntas 

14 E-14 82 Tuntas 

15 E-15 97 Tuntas 

16 E-16 88 Tuntas 

17 E-17 80 Tuntas 

18 E-18 82 Tuntas 

19 E-19 88 Tuntas 

20 E-20 96 Tuntas 

21 E-21 98 Tuntas 

22 E-22 94 Tuntas 

23 E-23 78 Tuntas 

24 E-24 100 Tuntas 

25 E-25 100 Tuntas 

26 E-26 90 Tuntas 

27 E-27 82 Tuntas 

28 E-28 77 Tuntas 

29 E-29 82 Tuntas 

30 E-30 88 Tuntas 

Rata-rata 86,7 
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Nilai Tes Pemecahan Masalah Kelas Kontrol 

No. Kode Siswa Nilai Ketuntasan 

1 K-1 78 Tuntas 

2 K-2 64 Tidak Tuntas 

3 K-3 92 Tuntas 

4 K-4 78 Tuntas 

5 K-5 90 Tuntas 

6 K-6 70 Tidak Tuntas 

7 K-7 68 Tidak Tuntas 

8 K-8 68 Tidak Tuntas 

9 K-9 70 Tidak Tuntas 

10 K-10 92 Tuntas 

11 K-11 89 Tuntas 

12 K-12 84 Tuntas 

13 K-13 82 Tuntas 

14 K-14 70 Tidak Tuntas 

15 K-15 72 Tidak Tuntas 

16 K-16 62 Tidak Tuntas 

17 K-17 82 Tuntas 

18 K-18 60 Tidak Tuntas 

19 K-19 64 Tidak Tuntas 

20 K-20 76 Tuntas 

21 K-21 68 Tidak Tuntas 

22 K-22 88 Tuntas 

23 K-23 76 Tuntas 

24 K-24 80 Tuntas 

25 K-25 88 Tuntas 

26 K-26 72 Tidak Tuntas 

27 K-27 72 Tidak Tuntas 

28 K-28 66 Tidak Tuntas 

29 K-29 88 Tuntas 

30 K-30 82 Tuntas 

31 K-31 60 Tidak Tuntas 

Rata-rata 75,84 
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UJI NORMALITAS DATA AKHIR KELAS EKSPERIMEN 

Hipotesis 

H0: Data berdistribusi normal 

H1: Data tidak berdistribusi normal
 

Statistik yang digunakan 
 







k

1i

2

i2 O
   

i

i

E

E
  

Kriteria yang digunakan 0H diterima jika 
22

tabel    

Pengujian  

Nilai maksimal =  100    Panjang kelas =  6 

Nilai minimal  =  65    Rata-rata =  86,7 

Rentang  =  35    s  =  9,53 

Banyak kelas  =  6    n  =  30 

Tabel uji normalitas data akhir kelompok eksperimen 

Kelas Interval 
Batas 
Kelas 

Z untuk 
batas 
kls. 

Peluang 
untuk Z 

Luas Kls. 
Untuk Z 

Ei Oi 
(Oi-Ei)² 

Ei 

65 - 70 64,50 -2,33 0,4901 0,0347 1,0412 2 0,8830 

71 - 76 70,50 -1,70 0,4553 0,0977 2,9311 3 0,0016 

77 - 82 76,50 -1,07 0,3576 0,1874 5,6229 7 0,3373 

83 - 88 82,50 -0,44 0,1702 0,2451 7,3525 6 0,2488 

89 - 94 88,50 0,19 0,0749 0,2185 6,5542 5 0,3686 

95 - 100 94,50 0,82 0,2933 0,1328 3,9828 7 2,2857 

   
100,50 1,45 0,4261         

                              ²  = 4,1250 

 

Untuk  α = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh χ² tabel = 7,8147 

 

Karena 22

tabelhitung   ,  maka 0H  diterima.  

Kesimpulan: Jadi, data tersebut berdistribusi normal. 

 

 

 

 

 

Daerah penerimaan 
Ho 

Daerah penolakan Ho 

Lampiran 17 
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NORMALITAS DATA AKHIR KELAS KONTROL 

Hipotesis 

H0: Data berdistribusi normal 

H1: Data tidak berdistribusi normal
 

Statistik yang digunakan 
 







k

1i

2

i2 O
   

i

i

E

E
  

Kriteria yang digunakan 0H diterima jika 
22

tabel    

Pengujian  

Nilai maksimal =  92    Panjang kelas =  6 

Nilai minimal  =  60    Rata-rata =  75,84 

Rentang  =  32    s  =  9,91 

Banyak kelas  =  6    n  =  31 

Tabel uji normalitas data akhir kelompok kontrol 

Kelas Interval 
Batas 
Kelas 

Z untuk 
batas 
kls. 

Peluang 
untuk Z 

Luas Kls. 
Untuk Z 

Ei Oi 
(Oi-Ei)² 

Ei 

60 - 65 59,50 -1,65 0,4503 0,0988 3,0639 5 1,2235 

66 - 71 65,50 -1,04 0,3515 0,1823 5,6519 7 0,3215 

72 - 77 71,50 -0,44 0,1692 0,2357 7,3076 5 0,7287 

78 - 83 77,50 0,17 0,0665 0,2136 6,6230 6 0,0586 

84 - 89 83,50 0,77 0,2802 0,1357 4,2074 5 0,1493 

90 - 95 89,50 1,38 0,4159 0,0604 1,8731 3 0,6779 

   
95,50 1,98 0,4763         

                              ²  = 3,1596 

Untuk  α = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh χ² tabel = 7,8147  

 

 

Karena 22

tabelhitung   ,  maka 0H  diterima.  

Kesimpulan: Jadi, data tersebut berdistribusi normal. 

 

 

 

 

 

Daerah penerimaan 
Ho 

Daerah penolakan Ho 

Lampiran 18 

3,1596 7,814
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UJI KESAMAAN HOMOGENITAS 

DATA AKHIR KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

Hipotesis 

, kedua kelompok mempunyai varian sama (homogen). 

, kedua kelompok mempunyai varian berbeda. 

Statistik yang digunakan 

 

Kriteria pengujian 0H diterima jika 
 21 ,

2

1
vv

FF


  

Pengujian hipotesis 

Dari data diperoleh 

Sumber Variasi Kelompok 

Eksperimen 

Kelompok Kontrol 

Jumlah 2601 2351 

N 30 31 

Rata-Rata 86,7 75,84 

Varians (s²) 90,91 98,27 

Standar deviasi (s) 9,53 9,91 
 

Berdasarkan rumus di atas, diperoleh 1,081 = 1,08 

Untuk α = 5% dengan dk pembilang = 31 – 1 = 30 dan dk penyebut = 30-1 = 29 didapat  

 1,85 

 

F = 1,09 berada di daerah penerimaan 0H . 

Kesimpulan: kedua kelompok mempunyai varians yang tidak berbeda (homogen). 

 

 

  

 

 

 

Daerah penolakan Ho 
Daerah penerimaan 

Ho 

Lampiran 19 

1,85 1,08 

F = 
Varians terbesar 

Varians terkecil 
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UJI KETUNTASAN BELAJAR 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Hipotesis 

, persentase siswa di kelas eksperimen yang tuntas individual pada 

kemampuan pemecahan masalah kurang dari atau sama dengan 75%. 

, persentase siswa di kelas eksperimen yang tuntas individual pada 

kemampuan pemecahan masalah lebih dari 75% 

Statistik yang digunakan 

 

Kriteria pengujian  

Terima 0H  jika , dimana didapat dari daftar distribusi, 

dalam hal lain H0 ditolak.
 

Pengujian 

  = 1,9478 

dengan α = 0,05 diperoleh    

Karena maka 0H  ditolak dan H1 diterima. 

Kesimpulan:  persentase siswa di kelas eksperimen yang tuntas individual pada kemampuan 

pemecahan masalah lebih dari 75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 20 
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UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA  

DATA AKHIR KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

Hipotesis 

, rata-rata kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen sama dengan 

atau kurang dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah kelas kontrol. 

, rata-rata kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen lebih tinggi 

dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah kelas kontrol. 

Statistik yang digunakan 

21

21

11

nn
s

xx
t




 , dengan 

   
2
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21

2

22

2

112






nn

snsn
s . 

Kriteria pengujian  

Tolak 0H  jika , dimana , didapat dari daftar distribusi t dengan 

 221  nndk , dalam hal lain 0H
 diterima.

 

Pengujian 

 

Kelompok 

Eksperimen  

Kelompok 

Kontrol 

 N 30 31 

 Rata-rata 86,70 75,84 

 S
2
 90,91 98,27 

 

97,9736 

sehingga s = 9,8982 

 = 4,2137 = 4,21 

dengan α = 0,05 dan dk = 30 +31 – 2 = 59 maka   

Karena  maka 0H  ditolak 

Kesimpulan: rata-rata kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen lebih tinggi dari 

rata-rata kemampuan pemecahan masalah kelas kontrol. 

 

Lampiran 21 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN (RPP) 

PERTEMUAN 1 

 

Nama Sekolah : SMP N 4 Magelang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII (Tujuh)/1 

Materi Pokok : Peluang 

Alokasi waktu : 2 jam pelajaran @ 40 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan  

kejadian  tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan  ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator 

2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 

objektif, menghargai pendapat dan 

karya teman dalam interaksi 

kelompok maupun aktivitas sehari-

hari 

2.3.1  Menunjukkan sikap jujur, objektif dan 

saling menghargai dalam interaksi 

kelompok. 

4.9 Melakukan percobaan untuk 

menemukan peluang empirik dari 

masalah nyata serta menyajikannya 

dalam bentuk tabel dan grafik. 

          

4.9.1  Menemukan ruang sampel dari suatu 

percobaan dalam bentuk tabel dan 

grafik dengan tepat dan cermat. 

 

 

 

Lampiran 22 
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C. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menunjukkan sikap jujur, objektif dan saling menghargai dalam interaksi 

kelompok. 

2. Siswa dapat menyajikan data hasil percobaan dalam bentuk tabel dan grafik dengan 

tepat dan cermat. 

D. Materi Pembelajaran 

Menemukan Konsep Ruang Sampel 

c) Kejadian Tunggal 

Salah satu contoh kejadian tunggal adalah pada pelemparan sebuah koin. 

Kemungkinannya ada 2 yaitu permukaan yang akan nampak angka (A) atau Gambar 

(G). Himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi, yaitu {A, G}  disebut ruang 

sampel yang biasanya dinyatakan dengan S. Jadi ruang sampel pada pengetosan 

sebuah mata uang logam adalah S = {A, G}, dan setiap anggota dari ruang sampel 

tersebut yaitu A dan G disebut titik sampel. 

Definisi: 

iv. Titik Sampel adalah hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. 

v. Ruang Sampel adalah himpunan semua titik sampel, disimbolkan dengan S. 

vi. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel S, disimbolkan dengan K. 

d) Kejadian Majemuk 

Dalam beberapa percobaan pada kejadian majemuk, ruang sampel dapat 

ditentukan dengan menggunakan  

i. Cara Mendaftar 

ii. Menggunakan Diagram Kartesisus 

iii. Menggunakan Tabel 

iv. Diagram Pohon 

Untuk  menghitung banyaknya anggota ruang sampel dari suatu kejadian, dapat 

ditulis sebagai perumusannya sebagai berikut: n(S) 
Banyaknya kejadian n

 

Contoh banyaknya anggota ruang sampel dari pelemparan n koin = 2
n
. 

E. Model Pembelajaran, Pendekatandan Metode Pembelajaran : 

Model pembelajaran  : ARIAS  

Pendekatan        : Scientific  

Metode pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi,  latihan soal 
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F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

Media :  

1. CD Interaktif 

2. LTS 

Alat : 

1. Laptop 

2. LCD 

3. Papan tulis 

4. Spidol 

Sumber Pembelajaran : 

1. Buku Siswa Matematika Kelas VII Kemendikbud Kurikulum 2013 

G. Langkah – Langkah Pembelajaran 

Kegiatan guru 
Aspek/Ciri 

ARIAS 

Langkah 

Pembelajaran 

Kegiatan awal (10 menit) 

1. Siswa menjawab salam dan berdoa. 

2. Siswa dicek kehadirannya oleh guru. 

3. Siswa mencermati tujuan pembelajaran yang 

dijelaskan oleh guru. 

4. Siswa mencermati model pembelajaran ARIAS yang 

diinformasikan oleh guru. 

5. Siswa  mendapatkan motivasi dari guru. 

6. Siswa menjawab pertanyaan guru yang berhubungan 

dengan materi peluang serta memberikan contoh 

manfaat mempelajari materi peluang dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

 

 

 

 

 

 

Assurance 

Relevance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengumpulkan 

informasi/eksperi

men 

 

Kegiatan Inti (65 menit) 

1. Siswa mengamati CD interaktif yang ditampilkan oleh 

guru. 

2. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru 

ketika mendemonstrasikan CD interaktif. 

 

3. Siswa melalui CD interaktif mendapat bimbingan 

untuk dapat menemukan ruang sampel dan konsep 

 

Interest 

 

Interest 

 

 

Interest 

 

 

Mengamati 

 

Mengumpulkan 

informasi/eksperi

men 

Menanya 
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peluang. 

4. Siswa bertanya materi yang belum dipahami. 

5. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil yang heterogen 

untuk melakukan small discussion, setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 siswa. 

6. Siswa mengerjakan LTS  yang dibagikan dan 

berdiskusi sesuai kelompok masing-masing. 

(elaborasi). 

7. Siswa pada masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya kepada seluruh 

siswa dengan cara mereka sendiri. (elaborasi) 

8. Siswa melakukan proses diskusi. 

9. Siswa yang mampu mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya dengan baik. (konfirmasi) mendapat  

pujian dari guru. 

10. Siswa dengan dibimbing guru menarik kesimpulan 

tentang penyelesaian masalah yang diajukan. 

11. Siswa mengerjakan soal kuis dan dikerjakan secara 

individu. 

12. Siswa memperoleh umpan balik dan penghargaan dari 

guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assesment 

 

Satisfaction 

 

 

 

 

 

Mengasosiasikan 

 

 

Mengkomunikasi

kan 

Penutup (5 menit) 

1. Siswa menyimpulkan hal penting mengenai  

menemukan ruang sampel dan konsep peluang. 

2. Siswa mendapat informasi garis besar isi kegiatan 

pada pertemuan berikutnya . 

  

Mengkomunikasi

kan 
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H. Penilaian 

Teknik Penilaian  : LTS, Kuis 

Bentuk Instrumen : Uraian 

Pedoman  Penskoran  :  Terlampir pada kunci jawaban LTS dan Kuis 

Mengetahui 

Guru Pelajaran Matematika 

 

 

Sri Purwanti, S.Pd. 

NIP. 19600512.198302.2.004 

Magelang,  Mei 2014 

Mahasiswa Penelitian 

 

Jati Wulan Kitri 

NIM.4101408048 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN (RPP) 

PERTEMUAN 2 

 

Nama Sekolah : SMP N 4 Magelang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII (Tujuh)/1 

Materi Pokok : Peluang 

Alokasi waktu : 2 jam pelajaran @ 40 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

1.  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudutpandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

 

 

Kompetensi Dasar Indikator 

2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, objektif, 

menghargai pendapat dan karya teman 

dalam interaksi kelompok maupun 

aktivitas sehari-hari 

2.3.1  Menunjukkan sikap jujur, objektif 

dan saling menghargai dalam 

interaksi kelompok. 

3.10 Menemukan peluang empirik dari data 

luaran (output) yang mungkin diperoleh 

berdasarkan sekelompok data. 

3.10.1  Menentukan peluang empiris 

dari suatu kejadian. 

 

4.9 Melakukan percobaan untuk menemukan 4.9.1 Menemukan ruang sampel dari 
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peluang empirik dari masalah nyata serta 

menyajikannya dalam bentuk tabel dan 

grafik. 

suatu percobaan dalam bentuk 

tabel dan grafik dengan tepat dan 

cermat. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menunjukkan sikap jujur, objektif dan saling menghargai dalam 

interaksi kelompok. 

2. Siswa dapat menyajikan data hasil percobaan dalam bentuk tabel dan grafik dengan 

tepat dan cermat. 

3. Siswa dapat menemukan peluang empiris dari suatu kejadian. 

D. Materi Pembelajaran 

Konsep Peluang 

Peluang suatu kejadian A adalah hasil bagi banyak titik sampel dalam A dengan 

banyak anggota ruang sampel suatu percobaan, dirumuskan: 

 

Keterangan: 

n(A) = banyaknya titik sampel kejadian A 

n(S) = banyaknya titik sampel dari suatu percobaan 

E. Model dan Metode Pembelajaran : 

Model pembelajaran  : ARIAS  

Pendekatan        : Scientific  

Metode pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi,  latihan soal 

F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

Media :  

1. CD Interaktif 

2. LTS 

Alat : 

1. Laptop 

2. LCD 

3. Papan tulis 

4. Spidol 

Sumber Pembelajaran : 

1. Buku Siswa Matematika Kelas VII Kemendikbud Kurikulum 2013 
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G. Langkah – Langkah Pembelajaran 

Kegiatan guru 
Aspek/Ciri 

ARIAS 

Langkah 

Pembelajaran 

Kegiatan awal (10 menit) 

1. Siswa menjawab salam dan berdoa. 

2. Siswa dicek kehadirannya oleh guru. 

3. Siswa mencermati tujuan pembelajaran yang dijelaskan 

oleh guru. 

4. Siswa mencermati model pembelajaran ARIAS yang 

diinformasikan oleh guru. 

5. Siswa  mendapatkan motivasi dari guru. 

6. Siswa mengungkap pengetahuan awal yang 

berhubungan dengan konsep peluang serta memberikan 

contoh manfaat mempelajari materi konsep peluang 

dalam kehidupan sehari-hari.  

 

 

 

 

 

 

 

Assurance 

Relevance 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengumpulkan 

informasi/eksper

imen 

Kegiatan Inti (65 menit) 

1. Siswa mengamati CD interaktif yang ditampilkan oleh 

guru. 

2. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru ketika 

mendemonstrasikan CD interaktif. 

3. Siswa melalui CD interaktif mendapat bimbingan untuk 

dapat menemukan konsep peluang.  

4. Siswa bertanya materi yang belum dipahami. 

5. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil yang heterogen 

untuk melakukan small discussion, setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 siswa. 

6. Siswa mengerjakan LTS  yang dibagikan dan berdiskusi 

sesuai kelompok masing-masing. (elaborasi). 

7. Siswa pada masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya kepada seluruh siswa 

dengan cara mereka sendiri. (elaborasi) 

8. Siswa melakukan proses diskusi. 

 

 

Interest 

 

Interest 

 

Interest 

 

Interest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati 

Mengumpulkan 

informasi/eksper

imen 

 

 

Menanya 

Mengasosiasikan 

 

 

 

 

Mengkomunikas

ikan 

 

Mengkomunikas

ikan 
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H. Penilaian 

Teknik Penilaian   : LTS, Kuis 

Bentuk Instrumen  : Uraian 

Pedoman  Penskoran :  Terlampir pada kunci jawaban LTS dan Kuis 

 

Mengetahui 

Guru Pelajaran Matematika 

 

 

Sri Purwanti, S.Pd. 

NIP. 19600512.198302.2.004 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Siswa yang mampu mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya dengan baik. (konfirmasi) mendapat  

pujian dari guru. 

10. Siswa dengan dibimbing guru menarik kesimpulan 

tentang penyelesaian masalah yang diajukan. 

11. Siswa mengerjakan soal kuis dan dikerjakan secara 

individu. 

12. Siswa memperoleh umpan balik dan penghargaan dari 

guru. 

 

 

 

 

 

Assesnent 

 

Satisfactio

n 

 

 

 

Mengkomunikas

ikan 

Penutup (5 menit) 

1. Siswa menyimpulkan hal penting mengenai  konsep 

peluang.  

2. Siswa mendapat informasi garis besar isi kegiatan pada 

pertemuan berikutnya .  

  

Mengkomunikas

ikan 

 

Magelang,  Mei 2014 

Mahasiswa Penelitian 

 

Jati Wulan Kitri 

NIM.4101408048 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN (RPP) 

PERTEMUAN 3 

 

Nama Sekolah : SMP N 4 Magelang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII (Tujuh)/1 

Materi Pokok : Peluang 

Alokasi waktu : 2 jam pelajaran @ 40 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

1.  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait  fenomena dan 

kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, danmembuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudutpandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator 

2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 

objektif, menghargai pendapat dan 

karya teman dalam interaksi 

kelompok maupun aktivitas sehari-

hari 

2.3.1  Menunjukkan sikap jujur, objektif dan 

saling menghargai dalam interaksi 

kelompok. 

3.10 Menemukan peluang empirik dari 

data luaran (output) yang mungkin 

diperoleh berdasarkan sekelompok 

data. 

 

3.10.1  Menjelaskan dengan tepat pengertian 

kepastian dan kemustahilan. 

3.10.2 Memberi contoh beberapa kejadian 

yang pasti atau mustahil, dan yang 

mungkin. 

3.10.3 Menentukan peluang dari suatu 
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peristiwa, komponen “percobaan” 

dan “kejadian”. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menunjukkan sikap jujur, objektif dan saling menghargai dalam 

interaksi kelompok. 

2. Siswa dapat menjelaskandengan tepat pengertian kepastian dan kemustahilan. 

3. Siswa dapat memberi contoh beberapa kejadian yang pasti atau mustahil, dan 

yang mungkin. 

4. Siswa dapat  menentukan peluang dari suatu peristiwa, komponen “percobaan” 

dan “kejadian”. 

D. Materi Pembelajaran 

Kisaran Nilai Peluang 

c)  Kepastian dan kemustahilan 

    Peluang 

 

 

 

 

 

Untuk setiap kejadian A, nilai P(A) adalah 0 ≤ P(A) ≤ 1. 

Jika suatu kejadian A tidak mungkin (mustahil) terjadi, maka P(A) = 0 dan Jika suatu 

kejadian A merupakan kejadian yang pasti terjadi, maka P(A) = 1. 

d) Komplemen Kejadian 

Misalkan A suatu kejadian dan S adalah ruang sampel dalam sebuah percobaan, maka  

 atau  

  P(A) = Peluang kejadian A 

   = Peluang kejadian bukan A 

E. Model Pembelajaran, Pendekatan dan Metode Pembelajaran : 

Model pembelajaran  : ARIAS  

Pendekatan        : Scientific  

Metode pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi,  latihan soal 

F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

Media :  

0 1 
 

Kejadian pasti Kejadian mustahil 
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1. CD Interaktif 

2. LTS 

Alat : 

1. Laptop 

2. LCD 

3. Papan tulis 

4. Spidol 

Sumber Pembelajaran : 

1. Buku Siswa Matematika Kelas VII Kemendikbud Kurikulum 2013 

E. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan guru 
Aspek/Ciri 

ARIAS 

Langkah 

Pembelajaran 

Kegiatan awal (10 menit) 

1. Siswa menjawab salam dan berdoa. 

2. Siswa dicek kehadirannya oleh guru. 

3. Siswa mencermati tujuan pembelajaran yang 

dijelaskan oleh guru. 

4. Siswa mencermati model pembelajaran ARIAS yang 

diinformasikan oleh guru. 

5. Siswa  mendapatkan motivasi dari guru. 

6. Siswa mengungkap pengetahuan awal yang 

berhubungan dengan kepastian dan kemustahilan serta 

memberikan contoh manfaat mempelajari materi 

kisaran nilai peluang dalam kehidupan sehari-hari.  

 

 

 

 

 

 

 

Assurance 

Relevance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengumpulkan 

informasi/eksperi

men 

 

Kegiatan Inti (65 menit) 

1. Siswa mengamati CD interaktif yang ditampilkan oleh 

guru. 

2. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru 

ketika mendemonstrasikan CD interaktif. 

3. Siswa melalui CD interaktif mendapat bimbingan 

untuk dapat memahami kepastian dan kemustahilan 

serta komplemen suatu kejadian.  

4. Siswa bertanya materi yang tidak dipahami. 

5. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil yang heterogen 

 

Interest 

 

Interest 

 

Interest 

 

 

 

 

 

Mengamati 

 

Mengumpulkan 

informasi/eksperi

men 

 

 

Menanya 
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untuk melakukan small discussion, setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 siswa. 

6. Siswa mengerjakan LTS  yang dibagikan dan 

berdiskusi sesuai kelompok masing-masing. 

(elaborasi). 

7. Siswa pada masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya kepada seluruh 

siswa dengan cara mereka sendiri. (elaborasi) 

8. Siswa melakukan proses diskusi. 

9. Siswa yang mampu mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya dengan baik. (konfirmasi) mendapat  

pujian dari guru. 

10. Siswa dengan dibimbing guru menarik kesimpulan 

tentang penyelesaian masalah yang diajukan. 

11. Siswa mengerjakan soal kuis dan dikerjakan secara 

individu. 

12. Siswa memperoleh umpan balik dan penghargaan dari 

guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assesnent 

 

Satisfaction 

 

 

Mengasosiasikan 

 

 

Mengkomunika

sikan 

 

Mengkomunika

sikan 

 

 

Mengkomunika

sikan 

 

 

 

 

Penutup (5 menit) 

1. Siswa menyimpulkan hal penting mengenai  

kepastian, kemustahilan dan komplemen kejadian.  

2. Siswa mendapat informasi garis besar isi kegiatan 

pada pertemuan berikutnya.  

  

Mengkomunikasi

kan 
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F. Penilaian 

Teknik Penilaian   : LTS, Kuis 

Bentuk Instrumen  : Uraian 

Pedoman  Penskoran  :  Terlampir pada kunci jawaban LTS dan Kuis 

 

Mengetahui 

Guru Pelajaran Matematika 

 

 

Sri Purwanti, S.Pd. 

NIP. 19600512.198302.2.004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magelang,  Mei 2014 

Mahasiswa Penelitian 

 

Jati Wulan Kitri 

NIM.4101408048 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KELAS KONTROL (RPP) 

PERTEMUAN 1 

 

Nama Sekolah : SMP N 4 Magelang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII (Tujuh)/1 

Materi Pokok : Peluang 

Alokasi waktu : 2 jam pelajaran @ 40 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, danprosedural) berdasarkan rasa 

ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, danmembuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudutpandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

 

Kompetensi Dasar Indikator 

2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 

objektif, menghargai pendapat dan 

karya teman dalam interaksi 

kelompok maupun aktivitas sehari-

hari 

2.3.1  Menunjukkan sikap jujur, objektif dan 

saling menghargai dalam interaksi 

kelompok. 

4.9 Melakukan percobaan untuk 

menemukan peluang empirik dari 

masalah nyata serta menyajikannya 

dalam bentuk tabel dan grafik. 

4.9.1 Menemukan ruang sampel dari suatu 

percobaan dalam bentuk tabel dan 

grafik dengan tepat dan cermat. 

 

 

Lampiran 23 
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C. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menyajikan data hasil percobaan dalam bentuk tabel dan grafik dengan 

tepat dan cermat. 

 

D. Materi Pembelajaran 

Menemukan Konsep Ruang Sampel 

a) Kejadian Tunggal 

Salah satu contoh kejadian tunggal adalah pada pelemparan sebuah koin. 

Kemungkinannya ada 2 yaitu permukaan yang akan nampak angka (A) atau Gambar 

(G). Himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi, yaitu {A, G}  disebut ruang 

sampel yang biasanya dinyatakan dengan S. Jadi ruang sampel pada pengetosan 

sebuah mata uang logam adalah S = {A, G}, dan setiap anggota dari ruang sampel 

tersebut yaitu A dan G disebut titik sampel. 

Definisi: 

i. Titik Sampel adalah hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. 

ii. Ruang Sampel adalah himpunan semua titik sampel, disimbolkan dengan S. 

iii. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel S, disimbolkan dengan K. 

b) Kejadian Majemuk 

Dalam beberapa percobaan pada kejadian majemuk, ruang sampel dapat 

ditentukan dengan menggunakan  

i. Cara Mendaftar 

ii. Menggunakan Diagram Kartesisus 

iii. Menggunakan Tabel 

iv. Diagram Pohon 

Untuk  menghitung banyaknya anggota ruang sampel dari suatu kejadian, dapat ditulis 

sebagai perumusannya sebagai berikut: n(S) 
Banyaknya kejadian n

 

Contoh banyaknya anggota ruang sampel dari pelemparan n koin = 2
n
. 

 

E. Model Pembelajaran, Pendekatan dan Metode Pembelajaran : 

Model pembelajaran  : Ekspositori  

Pendekatan        : Scientific  

Metode pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi,  latihan soal 

 

F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 
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Media :  

1. CD Interaktif 

2. LTS 

Alat : 

1. Laptop 

2. LCD 

3. Papan tulis 

4. Spidol 

Sumber Pembelajaran : 

1. Buku Siswa Matematika Kelas VII Kemendikbud Kurikulum 2013 

 

G. Langkah – Langkah Pembelajaran 

Kegiatan guru 
Langkah 

Pembelajaran 

Kegiatan awal (10 menit) 

1. Siswa menjawab salam dan berdoa. 

2. Siswa dicek kehadirannya oleh guru. 

3. Siswa mencermati tujuan pembelajaran yang dijelaskan 

oleh guru. 

4. Siswa  mendapatkan motivasi dari guru bahwa dengan 

mempelajari materi peluang dapat berguna untuk 

menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti (65 menit) 

1. Siswa  mendapat contoh peluang dalam kehidupan sehari-

hari. 

2. Siswa menyimak penjelasan guru mengenai materi 

menemukan konsep ruang sampel dan konsep peluang. 

3. Siswa diminta untuk menyebut rumus yang sudah 

dipelajari. 

4. Siswa mendapat contoh  soal dari guru. 

5. Siswa membahas penyelesaian dari soal tersebut dengan 

dipandu oleh guru.  

6. Siswa bertanya materi yang belum jelas. 

 

Mengumpulkan 

informasi/eksperime

n 

Mengamati 

 

Mengumpulkan 

informasi/eksperime

n 

Mengamati 
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H. Penilaian 

Teknik Penilaian  : LTS 

Bentuk Instrumen : Uraian 

Pedoman penskoran : Tes (terlampir) 

 

Mengetahui 

Guru Pelajaran Matematika 

 

 

Sri Purwanti, S.Pd. 

NIP. 19600512.198302.2.004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Siswa mendapatkan latihan soal. 

8. Siswa maju mengerjakan latihan soal di papan tulis. 

Menanya 

Mengasosiasikan 

Mengkomunikasika

n 

 

Penutup (5 menit) 

1. Siswa menyimpulkan hal penting mengenai  menemukan 

ruang sampel dan konsep peluang dengan dipandu oleh 

guru.  

2. Siswa mendapat informasi garis besar isi kegiatan pada 

pertemuan berikutnya.  

 

Mengkomunikasika

n 

 

 

 

Magelang,  Mei 2014 

Mahasiswa Penelitian 

 

Jati Wulan Kitri 

NIM.4101408048 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KELAS KONTROL (RPP) 

PERTEMUAN 2 

 

Nama Sekolah : SMP N 4 Magelang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII (Tujuh)/1 

Materi Pokok : Peluang 

Alokasi waktu : 2 jam pelajaran @ 40 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahamipengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudutpandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

C.  

Kompetensi Dasar Indikator 

2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 

objektif, menghargai pendapat dan 

karya teman dalam interaksi 

kelompok maupun aktivitas sehari-

hari 

2.3.1  Menunjukkan sikap jujur, objektif dan 

saling menghargai dalam interaksi 

kelompok. 

3.10 Menemukan peluang empirik dari 

data luaran (output) yang mungkin 

diperoleh berdasarkan sekelompok 

data. 

3.10.1  Menentukan peluang empiris dari 

suatu kejadian. 
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4.9 Melakukan percobaan untuk 

menemukan peluang empirik dari 

masalah nyata serta menyajikannya 

dalam bentuk tabel dan grafik. 

4.9.1 Menemukan ruang sampel dari suatu 

percobaan dalam bentuk tabel dan 

grafik dengan tepat dan cermat. 

 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menunjukkan sikap jujur, objektif dan saling menghargai dalam interaksi 

kelompok. 

2. Siswa dapat menyajikan data hasil percobaan dalam bentuk tabel dan grafik dengan 

tepat dan cermat. 

3. Siswa dapat menemukan peluang empiris dari suatu kejadian. 

 

E. Materi Pembelajaran 

Konsep Peluang 

Peluang suatu kejadian A adalah hasil bagi banyak titik sampel dalam A dengan 

banyak anggota ruang sampel suatu percobaan, dirumuskan: 

 

Keterangan: 

n(A) = banyaknya titik sampel kejadian A 

n(S) = banyaknya titik sampel dari suatu percobaan 

 

F. Model dan Metode Pembelajaran : 

Model pembelajaran  : Ekspositori  

Pendekatan        : Scientific  

Metode pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi,  latihan soal 

 

G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

Media :  

1. CD Interaktif 

2. LTS 

Alat : 

1. Laptop 

2. LCD 
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3. Papan tulis 

4. Spidol 

Sumber Pembelajaran : 

1. Buku Siswa Matematika Kelas VII Kemendikbud Kurikulum 2013 

H. Langkah – Langkah Pembelajaran 

 

Kegiatan guru Langkah Pembelajaran 

Kegiatan awal (10 menit) 

1. Siswa menjawab salam dan berdoa. 

2. Siswa dicek kehadirannya oleh guru. 

3. Siswa mencermati tujuan pembelajaran yang dijelaskan oleh 

guru. 

4. Siswa  mendapatkan motivasi dari guru bahwa dengan 

mempelajari materi peluang dapat berguna untuk 

menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Siswa mendapat pertanyaan untuk mengingatkan kembali 

mengenai materi menemukan konsep ruang sampel pada 

pertemuan sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengumpulkan 

informasi/eksperimen. 

Kegiatan Inti (65 menit) 

1. Siswa menyimak penjelasan guru mengenai materi 

menemukan konsep peluang. 

2. Siswa diminta untuk menyebut rumus yang sudah dipelajari. 

3. Siswa mengamati contoh  soal yang diberikan guru. 

4. Siswa dipandu oleh guru membahas penyelesaian dari soal 

tersebut.  

5. Siswa bertanya materi yang belum jelas. 

6. Siswa mengerjakan latihan soal berupa LTS. 

7. Siswa maju mengerjakan latihan soal di papan tulis. 

 

Mengumpulkan 

informasi/eksperimen 

Mengkomunikasikan 

Mengamati 

Mengasosiasikan 

 

Menanya 

Mengasosiasikan. 

Mengkomunikasikan. 

 

Penutup (5 menit) 

1. Siswa menyimpulkan hal penting mengenai konsep peluang.  

2. Siswa mendapat informasi garis besar isi kegiatan pada 

pertemuan berikutnya.  

 

Mengkomunikasikan 
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H. Penilaian 

Teknik Penilaian  : LTS 

Bentuk Instrumen : Uraian 

Pedoman penskoran : Terlampir pada kunci jawaban LTS 

 

Mengetahui 

Guru Pelajaran Matematika 

 

 

Sri Purwanti, S.Pd. 

NIP. 19600512.198302.2.004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magelang,  Mei 2014 

Mahasiswa Penelitian 

 

Jati Wulan Kitri 

NIM.4101408048 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KELAS KONTROL (RPP) 

PERTEMUAN 3 

 

Nama Sekolah : SMP N 4 Magelang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII (Tujuh)/1 

Materi Pokok : Peluang 

Alokasi waktu : 2 jam pelajaran @ 40 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

1.  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudutpandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar : 

2.3    

Kompetensi Dasar Indikator 

2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 

objektif, menghargai pendapat dan 

karya teman dalam interaksi 

kelompok maupun aktivitas sehari-

hari 

2.3.1  Menunjukkan sikap jujur, objektif dan 

saling menghargai dalam interaksi 

kelompok. 

3.10 Menemukan peluang empirik dari 

data luaran (output) yang mungkin 

diperoleh berdasarkan sekelompok 

3.10.1  Menjelaskan dengan tepat pengertian 

kepastian dan kemustahilan. 

1.10.2 Memberi contoh beberapa kejadian 
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data. 

 

yang pasti atau mustahil, dan yang 

mungkin. 

1.10.3 Menentukan peluang dari suatu 

peristiwa, komponen “percobaan” 

dan “kejadian”. 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menunjukkan sikap jujur, objektif dan saling menghargai dalam 

interaksi kelompok. 

2. Siswa dapat menjelaskan dengan tepat pengertian kepastian dan kemustahilan. 

3. Siswa dapat memberi contoh beberapa kejadian yang pasti atau mustahil, dan 

yang mungkin. 

4. Siswa dapat  menentukan peluang dari suatu peristiwa, komponen “percobaan” 

dan “kejadian”. 

D. Materi Pembelajaran 

Kisaran Nilai Peluang 

a)  Kepastian dan kemustahilan 

Peluang 

 

 

 

 

 

Untuk setiap kejadian A, nilai P(A) adalah 0 ≤ P(A) ≤ 1. 

Jika suatu kejadian A tidak mungkin (mustahil) terjadi, maka P(A) = 0 dan Jika suatu 

kejadian A merupakan kejadian yang pasti terjadi, maka P(A) = 1. 

b) Komplemen Kejadian 

Misalkan A suatu kejadian dan S adalah ruang sampel dalam sebuah percobaan, maka  

 atau  

  P(A) = Peluang kejadian A 

 = Peluang kejadian bukan A 

E. Model Pembelajaran, Pendekatan dan Metode Pembelajaran : 

Model pembelajaran  : Ekspositori 

Pendekatan        : Scientific  

Metode pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi,  latihan soal 

0 1 
 

Kejadian pasti Kejadian mustahil 
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F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

Media :  

1. LTS 

Alat : 

1. Papan tulis 

2. Spidol 

Sumber Pembelajaran : 

1. Buku Siswa Matematika Kelas VII Kemendikbud Kurikulum 2013 

 

A. Langkah-Langkah Pembelajaran 

B.  

Kegiatan guru Langkah Pembelajaran 

Kegiatan awal (10 menit) 

1. Siswa menjawab salam dan berdoa. 

2. Siswa dicek kehadirannya oleh guru. 

3. Siswa mencermati tujuan pembelajaran yang dijelaskan oleh 

guru. 

4. Siswa  mendapatkan motivasi dari guru bahwa dengan 

mempelajari materi peluang dapat berguna untuk 

menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Siswa mendapat pertanyaan untuk mengingatkan kembali 

mengenai materi menemukan konsep ruang sampel pada 

pertemuan sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengumpulkan 

informasi/eksperimen. 

Kegiatan Inti (65 menit) 

1. Siswa menyimak penjelasan mengenai kepastian, 

kemustahilan dan komplemen kejadian. 

2. Siswa diminta untuk menyebut rumus yang sudah dipelajari. 

3. Siswa mengamati contoh  soal yang diberikan guru. 

4. Siswa membahas penyelesaian dari soal tersebut.  

5. Siswa bertanya materi yang belum jelas. 

6. Siswa mengerjakan latihan soal berupa LTS. 

7. Siswa maju mengerjakan latihan soal di papan tulis. 

 

Mengumpulkan 

informasi/eksperimen 

Mengkomunikasikan 

Mengamati 

Mengasosiasikan 

Menanya 

Mengasosiasikan. 

Mengkomunikasikan. 
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C. Penilaian 

Teknik Penilaian   : LTS, 

Bentuk Instrumen  : Uraian 

Pedoman  Penskoran  :  terlampir pada kunci jawaban LTS  

 

Mengetahui 

Guru Pelajaran Matematika 

 

 

Sri Purwanti, S.Pd. 

NIP. 19600512.198302.2.004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup (5 menit) 

1. Siswa menyimpulkan hal penting mengenai kepastian, 

kemustahilan dan komplemen kejadian.  

2. Siswa mendapat informasi garis besar isi kegiatan pada 

pertemuan berikutnya.  

 

Mengkomunikasikan 

 

 

 

Magelang,  Mei 2014 

Mahasiswa Penelitian 

 

Jati Wulan Kitri 

NIM.4101408048 
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CD Interaktif Pertemuan 1 

 

           

 

                  

 

           

 

 

 

Lampiran 23 
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CD Interaktif Pertemuan 2 
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CD Interaktif Pertemuan 3 
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LTS Pertemuan 1 

 

1. Jika sebuah dadu dan sebuah koin dilempar secara bersamaan. Dengan menggunakan 

diagram pohon atau tabel tentukan ruang sampel percobaan tersebut! 

2. Tiga pebulu tangkis pria yaitu P1, P2, P3 akan dipilih berpasangan dengan empat 

pebulu tangkis wanita yaitu W1, W2, W3, dan W4 sebagai pasangan ganda campuran. 

Tentukan ruang sampelnya dengan menggunakan tabel dan banyak titik sampelnya! 

3. Menu minuman hari ini di rumah makan minang adalah teh, kopi dan jus. Sedangkan 

menu makanan berupa nasi rendang, nasi ayam, nasi soto, dan nasi kebuli. Berapa 

banyak pilihan yang dapat dipesan oleh pengunjung? Sajikan dalam diagram pohon! 

4. Seperangkat kartu bridge dikocok, kemudian diambil sebuah kartu secara acak. 

Tentukan titik sampel kejadian berikut. 

a. Terambil kartu As 

b. Terambilnya kartu bernomor prima 
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LTS Pertemuan 2 

 

1. Seperangkat kartu bridge dikocok kemudian diambil sebuah kartu secara acak. 

Tentiukan : 

a. P(wajik) 

b. P(kartu bernomor kurang dari 5) 

2. Dua buah kantong berisi masing-masing 3 bola hijau dan 4 bola kuning. Sebuah bola 

diambil secara acak dari kantong pertama diikuti dengan pengambilan sebuah bola 

dari kantong kedua. Setiap selesai pengambilan bola bola tersebut dikembalikan lagi 

ke kantong semula. Tentukan peluang kejadian berikut! 

 

                                       

3. Dua buah lempeng bernomor  1 sampai dengan 5 diputar bersama - sama. Tentukan 

peluang kejadian berikut. 

a. Jarum menunjuk daerah bernomor 4 pada kedua lempeng! 

b. Kedua jarum menunjuk daerah bernomor sama. 

4. Di dalam sebuah kantong terdapat 6 kelereng berwarna putih, 14 kelereng merah, dan 

4 kelereng hijau. Pada pengambilan sebuah kelereng secara acak dan tiap 

pengambilan tidak dikembalikan. Jika terambil pertama adalah kelereng merah, dan 

pengambilan kedua kelereng hijau, berapakah peluang pada pengambilan ketiga 

adalah kelereng berwarna putih!  
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LTS Pertemuan 3 

 

1. Pada pelemparan 3 koin, tentukan peluang paling sedikit satu angka! 

2. Tentukanlah paling sedikit satu angka genap pada pelemparan dua mata dadu! 

3. Pada percobaan pelemparan 1 mata dadu dan 1 koin, tentukanlah peluang munculnya 

mata dadu lebih dari 2! 

4. Seorang peternak ayam memperkirakan bahwa kemungkinan (peluang) telur ayam 

menetas menjadi anak ayam betina adalah 60%. Jika ia memiliki 400 butir telur yang 

akan ditetaskan, hitunglah 

a. Peluang telur menetas menjadi anak ayam jantan 

b. Banyak anak ayam jantan yang diharapkan berhasil ditetaskan 

5. Seperangkat kartu bridge dikocok, kemudian diambil  satu kartu secara acak. 

Hitunglah peluang kejadian berikut: 

a. Terambilnya kartu bukan As 

b. Terambilnya kartu bukan bergambar ♣. 
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Kunci Jawaban LTS Pertemuan 1 

1. Diketahui : Sebuah dadu dan koin dilempar 

Ditanya : Ruang sampel  

Jawab :  

    Ruang sampel pengetosan sebuah dadu dan sebuah uang logam dengan menggunakan tabel 

Koin 

      Dadu 
1 2 3 4 5 6 

A (A, 1) (A, 2) (A, 3) (A, 4) (A, 5) (A, 6) 

G (G, 1) (G, 2) (G, 3) (G, 4) (G, 5) (G, 6) 

 

S = {( A, 1), ( A, 2),  (A, 3),  (A, 4),  (A, 5),  (A, 6), ( G, 1), ( G, 2),  (G, 3),     

         (G, 4),  (G, 5),  (G, 6)} 

n(S) = 12 

2. Diketahui : Tiga pebulu tangkis pria yaitu P1, P2, P3 akan dipilih berpasangan dengan           

                     empat pebulu tangkis wanita yaitu W1, W2, W3, dan W4 sebagai pasangan  

                     ganda campuran. 

Ditanya : ruang sampelnya dengan menggunakan tabel dan banyak titik sampelnya 

Jawab : 

Perempuan 

 Laki-Laki 
W1 W2 W3 W4 

P1 (P1, W1) (P1, W2) (P1, W3) (P1, W4) 

P2 (P2, W1) (P2, W2) (P2, W3) (P2, W4) 

P3 (P3, W1) (P3, W2) (P3, W3) (P3, W4) 

 

S = {(P1, W1), (P1, W2), (P1, W3), (P1, W4), (P2, W1), (P2, W2), (P2, W3), (P2, W4), 

(P3, W1), (P3, W2), (P3, W3), (P3, W4)} 

n(S) = 12 

 

3. Diketahui : Menu minuman hari ini di rumah makan minang adalah teh, kopi dan jus.  

                     Sedangkan menu makanan berupa nasi rendang, nasi ayam, nasi soto, dan  

                     nasi kebuli.  

Ditanya : Berapa banyak pilihan yang dapat dipesan oleh pengunjung? Sajikan dalam  

                     diagram pohon! 

 

 



140 

 

 

Jawab : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi banyak pilihan yang dapat dipesan oleh pengunjung ada 12 pilihan. 

4. Diketahui : Seperangkat kartu bridge dikocok, kemudian diambil sebuah kartu secara  

            acak. 

Ditanya   :  a. Titik sampel terambilnya kartu As. 

b. Titik sampel terambilnya kartu kartu bernomor prima. 

Jawab : 

a. Titik sampel terambilnya kartu As = As♥, As♦, As♣, As♠ 

b. Titik sampel terambilnya kartu kartu bernomor prima = 2♠, 3♠, 5♠, 7♠, 2♣, 

3♣, 5♣, 7♣, 2♦, 3♦, 5♦, 7♦, 

 

 

 

 

 

 

 

 

nasi rendang 

nasi ayam 

nasi soto 

nasi kebuli 

kopi 

nasi rendang 

nasi ayam 

nasi soto 

nasi kebuli 

jus 

nasi rendang 

nasi ayam 

nasi soto 

nasi kebuli 

teh 

(teh, nasi rendang) 

(teh, nasi ayam) 

(teh, nasi soto) 

(teh, nasi kebuli) 
kopi, nasi rendang) 

(kopi, nasi ayam) 

(kopi, nasi soto) 

(kopi, nasi kebuli) 

(jus, nasi rendang) 

(jus, nasi ayam) 

(jus, nasi soto) 

(jus, nasi kebuli) 

Minuman Makanan Ruang sampel 
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Kunci Jawaban LTS Pertemuan 2 

 

1. Diketahui : Seperangkat kartu bridge dikocok kemudian diambil sebuah kartu secara  

                   acak. 

       Ditanya :  a. P(wajik) 

b.  P(kartu bernomor kurang dari 5) 

       Jawab : 

       Pada seperangkat kartu bridge n(S) = 52 

a. Wajik : (2♦, 3♦, 4♦, 5♦, 6♦, 7♦, 8♦, 9♦, 10♦, J♦, Q♦, K♦, As♦) 

n(wajik) = 13 

      

    Jadi peluang terambilnya kartu wajik =  

b. kartu bernomor kurang dari 5 = : (2♦, 3♦, 4♦, 2♣, 3♣, 4♣, 2♠, 3♠, 4♠, 2♥, 3♥, 4♥) 

n(kartu bernomor kurang dari 5) = 12 

 

      Jadi peluang terambilnya kartu bernomor kurang dari 5 = . 

 

2. Diketahui : Dua dadu ditos bersama-sama.  

 Ditanya : a.  P (muncul dadu pertama bermata 5) 

b. P (muncul dadu pertama sama dengan mata dadu kedua) 

c. P (muncul mata dadu berjumlah 8) 

      Jawab       : 

     Dengan menggunakan tabel diperoleh ruang sampel pengetosan dua buah dadu sebagai   

     berikut: 
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Dadu(I/II) 1 2 3 4 5 6 

1 (1, 1) (1, 2) (1, 3) (1, 4) (1, 5) (1, 6) 

2 (2, 1) (2, 2) (2, 3) (2, 4) (2, 5) (2, 6) 

3 (3, 1) (3, 2) (3, 3) (3, 4) (3, 5) (3, 6) 

4 (4, 1) (4, 2) (4, 3) (4, 4) (4, 5) (4, 6) 

5 (5, 1) (5, 2) (5, 3) (5, 4) (5, 5) (5, 6) 

6 (6, 1) (6, 2) (6, 3) (6, 4) (6, 5) (6, 6) 

  

       n(S) = 36 

a. Kejadian muncul dadu pertama bermata 5 adalah A 

A = {(5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6)} 

n(A) = 6 

 

Jadi peluang muncul dadu pertama bermata 5 adalah  

b. Kejadian muncul dadu pertama sama dengan mata dadu kedua adalah B. 

B = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)} 

n(B) = 6 

 

Jadi peluang muncul dadu pertama sama dengan mata dadu kedua adalah  

c. Kejadian muncul mata dadu berjumlah 8 adalah C. 

C = {(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)} 

n(C) = 5 

 

Jadi peluang muncul mata dadu berjumlah 8 adalah  

 

3. Diketahui : Dua buah lempeng bernomor  1 sampai dengan 5 diputar bersama – sama 

Ditanya  : a. Peluang kejadian jarum menunjuk daerah bernomor 4 pada kedua  

                       lempeng! 
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b. Peluang kejadian kedua jarum menunjuk daerah bernomor sama. 

c. Peluang kejadian jarum pada lempeng pertama menunjuk angka yang 

lebih besar dari angka yang ditunjuk oleh jarum pada lempeng kedua. 

      Jawab :  

   

Lempeng 1 

                Lempeng 2 
1 2 3 4 5 

1 (1, 1) (1, 2) (1, 3) (1, 4) (1, 5) 

2 (2, 1) (2, 2) (2, 3) (2, 4) (2, 5) 

3 (3, 1) (3, 2) (3, 3) (3, 4) (3, 5) 

4 (4, 1) (4, 2) (4, 3) (4, 4) (4, 5) 

5 (5, 1) (5, 2) (5, 3) (5, 4) (5, 5) 

 

      n(S) = 25 

a. Kejadian jarum menunjukkan daerah bernomor 4 pada kedua lempeng = X = (4, 4), 

n(X) = 1 

 

Jadi peluang kejadian jarum menunjukkan daerah bernomor 4 pada kedua lempeng 

adalah  

b. Kejadian kedua jarum menunjuk daerah bernomor sama adalah Y. 

Y = (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5) 

n(Y) = 5 

 

Jadi peluang kejadian kedua jarum menunjuk daerah bernomor sama adalah  

4. Diketahui : Di dalam sebuah kantong terdapat 6 kelereng berwarna putih, 14 kelereng  

                   merah, dan 4 kelereng hijau. Pada pengambilan sebuah kelereng secara acak  

                   dan tiap pengambilan tidak dikembalikan. 

Ditanya  :  Jika terambil pertama adalah kelereng merah, dan pengambilan kedua  

                    kelereng hijau, Tentukan peluang kelereng berwarna putih pada  

                    pengambilan ketiga! 

Jawab:  
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Jumlah ruang sampel sebelum dilakukan pengambilan kelereng = n(S1) = 6 + 14 + 4 = 24  

Jumlah ruang sampel pada pengambilan kelereng ketiga tanpa pengembalian= n(S2) = 

n(S1) – 2 = 24 – 2 = 22 

Misalkan banyaknya kejadian pengambilan kelereng putih = n(Pu) = 6 dan peluang 

kelereng berwarna putih pada pengambilan ketiga adalah P(Pu), maka: 

 

Jadi jika pengambilan pertama adalah kelereng merah, dan pengambilan kedua kelereng 

hijau,  peluang terambilnya kelereng berwarna putih pada pengambilan ketiga adalah . 
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Kunci jawaban LTS Pertemuan 3 

 

1. Diketahui: Tiga koin dilempar undi 

Ditanya : peluang paling sedikit satu angka! 

Jawab :  

Diagram pohon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang sampelnya adalah 

S = {(G, G, G), (G, G, A), (G, A, G), (G, A, A), (A, G, G), (A, G, A), (A, A, G), (A, A, 

A)}, maka n(S) = 8 

Misal Kejadian muncul tidak muncul angka adalah A 

A = {(G, G, G)} 

n(A) = 1 

 

Peluang muncul paling sedikit satu angka adalah  

 

Jadi peluang muncul paling sedikit satu angka pada pengetosan 3 koin adalah . 

2. Diketahui : Pelemparan dua mata dadu 

Ditanya : Peluang paling sedikit muncul satu angka genap 

Jawab:  

Dengan menggunakan tabel diperoleh ruang sampel pengetosan dua buah dadu sebagai 

berikut: 

Koin 2 Koin 1 Koin 3 

G 

A 

A 

G 

A 

G 

A 

G 

A 

G 

A 

G 

A 

G 

(G, G, G) 

(G, G, A) 

(G, A, G) 

(G, A, A) 

(A, G, G) 

(A, G, A) 

(A, A, G) 

(A, A, A) 
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Dadu(I/II) 1 2 3 4 5 6 

1 (1, 1) (1, 2) (1, 3) (1, 4) (1, 5) (1, 6) 

2 (2, 1) (2, 2) (2, 3) (2, 4) (2, 5) (2, 6) 

3 (3, 1) (3, 2) (3, 3) (3, 4) (3, 5) (3, 6) 

4 (4, 1) (4, 2) (4, 3) (4, 4) (4, 5) (4, 6) 

5 (5, 1) (5, 2) (5, 3) (5, 4) (5, 5) (5, 6) 

6 (6, 1) (6, 2) (6, 3) (6, 4) (6, 5) (6, 6) 

  

n(S) = 36 

Misalkan kejadian muncul kedua dadu adalah mata ganjil adalah X 

X = {(1, 1), (1, 3), (1, 5), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (5, 1), (5, 3), (5, 5)}  

n(X) = 9 

 

Peluang paling sedikit muncul satu angka genap adalah  

 

Jadi peluang paling sedikit muncul satu angka genap pada pelemparan dua dadu adalah . 

3. Diketahui : Dilakukan percobaan pelemparan 1 mata dadu dan 1 koin,  

Ditanya    :  Peluang munculnya mata dadu lebih dari 2! 

Jawab : Ruang sampel pengetosan sebuah dadu dan sebuah uang logam dengan 

menggunakan tabel 

Koin 

      

Dadu 

1 2 3 4 5 6 

A (A, 1) (A, 2) (A, 3) (A, 4) (A, 5) (A, 6) 

G (G, 1) (G, 2) (G, 3) (G, 4) (G, 5) (G, 6) 

  

S = {( A, 1), ( A, 2),  (A, 3),  (A, 4),  (A, 5),  (A, 6), ( G, 1), ( G, 2),  (G, 3),     

         (G, 4),  (G, 5),  (G, 6)} 

n(S) = 12 

Misalkan kejadian munculnya mata dadu kurang dari atau sama dengan 2 adalah B 
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B = {(A, 1), (A, 2), (G, 1), (G, 2)} 

n(B) = 4 

 

Peluang munculnya mata dadu lebih dari 2  adalah  

 

Jadi peluang munculnya mata dadu lebih dari 2  adalah . 

4. Diketahui : Seorang peternak ayam memperkirakan bahwa kemungkinan (peluang) telur 

ayam menetas menjadi anak ayam betina adalah 60%. Jika ia memiliki 400 butir telur 

yang akan ditetaskan,  

Ditanya : a. Peluang telur menetas menjadi anak ayam 

b. Banyak anak ayam jantan yang diharapkan berhasil ditetaskan 

Jawab : 

a. Misalkan peluang telur ayam menetas menjadi anak ayam betina P(O) = 60% = . 

Peluang telur menetas menjadi anak ayam adalah P(O
c
) 

 

Jadi peluang telur menetas menjadi anak ayam adalah 40%. 

b. Banyak anak ayam jantan berhasil ditetaskan =  

Jadi banyak anak ayam jantan yang diharapkan berhasil ditetaskan adalah 160 butir. 

5. Diketahui  : Seperangkat kartu bridge dikocok, kemudian diambil  satu kartu  

                          secara acak.  n(S) = 52 

Ditanya    :  a.  Tentukan peluang terambilnya kartu bukan As 

  b.  Tentukan peluang terambilnya kartu bukan bergambar ♣. 

Jawab :  

a. Jumlah kartu As = n(A) = 4  

Jumlah kartu bukan As = n(A
c
) = n(S) – n(A) = 52 – 4 = 48 

 

Jadi peluang terambilnya kartu bukan As adalah  
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b. Jumlah kartu bergambar ♣ = n(K) = 13 

Jumlah kartu bukan bergambar ♣ = n(K
c
) = n(S) – n(K) = 52 – 13 = 39 

 

Jadi peluang terambilnya kartu bukan bergambar ♣ adalah  
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Soal Quis 1 Kelas Experimen 

 

5. Empat orang pria dipilih sebagai pasangan dari tiga orang wanita dalam lomba pasangan 

serasi. Tentukan ruang sampelnya dengan cara berikut: 

a. Menggunakan tabel 

b. Menggunakan diagram pohon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 26 
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Kunci Jawaban Soal Quis 1 Kelas Experimen 

a. Dengan menggunakan tabel diperoleh ruang sampel sebagai berikut: 

Wanita 

      Pria 
P1 P2 P3 P4 

W1 (W1, P1) (W1, P2) (W1, P3) (W1, P4) 

W2 (W2, P1) (W2, P2) (W2, P3) (W2, P4) 

W3 (W3, P1) (W3, P2) (W3, P3) (W3, P4) 

b. Dengan menggunakan tabel diperoleh ruang sampel sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui    :  Empat orang pria dipilih sebagai pasangan dari tiga orang wanita dalam lomba 

pasangan serasi  

Ditanyakan :  a.    Tentukan ruang sampelnya dengan menggunakan tabel 

b. Tentukan ruang sampelnya dengan menggunakan diagram pohon. 

Jawab : 

Misalkan P1 = pria pertama, P2 = pria kedua, P3 = pria ketiga, P4 = pria keempat, W1 = 

wanita  pertama, W2 =  wanita  kedua, W3 =  wanita  ketiga 

(W1, P1) 

(W1, P2) 

(W1, P3) 

(W1, P4) 

W1 

P2 

P1 

P3 

P4 

(W2, P1) 

(W2, P2) 

(W2, P3) 

(W2, P4) 

W2 

P2 

P1 

P3 

P4 
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Jadi S =  {(W1, P1), (W1, P2), (W1, P3), (W1, P4), (W2, P1), (W2, P2), (W2, P3), 

(W2, P4), (W3, P1), (W3, P3), (W3, P4)}   dan (S) = 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(W3, P1) 

(W3, P2) 

(W3, P3) 

(W3, P4) 

W3 

P2 

P1 

P3 

P4 
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Soal Quis 2 Kelas Experimen 

 

1. Pak Karta ingin mempunyai 3 orang anak. Tentukan peluang lahirnya 2 laki-laki dan 1 

perempuan dengan urutan tidak diperhatikan! 
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Kunci Jawaban Quis 2 Kelas Experimen 

 

Diketahui : Kejadian kelahiran 3 orang anak. 

Ditanya : Peluang lahirnya 2 laki-laki dan 1 perempuan dengan urutan tidak diperhatikan. 

Jawab: 

Banyaknya kejadian n = 3 

n(S) = 2
3
 =8 

Misalkan Laki-laki = L dan Perempuan = P maka untuk mencari ruang sampel digunakan 

diagram pohon sebagai berikut: 

Kelahiran 1  Kelahiran 2 Kelahiran 3 Ruang sampel 

  

 

 

 

 

 

 

S = {(L, L, L), (L, L, P), (L, P, L), (l, P, P), (P, L, L), (P, L, P), (P, P, L), (P, P, P)} 

Misalkan kejadian lahirnya 2 laki-laki dan 1 perempuan dengan urutan tidak diperhatikan 

adalah K 

K =   {(L, L, P), (L, P, L), (P, L, L)} 

n(K) = 3 

 

Jadi peluang kejadian lahirnya 2 laki-laki dan 1 perempuan dengan urutan tidak diperhatikan 

adalah  

(L, P, P) 

(L, L, P) 

, L 

 

L 

P 

L 

P 

L 

P 

L 

P 

L 

P 

L 

P 

L 

P 

(P, P, L) 

aki-laki 

L 

(L, L, L) 

 

 (L, P, L) 

 

(P, P, P) 

(P, L, L) 

 (P, L, P) 
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Soal Quis 3 Kelas Experimen 

 

1. Seperangkat kartu bridge dikocok, kemudian diambil dua kartu berurutan secara acak. 

Tentukan peluang kejadian berikut!  

c. Terambilnya kartu bernomor genap dan bergambar ♠. 

d. Terambilnya kartu bukan bernomor 10. 
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Kunci Jawaban Quis 3 Kelas Experimen 

Diketahui : Seperangkat kartu bridge dikocok, kemudian diambil dua kartu berurutan secara  

       acak 

Ditanya    :    a. Terambilnya kartu bernomor genap dan bergambar ♠. 

b. Terambilnya kartu bukan bernomor 10 

Jawab: 

Jumlah seluruh kartu bridge = n(S) = 52 

a) Misalkan kejadian terambilnya kartu bernomor genap dan bergambar ♠ adalah A 

maka 

A = {2♠,  4♠, 6♠, 8♠, 10♠} 

n(A) = 5 

 

Jadi peluang terambilnya kartu bernomor genap dan bergambar ♠ adalah  

b) Misalkan kejadian terambilnya kartu bernomor 10 adalah B dan peluang terambilnya 

kartu bernomor 10 adalah P(B) maka 

B = (10♠, 10♣, 10♦, 10♥) 

n(B) = 4 

 

 

Jadi peluang terambilnya kartu bukan bernomor 10 adalah  
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Foto-foto Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa Kelas Eksperimen Menyimak CD 

Interaktif 

 

 

Lampiran 27 

Siswa Berdiskusi Mengerjakan Soal LTS 



157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa Mengerjakan Soal Tes Pemecahan 

Masalah 

Siswa Mengerjakan Soal LTS di Papan Tulis 
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