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ABSTRAK
Budiono, Chandra Septian 2014. Pembelajaran Berbasis Masalah Berorientasi
PISA Berpendekatan PMRI Bermedia LKPD Meningkatkan Literasi
Matematika Peserta Didik SMP. Skripsi. Jurusan Matematika, Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing: Dr. Wardono, M.Si.
Kata Kunci : PISA, PBM, PMRI
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan literasi
matematika PISA peserta didik setelah diterapkan pembelajaran berbasis masalah
berorientasi PISA dengan pendekatan PMRI dan berbantu media LKPD. Populasi
dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII semester genap SMP Negeri 1
Ungaran tahun ajaran 2013/2014. Dan dipilih kelas VIII G dan H untuk dijadikan
kelas kontrol dan eksperimen. Dari hasil analisa data nilai post-test terlihat terjadi
peningkatan untuk kedua keduanya yaitu, kelas eksperimen dan kelas kontrol.
Kelas eksperimen dengan pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan
PMRI berbantu media LKPD mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari kelas
kontrol dan juga terjadi peningkatan dari nilai pre-test ke post-test. Peningkatan
yang paling besar terjadi ada pada kelas eksperimen dimana terjadi peningkatan
dari rata-rata 46.04 menjadi 62.96, sedangkan kenaikan yang terjadi pada kelas
kontrol adalah dari rata-rata 49.72 menjadi 55.40. Rata-rata kelas eksperimen
memlampai ketuntasan individu sebesar 58 dan memenuhi ketuntasan klasikal
sebesar 65%. Hasil observasi menunjukan pembelajaran yang terjadi berkualitas
baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Jadi, dari hasil yang didapatkan,
dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran berbasis masalah berorientasi
PISA dengan pendekatan PMRI dan bermedia LKPD berhasil meningkatkan
literasi matematika peserta didik.
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ABSTRACT
Budiono, Chandra Septian 2014. Through PISA Orriented PBL With RME
Approach Using Student Worksheet Improve Mathematics Literacy Junior
High School Student. Undergraduated Thesis. Mathematics Departement,
Mathematics and Natural Sciences Faculty, Semarang State University.
Adviser: Dr. Wardono, M.Si.
Keywords : PISA, PBL, RME
Purpose of this research is to determine the increase in the students PISA
literacy as applied PISA problem based learning with PMRI and LKPD as media.
The population in this research is the second semester of eighth grade students of
SMP Negeri 1 Ungaran in school year 2013/2014. And the chosen classes are VIII
G and H to be the controland experimental classes. From the data analysis of posttest values seen an increase in both classes, the experimental class and the control
class. There is a difference between the experimental class and the control class,
the class experiment with PISA problem based learning with PMRI and LKPD as
media get a better value than the control class and also anincrease of the value of
pre-test to post-test . Greatest increase occurred in the experimental class where
there is an increase ofthe average 46.04 into 62.96, while the rise in the control
class is an average of 49.72 into 55.40. Increase of experimental class is higher
than the control class. Experimental class goes beyond mastery of individual
experiments by 58 and 65% of classical pass.The results of observations show a
good quality of learning that occurs in accor dance with the criteria.Thus, from the
results obtained, it can be concluded that the PISA problem based learning with
PMRI and LKPD as media can increase student mathematics literacy
significantly.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Minimnya kemampuan literasi matematika pada siswa SMP akan

berdampak pada jenjang pendidikan berikutnya. Hal tersebut diperkuat melalui
hasil kajian kurikulum mata pelajaran Matematika oleh Pusat Kurikulum dan hasil
survei internasional PISA (Programme for International Student Assesment) yang
diunggah oleh Tim PISA Indonesia, kemampuan siswa usia 15 tahun pada jenjang
pendidikan menengah dalam bidang matematika khususnya literasi matematika
masih lemah.Pertama, tahun 2000 diikuti oleh 41 negara, Indonesia berada pada
urutan ke-39 pada kemampuan literasi matematika. Kedua, tahun 2003 diikuti
oleh 40 negara, Indonesia berada pada urutan ke-38 pada kemampuan literasi
matematika. Ketiga, tahun 2006 diikuti oleh 57 negara, Indonesia berada pada
urutan ke-50 pada kemampuan literasi matematika. Keempat, tahun 2009 diikuti
oleh 65 negara, Indonesia berada pada urutan ke-61 pada kemampuan literasi
matematika.
Selain itu, survei dari lembaga internasional, TIMSS pada tahun 2003
Indonesia menempati peringkat 34 dari 45 negara. Hasil penelitian yang dilakukan
oleh Ninda (2013) tentang soal ujian berorientasi PISA, rata-rata kemampuan
yang diperoleh sebesar 58 dan berdasarkan hasil dari KLM yang dilakukan tahun
2012, Indonesia mendapatkan skor 375 dari 1000, jika dikonversikan menjadi
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skala 0-100 maka Indonesia hanya mendapat skor 37.5. Hal ini menunjukkan
kemampuan siswa Indonesia dalam menyelesaikan soal-soal yang menuntut
kemampuan menelaah, memberikan alasan, dan mengkomunikasikan secara
efektif, serta memecahkan dan menginterpretasikan permasalahan dalam berbagai
situasi masih sangat kurang (Stacey, 2010). Hal tersebut dikarenakan, siswa
belum terbiasa mengerjakan soal berbasis masalah kehidupan sehari-hari yang
lebih kompleks. Didukung hasil penelitian Putera Sampoerna Foundation
(Yunengsih,W & Candrasari, 2008), soal ujian nasional masih berada pada level
aspek kognitif memorize, perform procedure, dan demonstrate understanding.
Padahal,

dua

aspek

lainnya

yang

tidak

terjangkau

yaitu

conjecture/

generalize/prove serta solve non-routine problems menempati tingkatan tertinggi
dalam aspek kognitif. Strategi problems solving diperlukan untuk menjawab
ketika ada pertanyaan bagaimana menerapkan matematika dalam berbagai
konteks. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pembelajaran
matematika di sekolah-sekolah, khususnya sekolah menengah perlu mendapatkan
perhatian yang lebih dan perlu adanya perbaikan dalam praktik pendidikan. Selain
itu, pembelajaran matematika harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan
dapat diterapkan dalam kehidupan nyata.
Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan
teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan
memajukan daya pikir manusia. Mata pelajaran matematika perlu diberikan
kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar dan menengah untuk
membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis,
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kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Selain itu, untuk mengembangkan kemampuan menggunakan matematika dalam pemecahan masalah
dan mengkomunikasikan ide atau gagasan dengan menggunakan simbol, tabel,
diagram, dan media lainnya. Untuk meningkatkan kemampuan memecahkan
masalah perlu dikembangkan keterampilan memahami masalah, membuat model
matematika, menyelesaikan masalah, dan menafsirkan solusinya. Dalam setiap
pembelajaran matematika harus dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai
dengan situasi dan mengajukan masalah kontekstual kepada peserta didik.
Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No.65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah,
pembelajaran yang diterapkan di sekolah harus menggunakan pendekatan ilmiah,
berbasis pada pemecahan masalah dan kontekstual, menggunakan berbagai
sumber, serta mencakup keterampilan fisik dan mental. Didukung Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.81A tentang Implementasi
Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran, pendekatan Scientific terdiri atas lima
pengalaman belajar pokok, yakni mengamati, menanya, mengumpulkan
informasi, mengasosiasi/menalar, dan mengkomunikasikan, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Oleh karena itu, proses pembelajaran matematika harus
mengaitkan kompetensi dengan kehidupan sehari-hari dan berbasis problem
solving, menggunakan media pembelajaran yang mendukung, dan menerapkan
pendekatan ilmiah. Apabila kurikulum 2013 benar-benar terwujud dalam
pembelajaran, dapat dipastikan siswa-siswa Indonesia tidak akan mengalami
kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal serupa PISA atau TIMSS.
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Untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa, maka perlu
menerapkan pembelajaran berbasis masalah dan berkaitan dengan kehidupan
sehari-hari. Di Indonesia sudah dikembangkan pembelajaran Matematika berbasis
masalah dengan menerapkan prinsip-prinsip, antara lain: 1) materi dimulai dari
konkret ke konsep/abstrak, dari apa yang telah diketahui siswa dan berkaitan
dengan kehidupan nyata, 2) pembelajaran menyenangkan dan efektif, 3) siswa
aktif, kritis, dan kreatif, serta terjadi perubahan perilaku positif, dan
4) pembelajaran bermakna dalam kehidupan serta terjadi perubahan perilaku yang
positif.
Belanda telah mengembangkan pendekatan pembelajaran Realistic
Mathematics Education (RME). Pendekatan ini dapat meningkatkan hasil belajar
dan aktivitas siswa yang dilakukan dengan menyajikan materi sesuai kehidupan
sehari-hari. Di Indonesia RME sering disebut sebagai Pendidikan Matematika
Realistik Indonesia (PMRI). PMRI telah diterapkan dalam pendidikan di
Indonesia karena memudahkan siswa dalam menyelesaikan masalah karena
berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.
Proses pembelajaran matematika akan bermakna bagi siswa, apabilaada
suatu perencanaan yang sistematis dari guru dalam melakukan pembelajaran,
sehingga siswa dapat memahami tentang konsep yang ada, dan bukan hanya
menghafal materi yang diberikan. Ausebel (dalam Dahar, 1996) menyatakan
belajar hafalan dapat bermakna dengan cara menjelaskan hubungan antar konsep.
Dalam hal ini, guru berperan sebagai orang yang membantu dan memberi
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kesempatan bagi siswa untuk memahami materi yang diajarkan dan siswa dapat
mengembangkan proses berpikirnya secara kontekstual.
Dari uraian tersebut, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian
mengenai “PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH BERORIENTASI

PISA BERPENDEKATAN PMRI BERMEDIA LKPD MENINGKATKAN
LITERASI MATEMATIKA PESERTA DIDIK SMP”.

1.2

Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah model pembelajaran

berbasis masalah berorientasi PISA berpendekatan PMRI dan berbantu media
LKPD dapat meningkatkan kemampuan literasi matematika peserta didik SMP?

1.3

Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah tersebut, maka tujunan penelitian ini adalah untuk

mengetahui peningkatan kemampuan literasi PISA peserta didik setelah
diterapkan pembelajaran berbasis masalah berorientasi PISA berpendekatan
PMRI dan berbantu media LKPD.

1.4

Manfaat Penelitian
Penelitain yang akan dilaksanakan diharapkan memberi manfaat sebagai

berikut.
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1.

Bagi guru dan pembaca, munculnya suatu strategi pembelajaran baru yang
akan membuat siswa lebih aktif dan hasil pengembangan perangkat
pembelajaran dapat dijadikan sebagai salah satu sumber belajar.

2.

Memberikan tambahan pengetahuan bagi guru dalam mennggunakan dan
mengembangkan perangkat Pembelajaran Matematika Kontekstual yang
berorinteasi PISA.

3.

Menambah perbendaharaan soal matematika serupa PISA yang mungkin
belum dimiliki.

4.

1.5

Menambah khasanah karya ilmiah dalam bidang pendidikan matematika.

Penegasan Istilah
Untuk menghindari salah penafsiran istilah yang digunakan, maka perlu

didefinisikan secara operasional beberapa istilah berikut.

1.5.1

Literasi Matematika
Literasi matematika adalah keterlibatan dengan matematika, meng-

gunakan, dan mengerjakan matematika dalam berbagai situasi. Metode dan
representasi matematika yang akan digunakan sangat tergantung pada situasi
masalah yang disajikan. Situasi yang digunakan adalah situasi yang terdekat
dengan kehidupan siswa (Jones, 2005)
1.5.2

Pembelajaran Berbasis Masalah
Problem based learning (PBL) adalag suatu pendekatan pembelajaran di

mana siswa dihadapkan pada suatu masalah sebagai stimulus yang mendorong
siswa menggunakan pengetahuannya untuk merumuskan sebuah hipotesis,
kemudian diikuti oleh proses pencarian informasi yang bersifat student-centered
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(berpusat pada siswa) melalui diskusi dalam sebuah kelompok kecil untuk
mendapatkan solusi masalah yang diberikan. Dengan demikian masalah utama
tersebut dapat menggali segenap potensi siswa untuk dapat mengarahkan
kemampuannya dengan memanfaatkan sumber daya belajar yang ada guna
menyelesaikan masalah. Rancangan masalah harus berasal dari permasalahan
dilematis dan kompleks yang lazim dialami mereka di dunia nyata. Sehingga akan
memotivasi para siswa untuk meneliti dan menemukan solusi.
1.5.3

PMRI
PMRI merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran matematika

dengan mengadopsi pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) yang
berkembang di Belanda. RME pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan
oleh Institute Freudhental sejak tahun 1971.
1.5.4

PISA
PISA pada penelitian ini adalah suatu penilaian dengan soal yang diujikan

menggunakan soal serupa PISA. PISA merupakan studi literasi internasional
dalam membaca (reading litercy), matematika (mathematics literacy), problem
solving (Problem solving literacy), dan sains (science literacy) (Jones, 2005) dan
yang terbaru adalah literasi keuangan (financial literacy). PISA memberikan suara
untuk mewujudkan misi pendidikan untuk menyiapkan masa depan penduduk
untuk lebih produktif dan hidup yang lebih memuaskan (Stacey, 2010b).
1.5.5

Media LKPD
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) merupakan salah satu jenis alat bantu

pembelajaran (Hidayah dan Sugiarto, 2006). Secara umum LKPD merupakan

8

perangkat pembelajaran sebagai pelengkap/ sarana pendukung pelaksanaan
Rencana Pembelajaran (RP).

1.5.6

Peningkatan Literasi Matematika PISA
Dalam penelitian ini ditetapkan kriteria yang akan menunjukan bahwa

pembelajaran yang dilakukan membuat literasi matematika PISA peserta didik
mengalami peningkatan dari nilai pre-test ke nilai post-test. Kriteria yang
ditetapkan oleh peneliti adalah
(1) Nilai peserta didik mengalami peningkatan dari nilai pre-test ke post-test
setelah melaksanakan pembelajaran berbasis masalah serupa PISA dengan
pendekatan PMRI bermedia LKPD pada kelas eksperimen.
(2) Hasil literasi matematika pada kelas yang menerapkan model pembelajaran
berbasis masalah serupa PISA dengan pendekatan PMRI bermedia LKPD
memiliki rata-rata yang lebih besar dari 58 dan memiliki ketuntasan klasikal
sebesar 75%.
(3) Hasil pembelajaran yang menggunakan pembelajaran berbasis masalah serupa
PISA dengan pendekatan PMRI bermedia LKPD lebih baik dari kelas yang
menggunakan metode klasikal.
(4) Kualitas pembelajaran yang diberikan guru dikategorikan baik.
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1.6

Sistematika Penulisan Skripsi

1.6.1

Bagian Awal
Bagian awal skripsi ini berisi judul, halaman pengesahan, moto dan

persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar
lampiran.
1.6.2

Bagian Isi Skripsi
Bagian isi skripsi terdiri dari: bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5.Bab 1

adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan
skripsi. Bab 2 adalah kajian pustaka yang berisi teori yang mendasari
permasalahan, kerangka berpikir dan hipotesis. Bab 3 adalah metode penelitian
yang berisi metode penentuan objek penelitian, variabel penelitian, metode
pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisis data. Bab 4 adalah
hasil penelitian dan pembahasan yang berisi hasil penelitian dan pembahasannya.
Bab 5 adalah penutup yang berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran dari
peneliti.
1.6.3

Bagian Akhir
Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Landasan Teori
Dalam landasan teori ini akan memaparkan dasar-dasar yang menjadi

acuan dalam penelitian ini, antara lain teori belajar, penjelasan tentang PISA,
penjelasan mengenai PBL, PMRI dan LKPD
2.1.1

Teori Belajar

2.1.1.1 Teori Belajar Jerome Bruner
Bruner mengemukakan bahwa anak-anak berkembang melalui tiga tahap
perkembangan mental yakni: (a) enactive, pada tahap ini anak dalam belajar
menggunakan atau memanipulasi objek-objek secara lansung; (b) iconic,
menyatakan bahwa kegiatan anak-anak mulai menyangkut mental yang
merupakan gambaran dari objek-objek, anak sudah dapat memanipulasi dengan
menggunakan gambaran dari objek; dan (c) symbolic, anak memanipulasi simbolsimbol secara langsung dan tidak lagi ada kaitannya dengan objek-objek
(Suherman, 2004).
2.1.1.2 Teori Belajar Dienes
Dienes berpendapat bahwa setiap konsep atau prinsip matematika dapat
dimengerti secara sempurna hanya jika pertama-tama disajikan kepada siswa
dalam bentuk konkret (Hudojo, 1988). Dengan kata lain, abstraksi didasarkan
kepada intuisi dan pengalaman-pengalaman konkret. Dienes menekankan betapa
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pentingnya

memanipulasi

objek-objek

dalam

bentuk

permaianan

yang

dilaksanakan di dalam laboratorium matematika. Terdapat enam tahap yang
berurutan dalam belajar matematika, yaitu: (a) permainan bebas; (b) permainan
yang menggunakan aturan; (c) permainan mencari kesamaan sifat; (d) permainan
dengan representasi; (e) permainan dengan simbolisasi; dan (f) formalisasi.
2.1.2

PISA
Penilaian (Arikunto, 2007) adalah mengambil suatu keputusan terhadap

sesuatu dengan ukuran baik dan buruk, di mana kegiatan penilaian ini diawali
dengan kegiatan mengukur. Dalam dunia pendidikan, khususnya dunia
persekolahan, penilaian mempunyai makna ditinjau dari berbagai segi (Arikunto,
2007). Makna bagi siswa, dengan diadakannya penilaian, maka siswa dapat
mengetahui sejauh mana telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh
guru. Penilaian bagi guru adalah dengan adanya penilaian guru dapat mengetahui
siswa-siswa mana yang sudah berhak melanjutkan pelajarannnya karena sudah
berhasil menguasai bahan, maupun mengetahui siswa-siswa yang belum menguasai bahan. Selain itu, guru juga akan mengetahui apakah materi yang diajarkan
sudah tepat bagi siswa sehingga untuk memberikan pengajaran diwaktu yang akan
datang tidak perlu diadakan perubahan, dan juga guru dapat mengetahui apakah
metode yang digunakan sudah tepat atau belum.
Menurut Zulkardi (2005), ada lima prinsip penilaian dalam Kontekstual
yaitu: Tujuan utama tes adalah meningkatkan proses belajar mengajar atau
pembelajaran yang sedang berlangsung.
(1)

Metode penilaian harus memungkinkan siswa mendemonstrasikan apa yang
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mereka mampu daripada apa yang mereka tidak tahu (tes positif). Tugas
atau soal-soal harus mengoperasionalkan tujuan pembelajaran yang ingin
dicapai sebanyak mungkin.
(2)

Tidak semata-mata hanya hasil atau produk berupa jawaban akhir

(3)

Harus praktis, mudah didapat, tidak mahal, dan sesuai dengan situasi
lingkungan sekolah. Penilaian serupa PISA pada penelitian ini adalah suatu
penilaian dengan soal yang diteskan menggunakan soal serupa PISA. PISA
merupakan studi literasi internasional dalam membaca (reading litercy),
matematika (mathematics literacy), problem solving (Problem solving
literacy), dan sains (science literacy) (Jones, 2005) dan yang terbaru adalah
literasi keuangan (financial literacy). PISA memberikan suara untuk
mewujudkan misi pendidikan untuk menyiapkan masa depan penduduk
untuk lebih produktif dan hidup yang lebih memuaskan (Stacey, 2010b).
Indonesia sendiri telah bergabung dengan PISA sejak tahun 2000. Di dalam
soal-soal PISA terdapat delapan ciri kemampuan kognitif matematika, yaitu
mathematical thinking and reasoning, mathematical argumentation,
modelling, problem posing and solving, representation, symbols and
formalism, communication, dan penggunaan aids and tools (OECD, 2003).
Menurut Hayat dan Yusuf (2010) penilaian PISA dapat dibedakan dari

penilaian lainnya dalam hal sebagaimana disebutkan berikut ini.
(1)

PISA berorientasi pada kebijakan desain dan metode penilaian dan
pelaporan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara peserta
PISA agar dengan mudah ditarik pelajaran tentang kebijakan yang telah

13

dibuat oleh negara peserta melalui perbandingan data yang disediakan.
(2)

PISA menggunakan pendekatan literasi yang inovatif, suatu konsep belajar
yang berkaitan dengan kapasitas para siswa untuk menerapkan pengetahuan
dan keterampilan dalam mata pelajaran kunci disertai dengan kemampuan
untuk menelaah, memberi alasan dan mengkomunikasikannya secara
efektif, serta memecahkan dan menginterpretasikan permasalahan dalam
berbagai situasi.

(3)

Konsep belajar dalam PISA berhubungan dengan konsep belajar sepanjang
hayat, yaitu konsep belajar yang tidak membatasi pada penilaian kompetensi
siswa sesuai dengan kurikulum dan konsep lintas kurikulum, melainkan
juga motivasi belajar, konsep diri mereka sendiri, dan strategi belajar yang
diterapkan.

(4)

Pelaksanaan penilaian dalam PISA teratur dalam rentangan waktu tertentu
yang memungkinkan negara-negara peserta untuk memonitor kemajuan
mereka sesuai dengan tujuan belajar yang telah ditetapkan.
Aspek yang diukur dalam PISA itu terdiri atas tiga aspek utama, yaitu

dimensi isi, dimensi proses, dan dimensi situasi (OECD, 2009c). Tabel berikut
menunjukkan secara lebih rinci mengenai aspek-aspek berikut.
Tabel 2.1
Aspek-aspek penilaian dalam PISA
No
Aspek

Penilaian

Matematika

1

Definisi

Kemampuan untuk mengenal dan memahami peran matematika
di dunia, untuk dijadikan sebagai landasan dalam menggunakan
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dan melibatkan diri dengan matematika sesuai dengan
kebutuhan siswa sebagai warga negara yang konstruktif, peduli,
dan reflektif. Penggunaan matematika yang lebih fungsional
memerlukan kemampuan untuk mengenali dan merumuskan
permasalahan matematika dalam berbagai situasi.
2

Dimensi
Isi

Bidang dan konsep matematika:
Bilangan (Quantity).
Ruang dan bentuk (Space dan shape).
Perubahan dan hubungan (Change and Relationship).
Probabilitas/ketidakpastian (Uncertainty).

3

Dimensi
Proses

Kemampuan yang menggambarkan keterampilan proses
matematika:
Reproduksi (Operasi matematika sederhana).
Koneksi (menggabungkan gagasan untuk memecahkan masalah
secara langsung).
Refleksi (berpikir matematika lebih luas).
Pada setiap kelompok soal tingkat kesulitannya bervariasi dan
Bertingkat

4

Dimensi
Situasi

Situasi beragam sesuai dengan hubungan yang ada dalam
lingkungan.
Pribadi.
Pendidikan dan pekerjaan.
Masyarakat luas, dan Ilmiah.

2.1.2.1 Konten Matematika dalam PISA
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Tujuan dari PISA adalah untuk menilai kemampuan siswa dalam
memecahkan masalah nyata, maka strategi yang digunakan untuk menentukan
kisaran konten yang akan dinilai, yaitu menggunakan pendekatan fenomenologis
untuk menggambarkan konsep, struktur, atau ide matematika. Hal ini berarti
konten matematika dalam PISA adalah yang berkaitan dengan fenomena dan jenis
masalah yang terjadi di sekitar kita. Pendekatan ini memastikan fokus penilaian
yang konsisten dengan definisi literasi matematika, namun mencakup berbagai
konten yang biasa ditemukan dalam penilaian matematika lainnya dan matematika
dalam kurikulum nasional. Berikut ini adalah konten matematika yang digunakan
dalam PISA matematika yang sesuai dengan kurikulum sekolah (OECD, 2009c):
(1)

Ruang dan Bentuk (Space and Shape) berkaitan dengan pokok
pelajaran geometri. Soal tentang ruang dan bentuk ini menguji
kemampuan siswa mengenali bentuk, mencari persamaan dan
perbedaan dalam berbagai dimensi dan representasi bentuk, serta
mengenali ciri-ciri suatu benda dalam hubungannya dengan posisi
benda tersebut.

(2)

Perubahan dan Hubungan (Change and relationship) berkaitan
dengan pokok pelajaran aljabar. Hubungan matematika sering
dinyatakan dengan persamaan atau hubungan yang bersifat umum,
seperti penambahan, pengurangan, dan pembagian. Hubungan itu
juga dinyatakan dalam berbagai simbol aljabar, grafik, bentuk
geometris, dan tabel. Oleh karena setiap representasi simbol itu
memiliki
tujuan
dan
sifatnya
masing-masing,
proses
penerjemahannya sering menjadi sangat penting dan menentukan
sesuai dengan situasi dan tugas yang harus dikerjakan.

(3)

Bilangan (Quantity) berkaitan dengan hubungan bilangan dan pola
bilangan, antara lain kemampuan untuk memahami ukuran, pola
bilangan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan bilangan
dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung dan mengukur
benda tertentu. Termasuk ke dalam konten bilangan ini adalah
kemampuan bernalar secara kuantitatif, mempresentasikan sesuatu
dalam angka, memahami langkahlangkah matematika, berhitung di
luar kepala, dan melakukan penaksiran.
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(4)

Probabilitas/Ketidakpastian (Uncertainty) berhubungan dengan
statistic dan peluang yang sering digunakan dalam masyarakat.
Konsep dan aktivitas matematika yang penting pada bagian ini
adalah mengumpulkan data, analisis data dan menyajikan data,
peluang, dan inferensi.

2.1.2.2 Konteks Matematika
Sebuah aspek penting dari kemampuan literasi matematika adalah
keterlibatan dengan matematika, menggunakan, dan mengerjakan matematika
dalam berbagai situasi. Metode dan representasi matematika yang akan digunakan
sangat tergantung pada situasi masalah yang disajikan. Situasi yang digunakan
adalah situasi yang terdekat dengan kehidupan siswa. Pendidikan matematika
sekolah modern menyadari bahwa matematika sekolah sangat berkaitan dengan
budaya atau kebiasaan masyarakat di sekitarnya. PISA, konteks matematika
membagi ke dalam empat hal yang dijabarkan sebagai berikut ini (OECD, 2009c).
(1)

Konteks pribadi yang secara langsung berhubungan dengan
kegiatan pribadi siswa sehari-hari. Dalam menjalani kehidupan
sehari-hari tentu para siswa menghadapi berbagai persoalan
pribadi yang memerlukan pemecahan secepatnya. Matematika
diharapkan dapat berperan dalam menginter-pretasikan
permasalahan dan kemudian memecahkannya.

(2)

Konteks pendidikan dan pekerjaan yang berkaitan dengan
kehidupan siswa di sekolah dan atau di lingkungan tempat
bekerja. Pengetahuan siswa tentang konsep matematika
diharapkan dapat membantu untuk merumuskan, melakukan
klasifikasi masalah, dan memecahkan masalah pendidikan dan
pekerjaan pada umumnya.

(3)

Konteks umum yang berkaitan dengan penggunaan pengetahuan
matematika dalam kehidupan bermasyarakat dan lingkungan yang
lebih luas dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat
menyumbangkan pemahaman mereka tentang pengetahuan dan
konsep matematikanya itu untuk meng-evaluasi berbagai keadaan
yang relevan dalam kehidupan di masyarakat.
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(4)

Konteks ilmiah yang secara khusus berhubungan dengan kegiatan
ilmiah yang lebih bersifat abstrak dan menuntut pemahaman dan
penguasaan teori dalam melakukan pemecahan masalah
matematika.

2.1.2.3 Kelompok Kompetensi
PISA mengelompokkan kompetensi proses ini ke dalam tiga kelompok
(OECD, 2009c), yaitu.
(1)

Kompetensi Proses Reproduksi (reproduction cluster)
Pada kelompok ini, siswa diminta untuk mengulang atau menyalin
informasi yang diperoleh sebelumnya. Misalnya, siswa diharapkan
dapat mengulang kembali definisi suatu hal dalam matematika.
Dari segi keterampilan, siswa dapat mengerjakan perhitungan
sederhana yang mungkin membutuhkan penyelesaian tidak terlalu
rumit dan umum dilakukan.

(2)

Kompetensi Proses Koneksi (Connections cluster)
Koneksi dibangun atas kelompok reproduksi dengan menerapkan
pemecahan masalah pada situasi yang non-rutin. Dalam koneksi
ini, siswa diminta untuk dapat membuat keterkaitan antara
beberapa gagasan dalam matematika, membuat hubungan antara
materi ajar yang dipelajari dengan kehidupan nyata di sekolah dan
masyarakat. Siswa juga dapat memecahkan permasalahan yang
sederhana. Khususnya, siswa dapat memecahkan soal yang
berkaitan dengan pemecahan masalah dalam kehidupan tetapi
masih sederhana.

(3)

Kompetensi Proses Refleksi (Reflection Cluster)
Proses matematika, pengetahuan, dan keterampilan pada kelompok
ini mencakup unsur gambaran siswa tentang proses yang
diperlukan atau digunakan dalam memecahkan masalah. Proses ini
berkaitan dengan kemampuan siswa untuk merencanakan strategi
penyelesaian dan menerapkannya dalam pemecahan masalah.
Kompetensi refleksi ini adalah kompetensi yang paling tinggi yang
diukur kemampuannya dalam PISA, yaitu kemampuan bernalar
dengan menggunakan konsep matematika. Melalui uji kompetensi
ini, diharapkan setiap siswa berhadapan dengan suatu keadaan
tertentu. Mereka dapat menggunakan pemikiran matematikanya
secara mendalam dan menggunakannya untuk memecahkan
masalah. Dalam melakukan refleksi ini, siswa melakukan analisis
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terhadap situasi yang dihadapinya, mengidentifikasi
menemukan ’matematika’ di balik situasi tersebut.

dan

2.1.2.4 Level Kemampuan Matematika dalam PISA
Kemampuan matematika siswa dalam PISA dibagi menjadi enam
tingkatan, dengan tingkatan 6 sebagai tingkat pencapaian yang paling tinggi dan 1
paling rendah. Secara lebih rinci tergambar pada Tabel berikut (OECD, 2009c):
Tabel 2.2
Level Kemampuan Literasi PISA
Level

Kempetensi Matematika

6

Para siswa dapat melakukan konseptualisasi dan generalisasi
dengan menggunakan informasi berdasarkan modeling dan
penelaahan dalam suatu situasi yang kompleks. Mereka dapat
menghubungkan sumber informasi berbeda dengan fleksibel
dan menerjemahkannya.
Para siswa pada tingkatan ini telah mampu berpikir dan
bernalar secara matematika. Mereka dapat menerapkan
pengetahuan dan pemahamannya secara mendalam disertai
dengan penguasaan teknis operasi matematika, mengembangkan strategi, dan pendekatan baru untuk menghadapi
situasi
baru.
Mereka
dapat
merumuskan
dan
mengkomunikasikan apa yang mereka temukan. Mereka
melakukan penafsiran dan berargumentasi dalam situasi yang
tepat.

5

Para siswa dapat bekerja dengan model untuk situasi yang
kompleks, mengetahui kendala yang dihadapi, dan melakukan
dugaan-dugaan. Mereka dapat memilih, membandingkan, dan
mengevaluasi strategi untuk memecahkan masalah yang rumit
yang berhubungan dengan model ini.
Para siswa pada tingkatan ini dapat bekerja dengan
menggunakan pemikiran dan penalaran yang luas, serta secara
tepat menghubungkan pengetahuan dan keterampilan
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Level

Kempetensi Matematika
matematikanya dengan situasi yang dihadapi. Mereka dapat
melakukan refleksi dari apa yang mereka kerjakan dan
mengkomunikasikannya.

4

Para siswa dapat bekerja secara efektif dengan model dalam
situasi yang konkret tetapi kompleks. Mereka dapat memilih
dan mengintegrasikan representasi yang berbeda dan
menghubungkannya dengan situasi nyata.
Para siswa pada tingkatan ini dapat menggunakan
keterampilannya dengan baik dan mengemukakan alasan dan
pandangan yang fleksibel sesuai dengan konteks. Mereka
dapat memberikan penjelasan dan mengkomunikasikannya
disertai argumentasi berdasar pada interpretasi dan tindakan
mereka.

3

Para siswa dapat melaksanakan prosedur dengan baik,
termasuk prosedur yang memerlukan keputusan secara
berurutan. Mereka dapat memilih dan menerapkan strategi
memecahkan masalah yang sederhana
Para siswa pada tingkatan ini dapat menginterpretasikan dan
menggunakan representasi berdasar sumber informasi yang
berbeda dan mengemukakan alasannya. Mereka dapat
mengkomunikasikan hasil interpretasi dan alas an mereka.

2

Para siswa dapat menginterpretasikan dan mengenali situasi
dalam konteks yang memerlukan inferensi langsung. Mereka
dapat memilah informasi yang relevan dari sumber tunggal
dan menggunakan cara representasi tunggal.
Para siswa pada tingkatan ini dapat mengerjakan algoritma
dasar, menggunakan rumus, melaksanakan prosedur atau
konvensi sederhana. Mereka mampu memberikan alasaan
secara langsung dan melakukan penafsiran harafiah.

1

Para siswa dapat menjawab pertanyaan yang konteksnya
umum dan dikenal serta semua informasi yang relevan tersedia
dengan pertanyaan yang jelas. Mereka bisa mengidentifikasi
informasi dan menyelesaikan prosedur rutin menurut instruksi
yang eksplisit. Mereka dapat melakukan tindakan sesuai
dengan stimuli yang diberikan.
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2.1.3

Pembelajaran Berbasis Masalah
Pembelajaran berbasis masalah adalah metode belajar yang menggunakan

masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan
pengetahuan

baru

(Suradijono,

2004).

Menurut

Ann

Lambros

dalam

bukunya Problem based learning in middle ang high school classrooms , “PBL is
a teaching method based on the principle of using problems as the starting point
for the acquistion of new knowledge”.
Ciri-ciri pembelajaran berbasis masalah sebagaimana diungkapkan
Nurhadi (2004) adalah:
(1)

Pengajuan pertanyaan atau masalah

(2)

Terintegrasi dengan disiplin ilmu lain

(3)

Penyelidikan otentik

(4)

Menghasilkan produk/karya dan memamerkannya
Langkah – Langkah pendekatan problem based learning (Amir, M. T

2009), yaitu :
(1)

Mengklasifikasi istilah dan konsep yang belum jelas

(2)

Merumuskan masalah

(3)

Menganalisis masalah

(4)

Menata Gagasan anda dan secara sistematis menganalisisnya

(5)

Memformulasikan tujuan pembelajaran

(6)

Mencari informasi tambahan dari sumber yang lain ( di luar
diskusikelompok).

(7)

Mensintesa (menghubungkan) dan menguji informasi baru dan membuat
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laporan.
Adapun sintaks pembelajaran berbasis masalah menurut Tegeh (2009),
yaitu:
(1)

Konsep dasar
Guru menyampaikan langkah pembelajaran secara umum, kompetensi yang
harus dikuasai siswa, petunjuk pembelajaran yang dibutuhkan. Siswa
membentuk kelompok kecil beranggotakan 4-5 orang mahasiswa.

(2)

Pendefinisian masalah
Guru memberikan masalah berkenaan dengan materi mata pelajaran yang
dibahas kepada setiap kelompok dalam bentuk Lembar Kerja Peserta Didik
(LKPD). Siswa melakukan brainstorming dalam kelompok masing-masing,
mencermati masalah yang diberikan, mengatur strategi pemecahan masalah,
dan guru adalah sebagai fasilitator dalam pembelajaran.

(3)

Membimbing penyelidikan dalam kelompok dan pengerjaan tugas
Guru memantau dan mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi
yang sesuai, dan mencari penjelasan dan solusi dari permasalahan yang
ingin dipecahkan. Siswa melakukan aktivitas dalam kelompok sesuai
dengan strategi pemecahan masalah yang telah ditetapkan.

(4)

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya
Guru membimbing siswa dalam mengembangkan karya yang sesuai seperti:
laporan hasil kerja kelompok atau bentuk karya lainya.Siswa menyajikan
hasil karya kelompok dalam suatu forum diskusi kelas.

(5)

Menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah
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Guru membimbing siswa untuk merefleksi

dan mengadakan evaluasi

terhadap penyelidikan dan proses-proses belajar yang mereka pergunakan.
Siswa merefleksi dan mengevaluasi kegiatan yang telah mereka lakukan
dalam proses pembelajaran.
(6)

Penilaian
Siswa menyerahkan laporan hasil pemecahan masalah yang telah dikerjakan
secara berkelompok atau tugas-tugas individu lainnya. Guru melakukan
penilaian otentik berupa hasil karya siswa secara individu dan kelompok
yang diwujudkan dalam bentuk portofolio.
Kelebihan pembelajaran berdasarkan masalah sebagai suatu model

pembelajaran adalah: 1) realistik dengan kehidupan siswa, 2) konsep sesuai
dengan kebutuhan siswa, 3) memupuk sifat inquiry siswa, 4) retensi konsep
menjadi kuat, dan 5) memupuk kemampuan pemecahan masalah. Selain itu,
kekurangannya adalah: 1) persiapan pembelajaran (alat, problem, konsep) yang
kompleks, 2) sulitnya mencari problem yang relevan, 3) sering terjadi misskonsepsi, dan 4) memerlukan waktu yang cukup panjang.
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan pembelajaran berbasis
masalah adalah suatu pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai
konteks bagi siswa untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan
baru.
2.1.4

Pembelajaran Matematika Realistik Indonesia (PMRI)
Pembelajaran Matematika Realistik Indonesia (PMRI) tidak dapat

dipisahkan dari institude Freudhental. PMRI merupakan salah satu pendekatan
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dalam pembelajaran matematika dengan mengadopsi pendekatan Realistic
Mathematics Education (RME) yang berkembang di Belanda. RME pertama kali
diperkenalkan dan dikembangkan oleh Institute Freudhental sejak tahun 1971.
Materi kurikulum RME merupakan komponen pendukung perkembangan dan
kesuksesan PMRI, secara khusus mendukung guru dan siswa pada suatu aktivitas
dasar pembelajaran matematika (Sembiring, dkk, 2008).
PMRI menggabungkan tentang apa itu matematika, bagaimana siswa
belajar matematika, dan bagaimana matematika harus diajarkan. PMRI
dikembangkan berdasarkan pemikiran Hans Freudhental yang berpendapat bahwa
matematika merupakan aktivitas insani (human activities) dan harus dikaitkan
dengan realitas (Wijaya, 2012). Berdasarkan pemikiran tersebut, menurut
Gravemeijer (1994) pembelajaran matematika dengan pendekatan realistik
mempunyai ciri antara lain, bahwa dalam proses pembelajaran siswa harus
diberikan kesempatan untuk menemukan kembali (to reinvent) matematika
melalui bimbingan guru, dan penemuan kembali (reinvention) idea dan konsep
matematis tersebut harus dimulai dari penjelajahan berbagai situasi dan persoalan
“dunia riil”.
Jika ditinjau dari sudut pandang filosofi dan prinsip yang dikembangkan,
PMRI merupakan suatu pendekatan pembelajaran dalam pendidikan matematika
yang mengadaptasi RME. Proses adaptasi PMRI dari RME terjadi pada pengembangan masalah-masalah kontekstual yang sesuai dengan konteks Indonesia
dan pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru disesuaikan dengan nilai dan
budaya Indonesia. Menurut Marpaung (2009), ada 10 karakteristik PMRI, yaitu:
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(1) siswa dan guru aktif dalam pembelajaran; (2) pembelajaran dimulai dengan
menyajikan masalah kontekstual/realistik; (3) guru memberi kesempatan kepada
siswa untuk menyelesaikan masalah yang diberikan guru dengan caranya sendiri;
(4) guru mendorong terjadinya interaksi dan negosiasi; (5) guru menciptakan
suasana pembelajaran yang menyenangkan (menggunakan pendekatan SANI:
santun, terbuka dan komunikatif); (6) ada keterkaitan antar materi yang diajarkan;
(7) pembelajaran berpusat pada siswa (menggunakan pendekatan tut wuri
handayani); (8) guru bertindak sebagai fasilitator (proses pembelajaran
bervariasi); (9) jika siswa melakukan kesalahan di dalam menyelesaikan masalah,
siswa jangan dimarahi, tetapi disadarkan melalui pertanyaan-pertanyaan
terbimbing ( mempraktekkan budaya “ngewongké wong”); (10) guru perlu
menghargai keberanian siswa ketika mengutarakan idenya.
PMRI merupakan adaptasi dari RME maka prinsip PMRI sama dengan
prinsip RME tetapi dalam beberapa hal berbeda dengan RME, yaitu konteks,
budaya, sistem sosial, dan alamnya berbeda. Tim PMRI menyadari untuk
mendukung kesuksesan dalam implementasi PMRI, guru dan siswa mmebutuhkan
kurikulum yang sesuai dan berkonteks Indonesia (Sembiring, dkk, 2008).
Gravemeijer (1994) merumuskan tiga prinsip RME yaitu: (a) Reinvensi
terbimbing dan matematisasi berkelanutan (guided reinvention and progressive
mathematization), (b) fenomenologi didaktis (didactical phenomenology), dan (c)
dari informal ke formal (from informal to formal mathematics; model plays in
bridging the gap between informal knowledge and formal mathematics)
(Gravemeijer, 1994). Sedangkan Van den Heuvel-Panhuizen (1996) merumus-
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kannya sebagai berikut. Prinsip aktivitas yaitu matematika adalah aktivitas
manusia. Peserta didik harus aktif baik secara mental maupun fisik dalam
pembelajaran matematika. Peserta didik bukan instan yang pasif menerima apa
yang disampaikan oleh guru, tetapi aktif baik secara fisik, teristimewa secara
mental mengolah dan menganalisis informasi, mengkonstruksi pengetahuan
matematika.
Prinsip realitas, yaitu pembelajaran seyogianya dimulai dengan masalahmasalah yang realistik bagi siswa, yaitu dapat dibayangkan oleh siswa. Masalah
yang realistik lebih menarik bagi siswa dari masalah-masalah matematis formal
tanpa makna. Jika pembelajaran dimulai dengan masalah yang bermakna bagi
mereka, siswa akan tertarik untuk belajar. Secara bertahap siswa kemudian
dibimbing ke masalah-masalah matematis formal.
Prinsip berjenjang, artinya dalam belajar matematika siswa melewati
berbagai jenjang pemahaman, yaitu dari mampu menemukan solusi suatu masalah
konstekstual atau realistic secara informal, melalui skematisasi memperoleh
insight tentang hal-hal yang mendasar sampai mampu menemukan solusi suatu
masalah matematis secara formal. Model yang semula merupakan model suatu
situasi berubah melalui abstraksi dan generalisasi menjadi model untuk semua
masalah lain yang ekuivalen.
Prinsip jalinan, artinya berbagai aspek atau topik dalam matematika jangan
dipandang dan dipelajari sebagai bagian-bagian yang terpisah, tetapi terjalin satu
sama lain sehingga siswa dapat melihat hubungan antara materi-materi itu secara
lebih baik. Konsep matematika adalah relasi-relasi. Secara psikologis, hal-hal
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yang berkaitan akan lebih mudah dipahami dan dipanggil kembali ingatan jangka
panjang daripada hal-hal yang terpisah tanpa kaitannya satu sama lain.
Agar lebih mudah diimplementasikan dikelas, keempat prinsip diatas
dijabarkan menjadi lima karakteristik PMR (Streefland, 1990 dalam Hadi, 2000)
yang meliputi: (1) penggunaan konteks sebagai starting point pembelajaran; (2)
pengembangan alat matematik untuk menuju matematika formal; (3) kontribusi
siswa melalui free production dan refleksi; (4) interaktivitas belajar dalam
aktivitas sosial; dan (5) penjalinan (interwining).

2.1.5

Media Pembelajaran Berupa LKPD
Peserta didik baik secara individual mupun secara kelompok dapat

membangun sendiri pengetahuan mereka dengan berbagai sumber belajar
(Muhsetyo, 2007). Guru lebih berperan sebagai fasilitator, dan salah satu tugas
guru adalah menyediakan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan
peserta didik. Hal ini sesuai dengan Teori Bruner (Hawa, 2007), bahwa dalam
proses pembelajaran matematika sebaiknya peserta didik diberi kesempatan
memanipulasi benda-benda konkret atau alat peraga yang dirancang secara khusus
dan dapat diotak-atik oleh peserta didik dalam memahami suatu konsep/prinsip
matematika. Selain itu Bruner (Hawa, 2007) menegaskan bahwa proses
internalisasi dalam belajar matematika akan terjadi dengan sungguh-sungguh
(artinya proses belajar terjadi secara optimal), apabila pengetahuan yang sedang
dipelajari oleh peserta didik tersebut difasilitasi melalui 3 (tiga) tahap yaitu
Enaktif, Ikonik, dan Simbolik. Tahap enaktif yaitu tahap belajar dengan
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memanipulasi benda atau obyek konkret, tahap ekonik yaitu tahap belajar dengan
menggunakan gambar, dan tahap simbolik yaitu tahap belajar matematika melalui
manipulasi lambang atau simbol.
Untuk mendukung pembelajaran matematika yang mampu menumbuhkan
kemampuan peserta didik dalam membangun pengetahuan sendiri diperlukan guru
yang memiliki kompetensi tidak saja dalam mengembangkan dan mengimplementasikan materi pelajaran (bahan ajar), tetapi juga dalam penguasaan teori
pembelajaran, media pembalajaran, evaluasi pembelajaran serta memahami pula
bagaimana peserta didik belajar. Guru perlu terus meningkatkan kompetensi
dalam mengembangkan perangkat pembelajaran dan mengimplementasinya dalam
pembelajaran sehingga pempelajaran menjadi lebih berkualitas. Hal ini sesuai
Depdiknas (2006), NCTM (2000) pembelajaran yang berkualitas merupakan
jantung dari perubahan. Peningkatan kemampuan guru tersebut merupakan
pondasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika dan pada
gilirannya akan meningkatkan hasil belajar peserta didik.
2.1.5.1 Pengertian Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) merupakan salah satu jenis alat bantu
pembelajaran (Hidayah dan Sugiarto, 2006). Secara umum LKPD merupakan
perangkat pembelajaran sebagai pelengkap/sarana pendukung pelaksanaan
Rencana Pembelajaran.
LKPD sebaiknya dirancang oleh guru sendiri sesuai dengan pokok
bahasan dan tujuan pembelajarannya (Lestari, 2006). LKPD dalam kegiatan
belajar mengajar dapat dimanfaatkan pada tahap penanaman konsep (menyampai-

28

kan konsep baru) atau pada tahap pemahaman konsep (tahapan lanjutan dari
penanaman konsep), karena LKPD dirancang untuk membimbing.
2.1.5.2 Manfaat dan Tujuan Lembar Kerja Peserta Didik
Menurut tim instruktur PKG dalam Sudiati (2003), manfaat Lembar Kerja
Siswa (LKS), antara lain sebagai alternatif guru untuk mengarahkan atau
memperkenalkan suatu kegiatan tertentu, dapat mempercepat proses belajar
mengajar sehingga menghemat waktu nmengajar, serta dapat mengoptimalkan
alat bantu pengajaran yang terbatas karena siswa dapat menggunakan alat bantu
secara bergantian.
Pengajaran kompetensi dasar mengolah kue Indonesia pada waktu teori
yang menekankan pada metode ceramah sehingga menempatkan siswa pada
posisi yang pasif. Maka sebagai guru yang mengajar kompetensi dasar mengolah
kue Indonesia bukan hanya membimbing siswa sebagai penceramah melainkan
sebagai tutor. Artinya guru hanya membimbing siswa untuk mencari data,
mendiskusikan, mendemonstrasikan/mempraktikkan dan tugas mandiri, maka
dapat ditempuh dengan jalan menggunakan LKS.
LKS bertujuan untuk melatih siswa berpikir lebih mantab dalam kegiatan
belajar mengajar dan dapat memperbaiki minat siswa untuk belajar (Sudiati,
2003). Dengan media LKS dapat melatih siswa untuk belajar sendiri baik dalam
upaya pengayaan ataupun pendalaman materi, dalam hal ini guru lebih banyak
berperan sebagai pembimbing belajar atau tutor. Dengan demikian diharapkan,
bakat kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki siswa akan dapat berkembang.
Disamping itu dalam kegiatan belajar, segala potensi yang ada dimanfaatkan.
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2.1.6

Kajian Hasil Penelitian yang Relevan
Penelitian yang relevan dengan yang dikaji dalam penelitian ini adalah

Novita (2012). Novita (2012) memandang bahwa kemampuan pemecahan
masalah merupakan hal yang sangat penting dalam matematika, sehingga
diperlukan soalsoal yang memiliki potensi dalam meningkatkan perkembangan
dan pemahaman matematika. Novita mengembangkan soal PISA untuk
meningkatkan

kemampuan

pemecahan

masalah

siswa.

Hasil

penelitian

menunjukkan soal yang dikembangkan setara PISA mampu memberi efek
potensial dengan memunculkan indikator pemecahan masalah pada siswa dengan
kategori baik.

2.2

Kerangka Berpikir
Pembelajaran matematika peserta didik kelas VIII SMPN 1 Ungaran

belum optimal, terbukti dengan ditemukannya beberapa penyebab masalah
tersebut, antara lain: dari sudut pandang guru, kurang menerapkan pembelajaran
berbasis masalah, kurang melatih siswa menerapkan ilmu matematika dalam
kehidupan sehari-hari, dan kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertanya dan berpendapat. Dari sudut pandang siswa, kurang antusias karena
materi matematika cenderung membosankan bagi peserta didik; peserta didik
belum maksimal dalam kerja kelompok; cenderung menghafal rumus; dan peserta
didik tidak bisa mengaitkan materi yang ada dan menggunakannya dalam
kehidupan sehari-hari. Selain itu, belum adanya media ajar yang memadai dan
dapat digunakan secara optimal dalam kegiatan pembelajaran.
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Melihat kondisi tersebut, peneliti melakukan pembelajaran untuk
meningkatkan hasil belajar siswa terutama literasi matematika melalui
pembelajaran berbasis masalah berorientasi PISA berpendekatan PMRI dan
bermedia LKPD. Melalui pembelajaran berbasis masalah yang diterapkan akan
membantu peserta didik mendapatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang
matematika, pada awal pembelajaran peserta didik diberikan masalah yang akan
memudahkan guru dalam memberikan pengetahuan karena permasalahan yang
diberikan pada awal pembelajaran akan memancing keingintahuan peserta didik
untuk memecahkan masalah yang diberikan sehingga akan memudahkan guru
dalam memberikan materi yang terkait dengan permasalahan yang ada. PMRI
mengaitkan pembelajaran yang ada dengan keadaan realita di kehidupan seharihari, ini akan membantu peserta didik dalam memahami instrument soal PISA
karena instrument soal PISA selalu mengaitkan dengan permasalahan kehidupan
sehari-hari. LKPD membantu guru dalam memberikan materi ajar dan
memberikan permasalahan yang relevan dan bersesuain dengan PISA, disini guru
akan berperan sebagai tutor dan bukan sebagai penceramah.
Model yang digunakan oleh peneliti pada pembelajaran matematika
peserta didik adalah pembelajaran berbasis masalah berorientasi PISA
berpendekatan PMRI dan menggunakan media LKPD akan meningkatkan literasi
matematika peserta didik, sesuai dengan kriteria peningkatan yang diharapkan
adalah: 1) terjadi peningkatan nilai; 2) literasi matematika yang lebih baik dari
yang tidak mengunakan pembelajaran ini; 3) Pembelajaran yang dilakukan
berkualitas baik.
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Secara skematis alur pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

Literasi Matematika masih rendah ditandai
dengan:
1. masih menggunakan pembelajaran yang
konvensional;
2. hasil nilai menunjukan bahwa rata-rata literasi
matematika peserta didik masih rendah.

PMRI

Pembelajaran
Berbasis Masalah

LKPD

Hasil yang diharapkan:
1. terjadi peningkatan nilai;
2. literasi matematika yang lebih
baik
dari
yang
tidak
mengunakan pembelajaran ini;
3. pembelajaran yang dilakukan
berkualitas baik.

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

PISA
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2.3

Hipotesis
Berdasarkan kerangka berpikir di atas, hipotesis yang diajukan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:
(1)

Pembelajaran berbasis masalah berorientasi PISA berpendekatan PMRI
bermedia LKPD meningkatkan hasil pembelajaran peserta didik dari nilai
pre-test ke post-test.

(2)

Model pembelajaran berbasis masalah berorientasi PISA berpendekatan
PMRI bermedia LKPD yang diterapkan pada peserta didik kelas VIII
SMPN 1 Ungaran membuat literasi matematika peserta didik tuntas secara
individu dan klasikal.

(3)

Rata-rata nilai peserta didik yang melaksanakan pembelajaran dengan
model pembelajaran berbasis masalah berorientasi PISA berpendekatan
PMRI bermedia LKPD lebih baik daripada peserta didik yang menggunakan
pembelajaran konvensional.
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BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1

Penentuan Subyek Penelitian

3.1.1

Populasi Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII semester genap SMP

Negeri 1 Ungaran tahun ajaran 2013/2014. Jumlah peserta didik di kelas VIII
adalah 240 murid, yang terbagi kedalam delapan kelas yaitu kelas VIII-A, VIII-B,
VIII-C, VIII-D, VIII-E, VIII-F, VIII-G dan VIII-H. Pemilihan siswa kelas VIII
SMP Negeri 1 Ungaran sebagai populasi dikarenakan telah memenuhi persyaratan
sebagai populasi yang bersifat homogen. Hal ini dilakukan setelah memperhatikan
ciri-ciri antara lain: usia siswa pada saat diterima di SMP relatif sama, siswa
mendapat materi berdasarkan kurikulum yang sama, dan siswa yang menjadi
obyek penelitian duduk pada tingkat kelas yang sama dan pembagian kelas tidak
berdasarkan rangking.
3.1.2

Sampel Penelitian
Pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan teknik random

cluster sampling. Dalam hal ini mengambil dua kelas yang memiliki karakteristik
sama berdasarkan uji homogen dan juga kesamaan guru pengampu. Sampel
diperoleh dua kelas yaitu VIII H sebagai kelas eksperimen dan VIII G sebagai
kelas kontrol.
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3.1.3

Waktu Penelitian
Waktu penelitan yang dilaksanakn oleh peneliti di SMPN 1 Ungaran pada

semester genap tahun ajaran 2013/2014 di kelas VIII G dan VIII H adalah pada
tanggal 26 Maret 2014 – 30 April 2014.
3.1.4

Variabel Penelitian
Variabel adalah obyek penelitian, atau apa saja yang menjadi titik

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2006) Variabel yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu :
(1) Variabel bebas, yaitu model pembelajaran
(2) Variabel terikat, yaitu literasi matematika

3.2

Metode Pengumpulan Data

3.2.1

Metode Observasi
Lembar observasi digunakan untuk mengumpulkan data keterlaksanaan

pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan PMRI bermedia LKPD.
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data ini adalah dengan memberikan
lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran kepada guru mitra untuk diisi pada
saat mengamati proses pembelajaran yang berlangsung.
3.2.2

Metode Tes
Tes dalam penelitian ini dibuatserupa soal PISA dan digunakan untuk

mengetahui adanya peningkatan kemampuan pemecahan masalah peserta didik
dengan pembelajaran matematika Kontekstual.
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3.3

Instrumen
Instrumen penelitian adalah fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam

mengumpulkan data agar pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam
arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Arikunto,
2006).
Instrumen yang dibuat dalam penelitian ini adalah:
(1)

Silabus Matematika yang disesuaikan dengan konten PISA,

(2)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang disesuaikan dengan konten
PISA,

(3)

Lembar Kerja Peserta Didik,

(4)

Soal ujicoba, pre-test dan post-test,

(5)

Lembar pengamatan aktifitas siswa

(6)

Lembar pengamatan kualitas guru pembelajaran guru

3.3.1

Materi
Materi pokok dalam penelitian ini adalah materi pelajaran Matematika

kelas VII dan VIII yang disesuaikan dengan konten PISA. Materi yang termasuk
dalm konten PISA yaitu, Bilangan, Ruang dan Bentuk, Perubahan dan
Keterkaitan, dan Ketidakpastian Data. Paparan materi pokok dalam penelitian
dapat dilihat dalam silabus pembelajaran.
3.3.2

Metode Penyusunan Instrumen
Langkah-langkah penyusunan instrumen penelitian adalah sebagai berikut:

(1)

mengadakan pembatasan dan penyesuaian bahan-bahan instrumen dengan
kurikulum. Dalam hal ini adalah materi bidang studi Matematika dengan
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materi yang disesuaikan dengan konten PISA;
(2)

menyusun silabus;
Silabus disusun disusun dengan menyesuaikan materi yang terdapat pada
konten PISA yaitu, Bilangan, Ruang dan Bentuk, Perubahan dan
Keterkaitan, dan Ketidakpastian Data. Tiap materi yang ada disesuaikan
dengan standar kompetensi yang telah sesuia dengan Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan untuk bidang studi matematika.

(3)

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;
Penyusunan RPP dilaksanakan atas kerjasama antara peneliti, dosen dan
guru matematika dengan mempertimbangkan hal-hal yang penting untuk
mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar fisika. Penyusunan RPP
dimaksudkan agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan
kompetensi dapat tercapai.

(4)

lembar kerja peserta didik;
LKPD disusun untuk melengkapi RPP yang disesuaikan dengan konten
PISA. Adanya LKPD ini digunakan untuk kegiatan eksperimen siswa dan
diharapkan mendorong munculnya keaktifan siswa serta memunculkan
kerjasama antar siswa.

(5)

menentukan tipe atau bentuk tes. Dalam penelitian ini tipe tes yang
digunakan berbentuk pilihan ganda, isian singkat dan uraian. Dengan
komposisinya yaitu 5 butir soal isian, 10 butir soal isian singkat dan 5 butir
soal uraian;

(6)

merancang soal uji coba;
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Menentukan jumlah butir soal dan alokasi waktu yang disediakan. Jumlah
butir soal yang diuji cobakan adalah 20 butir soal dengan alokasi waktu
untuk mengerjakan 80 menit (dua jam pelajaran).
(7)

menentukan komposisi level soal PISA;
Perangkat tes meliputi soal pre-test dan pos-test yang memiliki dua jenjang
kemampuan generik sains yaitu aspek komunkasi tertulis, dan aspek
pemecahan masalah.

(8)

menentukan table spesifikasi atau kisi-kisi soal;
Kisi-kisi tes disusun berdasarkan produk kemampuan generik sains yang
terdiri dari aspek komunikasi tertulis dan kemampuan memecahkan
masalah. Dengan mengacu pada Level, Konteks dan Konten.

(9)

menyusun butir-butir soal dan mengujicobakan soal;
Sebanyak 20 butir soal dibuat dengan bentuk soal yang disesuaikan dengan
kisi-kisi soal yang berorientasi PISA;

(10)

menganalisis hasil uji coba, dalam hal validitas, reliabilitas, tingkat
kesukaran, dan daya beda perangkat tes yang digunakan;

(11)

menyusun soal pre-test dan post-test.
Soal pre-test dan post-test disusun setelah dilakukan analisis terhadap soal
uji coba, butir-butir soal digunakan berdasarkan hasil analisis butir soal
yang valid dan reliabel.

3.3.3

Uji Coba Instrumen
Setelah instrumen tersusun rapi, langkah selanjutnya adalah melakukan

validitas untuk instrumen-instrumen kepada ahli yang dalam hal ini adalah dosen
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pembimbing dan guru mitra. Instrumen yang divalidasi adalah Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran, dan Lembar Kegiatan Siswa. Sedangkan soal-soal tes
diuji cobakan pada siswa kelas VIII selain kelas eksperimen dan kelas kontrol.

3.4

Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan jenis desain

control group pre-test post-test. Adapun rancangan penelitiannya sebagai berikut:
Kelas Eksperimen

O1

X1

O2

Kelas Kontrol

O3

X2

O3

Keterangan :
O1 dan O3 adalah pre-test
O2 dan O4 adalah post-test
X1 adalah penggunaan pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan PMRI
bermedia LKPD
X2 adalah pembelajaran konvensional.
Sehingga rancangan penelitiannya ditunjukkan pada tabel 3.1 sebagai
berikut.
Tabel 3.1
Rancangan Penelitain
Kelompok
Eksperimen

Awal

Perlakuan

Pre-test

Pembelajaran

(E)

Akhir
berbasis

masalah

Post-test

dengan pendekatan PMRI bermedia
LKPD

Kontrol

Pre-test

Pembelajaran Konvensional

Post-test
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(K)

Keterangan :
(1) pre-test digunakan untuk mengetahui kemampuan literasi matematika
yang serupa PISA;
(2) masing-masing kelas memperoleh pembelajaran sesuai dengan model
yang sudah ditentukan. Selama proses pembelajaran, pada kelas
eksperimen

dilakukan

observasi

untuk

mengetahui

kemampuan

pemecahan masalah peserta didik;
(3) pada

akhir

pembelajaran,

dilakukan

post-test

untuk

mengetahui

peningkatan literasi matematika antara sebelum dan sesudah diberi
perlakuan dan membandingkan nilai kedua kelas.
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3.5

Alur Penelitian

Populasi

Dipilih satu kelas eksperimen dan satu kelas kontrol

Kelas VIII G
Kelas kontrol

Kelas VIII H
Kelas Eksperimen

Uji Instrumen

Analisis data
uji coba

Pre-Test

Pembelajaran
berbasis
masalah dengan pendekatan
PMRI bermedia LKPD

Kelas Uji Coba

Pembelajaran dengan metode
konvensional

Post-Test
Pembelajaran
Berkualitas Baik

Uji Normalitas

Analisi hasil post-test

Uji perbedaan hasil
post-test

Uji
peningkatan
hasil pre-test dan
post-test dari kelas
eksperimen.

Bagan 3.1 Alur Penelitian

Uji
ketuntasan
klasikal
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3.6

Kriteria Peningkatan
Peningkatan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah kegiatan

pembelajaran berbasis masalah berpendekatan PMRI dapat meningkatkan
kemampuan literasi matematika peserta didik. Untuk menyatakan bahwa terjadi
peningkatan maka diperlukan kriteria, kriteria yang dimaksud yaitu:
(1)

Nilai peserta didik mengalami peningkatan dari nilai pre-test ke post-test
setelah melaksanakan pembelajaran berbasis masalah serupa PISA dengan
pendekatan PMRI bermedia LKPD pada kelas eksperimen.

(2)

Hasil

literasi

matematika

pada

kelas

yang

menerapkan

model

pembelajaran berbasis masalah serupa PISA dengan pendekatan PMRI
bermedia LKPD memiliki rata-rata yang lebih besar dari 58 dan memiliki
ketuntasan klasikal sebesar 75%.
(3)

Hasil pembelajaran yang menggunakan pembelajaran berbasis masalah
serupa PISA dengan pendekatan PMRI bermedia LKPD lebih baik dari
kelas yang menggunakan metode klasikal.

(4)

Kualitas pembelajaran yang diberikan guru dikategorikan baik.

3.7

Analisis Instrumen Penelitian
Data yang diperoleh dianalisis dan diarahkan untuk menjawab pertanyaan

apakah perangkat pembelajaran yang dikembangkan sudah memenuhi kriteria
valid, reliabel, daya beda yang baik, tingkat kesukaran yang baik agar sesuai
dengan PISA.
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3.7.1

Uji Homogenitas
Uji homogenitas dilakukan untuk menguji kesamaan dua varian dari dua

kelompok. Tujuan dari uji homogenitas adalah untuk mengetahui apakah
kelompok kelas eksperimen dan kelompok kelas kontrol memiliki kemampuan
awal yang sama. Data yang digunakan untuk mengetahui tentang kemampuan
awal peserta didik diambil dari nilai ulangan harian materi sebelumnya pada mata
pelajaran matematika. Rumusan hipotesis uji homogenitas adalah sebagai berikut.
(varian kelas eksperimen = varian kelas kontrol)
(varian kelas eksperimen
Rumus yang digunakan adalah
terbesar,
(

varian kelas kontrol)
, keterangan:

= varians

= Varians terkecil. Kriteria pengujian adalah tolak Ho jika
)

(Sudjana , 2002: 250). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

taraf kesalahan sebesar 5%.
3.7.2

Analisis Butir Tes
Butir tes serupa PISA sebelum digunakan perlu dianálisis dahulu. Analisis

butir tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, reliabilitas, taraf
kesukaran dan daya pembeda. Dengan menggunakan instrumen yang valid dan
reliabel maka diharapkan hasil penelitian akan valid dan reliabel (Sugiyono,
2010). Butir test yang sudah dibuat serupa PISA selanjutnya diuji validitas isinya
oleh ahli dan praktisi, setelah dinyatakan valid maka instrumen diuji cobakan
kepada responden. Hasil dari uji coba digunakan untuk mencari reliabilitas, taraf
kesukaran, dan daya pembeda soal.
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3.7.2.1 Uji Validitas Butir Tes
Menurut Sugiyono (2010) valid berarti instrument tersebut dapat
digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sebuah tes dikatakan
memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriterium, dalam arti memiliki
kesejajaran antara hasil tes tersebut dengan kriterium. Teknik yang digunakan
untuk mengetahui kesejajaran adalah teknik korelasi product moment yang
dikemukakan oleh Pearson. (Arikunto, 2007)
Rumus koefisien korelasi product moment Pearson yaitu sebagai berikut:
∑
√* ∑

(∑ )(∑ )
(∑ ) +* ∑

(∑ ) +

Keterangan :

rXY

=

Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y

N

=

Banyaknya peserta tes

Koefisien korelasi selalu terdapat antara -1,00 sampai + 1,00. Namun
dalam menghitung sering dilakukan pembulatan angka-angka, sangat mungkin
diperoleh koefisien lebih dari 1,00. Penafsiran harga koefisien korelasi dengan
berkosultasi ke table harga kritik

product moment, sehingga dapat diketahui

signifikan tidaknya korelasi tersebut. Jika harga
kritik dalam tabel (

hitung lebih kecil dari harga

) , maka korelasi tersebut tidak signifikan.

Jika harga hitung lebih besar dari harga kritik dalam table (
maka korelasi tersebut signifikan.

),
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3.7.2.2 Reliabilitas
Menurut Sugiyono (2010) instrument yang reliable adalah instrument yang
bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama,aka menghasilkan
data yang sama. Menurut Winarti (2011) reliabilitas merupakan penerjemahan
dari kata reliability yang mempunyai asal kata rely yang artinya percaya dan
reiabel yang artinya dapat dipercaya.

Keterpercayaan berhubungan dengan

ketepatan dan konsistensi. Reliabelitas berhubungan dengan kemampuan alat ukur
untuk melakukan pengukuran secara cermat.
Secara empirik tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukan oleh suatu angka
yang disebut koefisien reliabilitas (Winarti, 2011). Ada beberapa metode dalam
pengujian reliabilitas, namun dalam penelitian ini digunakan rumus Alpha
Crombath, karena soal yang diberikan berupa soal uraian. Rumus reliabilitas
alpha crombath adalah sebagai berikut:
(

)(

∑

)

Keterangan:
: reliabilitas yang dicari
: jumlah varians skor tiap-tiap item
:varians total
: banyaknya butir soal (Arikunto, 2007 )
Rumus untuk mencari varians adalah:
∑

(∑ )
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Kriteria reliabilitas menurut Nurgana (1985) sebagaimana dikutip oleh
Rusefendi (2001):
tak berkorelasi
rendah sekali
rendah
sedang
tinggi
tinggi sekali
sempurna
3.7.2.3 Taraf Kesukaran
Taraf kesukaran butir soal diperlukan untuk mengetahui apakah taraf
kesukaran butir soal sesuai dengan yang telah direncanakan dalam spesifikasi
instrumen. Langkah-langkah menentukan taraf kesukaran bentuk tes uraian
menurut Arifin (2009) adalah sebagai berikut
Menghitung rata-rata skor untuk tiap soal dengan rumus

Menghitung tingkat kesukaran dengan rumus

Membandingkan taraf kesukaran dengan kriteria berikut:
berarti sukar
berarti sedang
berarti mudah
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Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu
sukar. Dengan mengetahui taraf kesukaran soal dapat diperoleh informasi tentang
kesukaran soal dan digunakan sebagai petunjuk untuk mengadakan perbaikan.
3.7.2.4 Daya Pembeda
Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan
peserta didik

yang berkemampuan

tinggi

dengan peserta didik

yang

berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda
disebut dengan indeks diskriminasi. Untuk menentukan daya beda soal untuk tes
yang berbentuk uraian langkah-langkah dibawah ini (Arifin, 2009).
(1)

Menghitung jumlah skor total untuk tiap peserta didik.

(2)

Mengurutkan skor total dari mulai dari skor terbesar ke skor terkecil.

(3)

Menetapkan kelompok atas dan kelompok bawah. Jika jumlah peserta

didik kurang dari 30 dapat ditetapkan 50% kelompok atas dan 50% kelompok
bawah.
(4)

Menghitung rata-rata skor masing-masing kelompok (kelompok atas dan

kelompok bawah).
(5)

Menghitung daya pembeda soal dengan rumus.
Daya beda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara

peserta didik yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan peserta didik yang
kurang pandai (berkemampuan rendah) (Arikunto, 2007).
Teknik yang digunakan untuk menghitung daya pembeda soal bentuk
uraian adalah menghitung perbedaan dua rata-rata (mean), yaitu antara rata-rata

47

dari kelompok atas dengan rata-rata dari kelompok bawah untuk tiap-tiap soal
(Arifin, 2009).
̅

̅

Keterangan:
: Daya Pembeda
̅

: Rata-rata kelompok atas

̅

: Rata-rata kelompok bawah
: skor maksimum

Membandingkan daya pembeda dengan kriteria seperti berikut.
Kriteria Daya Pembeda

Keterangan
Diterima
Diperbaiki
Ditolak

Soal yang baik atau diterima bila memiliki daya pembeda soal di atas 0,25
karena soal tersebut dapat membedakan kelompok peserta didik yang
berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah.
3.7.3

Analisis Kualitas Pembelajaran Guru
Untuk mengetahui tingkat kemampuan guru mengelola pembelajaran

maka harus ada pengamatan kemampuan guru mengelola pembelajaran di kelas.
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Pengamatan dilakukan selama proses pembelajaran oleh 2 orang pengamat yang
berasal dari teman sejawat. Penskoran kemampuan guru mengelola pembelajaran
diterapkan skala 4yang telah disediakan oleh peneliti. Data hasil pengamatan
selanjutnya dianalisis dan dicari rata-ratanya dengan menggunakan rumus.

Dengan K adalah kualitas guru dalam melaksanakan pembelajaran, maka
kriteria yang ditetapkan adalah sebagai berikut.
Rata-rata skor

berarti amat buruk

Rata-rata skor

berarti buruk

Rata-rata skor

berarti cukup

Rata-rata skor

berarti baik

Rata-rata skor 3.5

berarti amat baik

Rata-rata kemampuan guru mengelola pembelajaran dikatakan baik jika
termasuk dalam kategori tinggi atau sangat tinggi. Kriteria perangkat pembelajaran dikatakan praktis jika setelah diujicobakan pada kelas eksperimen
memperoleh hasil: (1) respons peserta didik positif, (2) guru memberikan respons
minimal baik, dan (3) kemampuan guru mengelola pembelajaran minimal dalam
kategori tinggi.
3.7.4

Analisis Data
Analisis data keefektifan perangkat pembelajaran meliputi:
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3.7.4.1 Uji Normalitas
Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data yang
diperoleh berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis
yang diajukan adalah sebagai berikut.
H0: data berdistribusi normal.
Ha: data tidak berdistribusi normal.
Uji statistika yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan uji
Chi-Kuadrat (Sugiyono, 2010). Rumusnya adalah sebagai berikut.
(

)

Keterangan:
: koefisien Chi-Kuadrat hitung
: frekuensi atau jumlah data hasil observasi
: frekuensi atau jumlah yang diharapkan (presentasi luas tiap bidang
dikalikan dengan n)
Membandingkan harga Chi Kuadrat hitung dengan Chi Kuadrat tabel
dengan

bila

maka

diterima.

Jadi data

berdistribusi normal.
Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah sebaran data berasal dari
data yang berdistribusi normal dan hanya dilakukan pada variabel dependen
(Sukestiyarno, 2010) Pengujian kenormalan data menggunakan diagram Q-Q plot
diperlukan Uji Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan program SPSS.
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Berdasarkan diagram Q-Q plot dengan cara melihat titik-titik plot apakah
berdekatan dengan garis peluang. Jika titik-titik plot cenderung berdekatan dengan
garis peluang, maka data diasumsikan berditribusi normal. Sedangkan dengan Uji
kolmogorov-Smirnov, menggunakan hipotesis sebagai berikut:
H0 : Sampel berdistribusi normal
H1 : Sampel berdistribusi tidak normal.
Penerimaan H0 dengan menggunakan nilai signifikan yang diperoleh dari
table Kolmogorov-smirnov output program SPSS, yaitu jika nilai sig> 5% maka
H0 diterima.
3.7.4.2 Uji Homogenitas
Uji homogenitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kelompok
sampel memiliki varians yang sama ataukah tidak. Pada pengujian kesamaan
varians untuk dua sampel, Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.
(kedua varians sama atau homogen)
(kedua varians berbeda atau tidak homogen)
Untuk menguji kesamaan varians tersebut digunakan rumus :

Dengan kriteria pengujian Ho diterima apabila

dengan

taraf signifikansi 5%.
3.7.4.3 Uji Kesamaan Dua Rata-rata
Untuk menguji kesamaan rata-rata kedua kelas 1 dan kelas 2 sebelum
perlakuan tidak berbeda signifikan dapat menggunakan uji t dua pihak.
Dalam hal ini hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut.
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(rata-rata nilai kelas 1 dan kelas 2 tidak berbeda secara
signifikan)
(rata-rata nilai kelas 1 dan kelas 2 berbeda secara
signifikan)

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.
̅

̅

dengan

√

(

)

(

)

Keterangan:
t

: uji t
̅

: rata-rata nilai awal kelaseksperimen 1
̅

: rata-rata nilai awal kelas eksperimen 2
: simpangan baku gabungan dari nilai awal kedua kelas
: simpangan baku nilai awal kelas eksperimen 1
: simpangan baku nilai awal kelas eksperimen 2
: banyaknya sampel kelas eksperimen 1
: banyaknya sampel kelas eksperimen 2

Kriteria pengujian: Ho diterima jika
didapat dari daftar distribusi t dengan
(

) . Untuk harga-harga t lainnya

penelitian ini nilai

.

dengan
(

) dan peluang

ditolak. (Sudjana, 2005). Dalam
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Dalam Penelitian ini peneliti mengunakan alat bantu SPSS dalam
menhitung kesamaan kedua rata-rata mengunakan menu Independet T-Test
Penerimaan H0 dengan menggunakan nilai signifikan yang diperoleh dari kolom
sig. output program SPSS, yaitu jika nilai sig> 5% maka H0 diterima.
3.7.4.4 Uji Peningkatan Nilai
Uji peningkatan ini digunakan untuk mengetahui tingkat peningkatan yang
didapat antara pre-test yang dilakukan sebelum diterapkan pembelajran berbasis
masalah beorientasi PISA dengna pendekatan PMRI dan bermedia LKPD dan
nilai post-tes. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut

Rumus yang digunakan adalah
̅̅̅̅ ̅̅̅̅
√

(

√

dengan
)(

√

)

Kriteriayang digunakan adalah H0 ditolak jika
dan peluang (

) serta

dengan
.

3.7.4.5 Uji Ketuntasan Klasikal
Batas ketuntasan sebesar 58, ini didasarkan dari hasil penelitian yang
dilakukan oleh Ninda (2013) yang menghasilkan rata-rata kemampuan sebesar 58
dan berdasarkan hasil dari KLM yang dilakukan tahun 2012, Indonesia
mendapatkan skor 375 dari 1000, jika di konversikan menjadi skala 0 – 100 maka
Indonesia hanya mendapar skor 37.5. Berdasarkan dari uraian ini peneliti
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menentukan batas ketuntasan sebesar 58 untuk digunakan dalam penelitain di
SMPN 1 Ungaran.
Untuk uji proporsi, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

Kriteria yang digunakan yaitu tolak H0 jika

.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.

√

(

)

Keterangan:
z

: nilai z yang dihitung.

x

: banyaknya peserta didik yang tuntas secara individual.
: nilai yang dihipotesiskan.

n

: jumlah anggota sampel.

Kriteriayang digunakan adalah H0 ditolak jika
didapat dari daftar normal baku dengan peluang (

di mana
). Untuk

hipotesis H0 diterima (Sudjana, 2005). Dalam penelitian ini nilai

, dan

.
3.7.4.6 Uji Rerata Dua Kelas
Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah kelas eksperimen
memiliki nilai yang lebih baik dari kelas kontrol atau kelas kontrol yang memiliki
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nilai yang lebih naik dari kelas eksperimen. Uji perbandingan dua rata-rata
dilakukan dengan menggunakan uji t. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikput.
̅̅̅̅ ̅̅̅̅
√

dengan

(

)

(

)

Kriteriayang digunakan adalah H0 ditolak jika
dan peluang (

) serta

(

) dengan

(Sudjana, 2005 ).

BAB 4
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1

Hasil Penelitian
Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1Ungaran pada bulan April 2014.

Sampel penelitian diambil dua kelas yang menjadi subjek penelitian yaitu kelas
VIII-H sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII-G sebagai kelas kontrol dengan
jumlah peserta didik 25 orang untuk setiap kelasnya, setelah dilakukan
pemngambilan dilakukan test awal untuk menunjukan bahwa kedua kelas
memiliki tingkat kemampuan yang bisa dikatakan sama atau setara. Materi yang
dikaji dalam penelitian adalah yang bersesuaian dengan konten PISA yaitu,
Bilangan, Perubahan dan Keterkaitan, Bangun ruang, dan Ketidakpastian Data.
Data hasil penelitian berupa hasil kemampuan literasi matematika PISA melalui
model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan PMRI dengan bantuan
media LKPD.
4.1.1

Uji Data Awal
Uji awal digunakan untuk melihat normalitas data, homogenitas data, dan

untuk menguji rata-rata dua kelas eksperimen dan kontrol dikatakan sama atau
tidak . Hasil rata-rata belajar peserta didik kelas esperimen pada tes kamampuan
literasi matematika serupa PISA pada saat pre-test adalah 46.04 untuk kelas
eksperimen dan 49.72 untuk kelas kontrol. Adapun hasil pre-test dan post-test
siswa kedua kelas dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.
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Tabel 4.1
Hasil Pre-test
No

Komponen

Pre-test
Eksperimen

Kontrol

1

Banyak Peserta Didik

25

25

2

Rata-rata

46.04

49.72

3

Nilai Tertinggi

60

60

4

Nilai Terendah

29

31

4.1.1.1 Uji Normalitas Nilai Pre-test
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi
normal atau tidak. Data yang digunakan untuk uji normalitas adalah nilai pre-test.
Hasil uji normalitas data nilai pre-test dan eksperimen dan kelas kontrol
selengkapnya disajikan pada Lampiran 12 hal. 194. Adapun hasil uji normalitas
data nilai pre-test pada kedua kelas dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.
Tabel 4.2
Uji Normalitas data nilai pre-test
Kolmogorov-Smirnova
Statistic

df

Sig.

Shapiro-Wilk
Statistic

df

Sig.

Pre-test eksperimen

.129

25

.200*

.920

25

.051

Pre-test kontrol

.171

25

.059

.923

25

.059

Telihat bahwa semua hasil tes memiliki taraf signifikan lebih besar dari
5%, dapat dilihat dapa tabel 4.2 kolom sig dari Kormogolov-Smirnov terllihat
bahwa semuanya memiliki distribusi normal.
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4.1.1.2 Uji Homogenitas
Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui data yang dianalisis
mempunyai varians yang homogen atau tidak. Hasil dari uji homogenitas secara
lengkap dapat dilihat pada Lampiran 14 hal. 196, adapun hasilnya disajikan pada
Tabel 4.3.
Tabel 4.3
Hasil Uji Homogenitas Data Nilai Pre-test
No

Kelas

Pre-test
Fhitung

1

Ftabel

Eksperimen

homogen
1.94

2

Kriteria

1.98

Kontrol

Kriteria pengujian dengan taraf kepercayaan 5%, jika Fhitung ≤
Ftabelmaka Ho diterima, yaitu nilai tes homogen. Dari data tabel 4.3 diperolah
Fhitung data nilai pre-test adalah 1,94 dan Ftabel 1,98 ini sehingga Fhitung ≤ Ftabel
dan nilai pre-test homogen.
4.1.1.3 Uji Kesamaan Dua Mean
Uji kesamaaan dua mean hasil pre-test kelas eksperimen dan kesal kontrol
dilakukan untuk melihat apakah kedua kelas memiliki memiliki kesaaan yang
sama. Jika kedua kelas memilii kesamaan rata-rata, maka dapat disimpulkan
bahwa kedua kelas memiliki kemampuan yang sama. Perhitungan dilakukan
menggunakan aplikasi SPSS 16 dengan menggunaan independent T Tes dengan
menggunakan taraf kesalahan sebesar 5%. Data hasil selengkapnya disajikan pada
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Lampiran 13 hal. 195. Adapun hasil uji perbedaan antara kedua kelas dapat dilihat
pada Tabel 4.4.
Tabel 4.4
Hasil Uji Kesamaan Nilai Pre-test
No

Kelas

Nilai Pre-test

Hasil Uji
(sig)

1

Eksperimen

37.9583
0.55

2

Kontrol

39.2083

Berdasarkan hasil uji, terlihat bahwa sig. 0.55 > 0.05, ini berarti bahwa
nilai pre-test kedua kelas memiliki nilai rata-rata yang dapat dikatakan sama. Ini
juga berarti bahwa kemampuan awal kedua kelas memiliki kemampuan literasi
matematika yang sama.
4.1.2

Uji Data Akhir

4.1.2.1 Uji Hipotesis Peningkatan Nilai
Uji Peningkatan nilai ini bertujuan unutk melihat peningkatan yang terjadi
antara nilai peserta didik sebelum diterapkan model pembelajaran berbasis
masalah beorientasi PISA berpendekatan PMRI dan bermedia LKPD dan sesudah
diterapkan model tersebut. Data hasil uji peningkatan nilai secara lengkap terdapat
pada lampiran 15 hal. 197. Adapun ringkasan hasilnya disajikan pada Tabel 4.5
sebagai berikut.
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Tabel 4.5
Uji Peningkatan
Paired Differences

Mean

Std.

Std.

Deviati

Error

on

Mean

7.421

1.4842

95%
Sig. (2Lower

Upper

t

df

tailed)

Pair pre_test
1

post_te

-1.69200E1

-19.983

-13.856 -11.400

24

.000

st

Berdasarkan Tabel 4.5Nilai

berarti uji pihak kiri sehingga
Ho ditolak dan Ha diterima. Terjadi

peningkatan antara sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran berbasis
masalah beorientasi PISA berpendekatan PMRI dan bermedia LKPD.
4.1.2.2 Uji Hipotesis Ketuntasan Literasi Matematika
Uji hipotesis data hasil post-test bertujuan untuk mengetahui apakah
kemampuan literasi matematika peserta didik yang ditunjukkan melalui rata-rata
hasil post-test ketuntasan klasikal. Melakukan uji ketuntasan klasikal kelas dengan
dengan batas 75% dan batas nilai tuntas sebesar 58, pada uji ketuntasan klasikal
digunakan uji poporsi untuk mengetahui tingkat ketuntasan. Untuk menguji pada
ketuntasan klasikal ini dilakukan penambahan nilai sebesar 10 poin pada setiap
peserta didik karena instrumen yang digunakan tergolong kategori yang sulit,
makan dilakukan penambahan untuk menyesuaikan dengan tingkat kesukaran
yang ada. Data hasil uji ketuntasan klasikal pos-test kelas eksperimen
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selengkapnya disajikan pada Lampiran 16 hal. 198. Adapun hasil uji ketuntasan
literasi matematika dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Hasil Uji Ketuntasan Klasikal
Kelas

Peserta didik yang
melampai ketuntasan
individu ( )

Eksperimen

22

Keterangan

0.75

Berdasarkan Tabel 4.6 diperoleh z
hitung>

z

tabeldengan

1.51

hitung=

0.67

1,51 dan z

Terlihat
bahwa
kemampuan klasikal
peserta didik dalam
menyelesaikan soal
literasi matematika
dapat
dikatakan
melampaui
ketuntasan klasikal

tabel=

0,67. Karena z

taraf signifikan 5%, maka H1 diterima yang berarti 75% atau

lebih peserta didik pada kelas eksperimen tuntas individu. Jadi ketuntasan klasikal
terpenuhi.
4.1.2.3 Uji Hipotesis Perbedaan Dua Mean Literasi Matematika
Uji perbandingan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk menguji
antara kelas eksperimen dan kelas kontrol yang memiliki hasil pembelajaran yang
lebih baik. Uji perbandingan rata-rata dua kelas dilakukan dengan menggunakan
uji-t. Data hasil uji perbedaan dua rata-rata data hasil pos-test kelas eksperimen
dan kelas kontrol selengkapnya disajikan pada Lampiran 16 hal. 198. Adapun
hasil uji perbedaan antara kedua kelas dapat dilihat pada Tabel 4.7.
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Tabel 4.7
Hasil Uji Hipotesis Data Hasil Post-test
Kelas

Eksperimen
Kontrol

Rata-

Simpangan

rata

Baku

62.96

13.56

55.4

5.59

N

Keterangan

25
25

2.57

1.67

Kemampuan

literasi

matematika

PISA

kelas eksperimen lebih
baik

daripada

kelas

kontrol

Berdasarkan Tabel 4.6 diperoleh thitung= 2.57 dan ttabel= 1.67. Karena
thitung>ttabeldengan taraf signifikan 5%, maka H0 diterima yang berarti ratarataliterasi matematika PISA peserta didik pada kelas eksperimen lebih baik
daripada kelas kontrol.
4.1.2.4 Hasil Analisis Data Lembar Pengamatan
Pembelajaran Matematika Berbasis Masalah dengan pendekatan PMRI
bermedia PMRI haruslah memiliki kualitas yang baik, oleh karena itu pembelajaran perlu didukung oleh pembelajaran yang memiliki kualitas yang baik
juga. Pembelajaran yang baik akan mempengaruhi hasil pembelajaran secara
positif, dalam observasi ini yang diamati adalah guru oleh teman sejawat dengan
lembar observasi khusus yang telah dibuat. Ada 38 indikator yang dinilai untuk
menilai apakah guru memiliki kualitas pembelajaran yang baik ataupun tidak.
Data rekap hasil lembar pengamatan secara deskiptif disajikan pada Tabel 4.8, dan
data lengkap data pengamatan terdapat di Lampiran 18 hal. 199.

62

Tabel 4.8
Rekapitulasi Kualitas Guru
Kualitas pembelajaran
(Minggu ke)
I

II

III

IV

3.07

3.10

3.15

3.26

Rata rata

Kualitas

Keterangan

3.15

Baik

Kualitas pembalajaran
yang tercapai didapat
pada taraf baik.

Terlihat dari Tabel bahwa kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru
mencapai taraf baik. Setelah pembelajaran selama 4 minggu didapat hasil rata-rata
sebesar 3.15, sesuai dengan kriteria penilaian yang telah sehingga kualitas
pemeblajaran secara umum dapat dikatakan berkualitas baik.

4.2

Pembahasan

4.2.1

Kemampuan Literasi Matematika dengan Soal Serupa PISA
PISA merukan sebuah intstrumen yang dikembangkan oleh negara-negara

yang tergabung dalam OECD (Organization for Economic Cooperation and
Development) untuk mengukur tingkat pendidikan negara yang termasuk ke
dalam anggota OECD. Dalam PISA instrumen dibagi ke dalam beberapa aspek
yaitu, Konten, Konteks dan Level.
Peneliti mengembangkan instumen serupa PISA yang disesuaikan dengan
materi yang telah diterima oleh peserta didik dari bangku sekolah dasar hingga
kelas 2 di tingkat SMP. Penyesuaian dilakukan pada aspek Konten yang terdiri
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dari 4 bagian yaitu, Ruang dan Bentuk, Perubahan dan Hubungan, Bilangan, dan
Kidakpastian. Dari setiap Konten memiliki beberapa indikator yang berkaitan
dengan meteri yang diajarkan, maka peneliti melakukan penyesuaian dengan
memililah indikator mana yang termasuk dalam konten dan terdapat di Standar
Kompetensi (SK) yang berlaku di tingkat pendidikan SMP. Hal ini dilakukan agar
peneliti tidak membuat instrumen yang tidak sesuai dengan konten PISA. Oleh
karena tidak semua indikator yang ada pada konten termuat dalam instrumen
maka instrumen yang dibentuk dikatakan instrumen serupa PISA.
Bukan hanya menyesuaikan Konten PISA, tetapi juga menyesuaikan aspek
yang lain. Aspek Konteks, aspek ini menghubungkan intrumen yang dibuat
dengan kegiatan sehari-hari dan aspek yang ada sesuai dengan permasalahan yang
erat dengan kehidupan sehari-hari. Aspek ini juga merupakan ciri khas yang
dimiliki oleh instrumen PISA dimana setiap instrumen yang ada selalu dikaitkan
dengan kehidupan sehari-hari, sehingga tiap intrumen akan berbentuk soal cerita
dan memiliki ilustrasi berupa gambar yang akan membantu peserta didik untuk
berfikir realistis sesuai dengan permasalahan yang sering dihadapi dengan
kehidupan sehari-hari.
Aspek yang ketiga yang merupakan ciri khusus dari Instrumen PISA
adalah adanya Level yang membagi tiap soal menjadi tingkatan yang
mengelompokan soal berdasarkan tingkat kesukaran dan juga tingkat penalaran
yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk menyelesaiakan soal yang ada. Pada
Instrumen PISA dibagi menjadi 6 level, dimana level 1 adalah yang paling mudah
yang hanya membutuhkan penhetahuan tentang pengertian, sedangkan level 6
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adalah yang paling sukar dimana peserta harus melakukan konseptualisasi dan
generalisasi dengan menggunakan informasi berdasarkan modeling dan penelaahan dalam suatu situasi yang kompleks.
Instrumen disusun sesuai dengan ketiga, dimana disusun menjadi soal
lengkap yang memiliki sistem pensekoran yang jelas. Instrumen disusun dalam
tiga bentuk soal yaitu, pilihan ganda, jawab singkat, dan uraian. Pada intrumen
terdapat soal, aspek-aspek yang sesuai dengan PISA, alokasi waktu yang
dibutuhkan untuk mengerjakan soal tersebut, dan rubrik penilaian untuk soal
tersebut. Untuk Instrumen secara lengkap terdapat pada Lampiran 8.
Kemudian Instrumen dilakukan uji untuk mengetahui beberapa aspek
untuk menguji instrumen yang digunakan sudah layak dan baik. Uji yang
dilakukan meliputi tes kesukaran, tes daya beda, uji validitas, dan uji reliabilitas.
Hasil secara lengkap dari uji awal ini terdapat pada Lampiran 9. Pengujian dari
instrumen dilakukan dikelas selain kelas kontrol dan eksperimen, dalam hal ini
menggunakan kelas VIII F. Hasil analisi yang didapat kemudian diolah dan
dilakukan revisi terhadap intrumen yang ada. Jika menunjukan daya beda yang
rendah berarti soal terlalu mudah atau soal terlalu sukar, maka dilakukan revisi
dengan melihat kecenderuan jawab yang didapat dengan meningkatkan tingkat
kesukaran dengan menaikan level PISA atau dengan menurunkan level PISA jika
soal terlalu mudah. Tes daya beda dilakuakn untuk melihat komposisi soal, soal
yanag didapat adalah 2 soal dengan taraf mudah 1 soal, taraf sedang 7 soal dan
taraf sukar 12 soal. Karena yang digunakn standar PISA makan kecenderungan
soal yang cenderung ke arah sukar diizinkan.
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4.2.2

Pembelajaran Berbasis Masalah Berpendekatan PMRI Bermedia
LKPD
Dari hasil analisa data nilai post-test terlihat terjadi peningkatan untuk

kedua keduanya yaitu, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Terjadi perbedaan
antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, kelas eksperimen dengan pembelajaran
berbasis masalah dengan pendekatan PMRI berbantu media LKPD mendapatkan
nilai yang lebih baik dari kelas kontrol dan juga terjadi peningkatan dari nilai pretest ke post-test.
Adanya perbedaan peningkatan pada hasil post-test soal literasi
matematika pada kelas eksperimen dan kontrol disebabkan perbedaan model yang
diterapkan yaitu, pembelajaran matemati berbasis masalah dengan pendekatan
PMRI berbantu medai LKPD untuk keasl kesperimen sedangkan untuk kelas
kontrol hanya menggunakan pembelajaran konvensional dengan pemberian soal
serupa PISA.
Pelaksanaan pembelajaran pembelajaran berbasis masalah berorientasi
PISA berpendekatan PMRI Bermedia LKPD. Pada langakah pertama guru
memberikan masalah yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari dan harus
beorientasi PISA secara lisan. Hal ini dilakukan untuk menggali kemampuan
dasar siswa tentang penyelesaian maslaah yang berkaitan dengan kehidupan
sehari-hari. Dari hasil jawaban siswa guru memberikan kesempatan siswa untuk
menemukan cara lain sesuai dengan pengalaman yang mereka miliki untuk
menyelesaiakn masalah lain yang disajikan, tujuan dilakukanya ini untuk
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menyesuakakan dengan PMRI yang mengarahkan siswa untuk menemukan
penyelesaian masalah sesuai dengan pengalaman yang pernah dihadapi oleh
peserta didik.
Pada tahap selanjutnya, guru memberikan masalah berkenaan dengan
materi mata pelajaran yang dibahas kepada setiap kelompok dalam bentuk
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). Peserta didik melakukan brainstorming
dalam kelompok masing-masing, mencermati masalah yang diberikan, mengatur
strategi pemecahan masalah, dan melakukan pembagian tugas. Guru memantau
dan mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, dan mencari
penjelasan dan solusi dari permasalahan yang ingin dipecahkan. Siswa melakukan
aktivitas dalam kelompok sesuai dengan strategi pemecahan masalah yang telah
ditetapkan. Unsur-unsur PISA tetap dimasukan kedalam LKPD dalam bentuk
permasalah yang berkenaan dengan kehiduapan sehari-hari dan berorientasi
dengan PISA.
Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik bekerjasama antar
anggota kelompoknya untuk mengeluarkan pendapat, mengemukakan, dan
menjawab pertanyaan yang ada dalam LKPD. Kemudian masing-masing
kelompokmenyampaikan hasil diskusi di depan kelas melalui presentasi, jadi
setiap anggota kelompok bertanggung jawab terhadap keberhasilan kelompoknya. Setelah penyajian, peneliti mendorong peserta didik untuk menemukan
alternatif penyelesaian masalah, peserta didik terus didorong untuk menemukan
cara penyelesaian masalah yang paling mudah dan sederhana.
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Langkah selanjutnya yaitu guru menguatkan materi yang telah dipelajari
siswa melalui eksperimen dengan menggunakan media animasi interaktif. Hal ini
bertujuan untuk lebih memotivasi siswa dalam preoses pembelajaran.
Pembelajaran berbasis masalah derorientasi PISA berpendekatan PMRI
bermedia LKPD, peserta didik melakukan pembelajaran secara berkelompok
sehingga pembelajaran lebih efektif dan siswa akan lebih terbiasa dengan soal tipe
pemecahan masalah. Kegiatan berkelompok juga akan membuat peserta didik
saling bertukar pikiran dalam mencari penyelesaian maslaah yang disajikan.
Siswa diarahakan oleh guru dalam menemukan penyelesaian masalah jika
menmui masalah yang membuat mereka tidak dapat menyelesaiakan karena
kurang dapat menggali informasi dari masalah yang disajikan.
Pembelajaran konvensional di kelas kontrol mempunyai perbedaan dengan
kelas eksperimen. Pada pembelajaran konvensional, siswa mendengarkan dan
mencatat pokok-pokok bahasan yang penting dari uraian peneliti yang
disampaikan melalui ceramah. Dalam proses pembelajarannya siswa sudah
mengetahui teori, sehingga dalam proses pengamatannya dikendalikan oleh teori,
prinsip, dan konsep. Pada proses pembelajaran, peneliti juga memberikan soal
serupa PISA dalam pembelajaran konvensional, peserta didik diperintahkan
mengerjakan soal serupa PISA dan kemudian peneliti memberikan cara
penyelesaiannnya secara lengkap kepada peserata didik tanpa mengajak peserta
didik untuk memikirkan cara paling efektif. Dengan demikian siswa tidak
mempunyai pengalaman dalam menyelesaiakn masalah yang serupa dengan
PISA. Masalah tersebut yang menyebabkan perbedaan nilai rata-rata hasil uji
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kelas kontrol lebih rendah dari rata-rata kelas eksperimen. Hal ini membuktikan
bahwa pembelajaran berbasis masalah derorientasi PISA berpendekatan PMRI
bermedia LKPD, memberi pengalaman belajar siswa dalam pemahaman konsep
yang baik, sehingga hasil belajar kemampuan penelesaian masah serupa PISA
yang lebih baik.
Perbedaan hasil kemampuan peneylesaian soal serupa PISA peserta didik
antara kelas eksperimen dan kelas kontrol semakin diperkuat melalui uji
signifikansi. Uji signifikansi menggunakan uji-t perbedaan dua rata-rata (uji pihak
kanan), uji-t perbedaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui perbedaan
peningkatan kemampuan komunikasi tertulis dan pemecahan masalah yang
signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol.
4.2.3

Literasi Metematika
Untuk menunjukan bahwa terjadi peningkatan pada kemampuan literasi

matematika, ditentukan tiga kriteria yaitu, pembelajran dengan metode
pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan PMRI dan media LKPD
memiliki ketuntasan sebesar 58 dan memiliki ketuntasan klasikal 75%, memiliki
kemampuan literasi yang lebih baik daripada kemampuan literasi matematika
kelas yang menggunakan pembelajaran konvensional, dan pembelajaran memiliki
kualitas yang baik.

Gambar 4.1 Hasil Pekerjaan Peserta Didik 1
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Hasil pekerjaan peserta didik yang ditunjukan oleh gambar 4.1
menunjukan bahwa peserta didik belum memahamin konsep yang ada yang
diberikan pada soal. Terlihat peserta didik menjawab dengan “ karena orang tua
tidak pilih kasih … “ ini menunjukan jawaban yang tidak matematis dan memiliki
alasan yang kurang tepat, seharusnya alasan yang diberikan adalah garis yang
ditarik dari titik puncak dan membagi sisi berhadapan sama besar maka luas
daerah yang dibatasi adalaha sama besar. Dalam penilaian PISA jawaban seperti
ini diberi skor 1 karena jawaban benar tetapi alasan yang diberikan salah. Pada
jawaban b juga terjadi kesalahan pemahaman konsep bangun ruang yang cukup
fatal, pada soal disebutkan adalah segitiga sedangkan gambar yang digambar pleh
peserta didik adalah gambar sebuah persegi. Skor yang didapat adalah 0 karena
jawaban yang diberikan dan alasan yang disebutkan adlah salah.

Gambar 4.2 Hasil Pekerjaan Peserta Didik 2

Dari jawaban yang diberikan oleh peserta didik didapatkan bahwa
pekerjaan yang dikerjakan oleh peserta didik telah tepat dan mendapat skor
maksimal , yaitu 5. Meskipun pada penghitungan median dan modus ada rumus
yang digunakan, tetapi peserta didik tidak mencantumkannya. Dalam hal ini
peserta telah memahami permasalahan yang konsep yang ada setelah melaksanakan pembelajaran berbasis masalah berorientasi PISA dengan pendekatan PMRI
dan bermedia LKPD.
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Dari hasil yang didapatkan, dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran
berbasis masalah berorientasi PISA dengan pendekatan PMRI dan bermedia
LKPD berhasil meningkatkan kemapuan literasi matematika peserta didik.
4.2.4

Kendala Dalam Melaksanakan Penelitian
Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan

dan kegunaan tertentu. Secara umum data yang diperoleh dari penelitian dapat
digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam
kehidupan manusia. Memahami berarti menjelaskan sesuatu masalah yang
sebelumnya tidak diketahui kemudian menjadi tahu, memecahkan berarti
meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan mengantisipasi berarti suatu
upaya yang dilakukan sehingga masalah tidak timbul.
Penelitian ini meneliti tentang penerapan model pembelajaran yang
digunakan di dalam proses pembelajaran di kelas. Model pembelajaran yang
digunakan adalah pembelajaran berbasis masalah berorientasi PISA dengan
pendekatan PMRI bermedia LKPD. Kendala di dalam penelitian ini terjadi ketika
membangkitkan motivasi siswa dalam pembelajaran, karena motivasi inilah yang
akan membuaat siswa untuk berfikir alternatif cara penyelesaian lain dalam
menyelesaiakn masalah yang ada. Kendala lain yang dihadapi adalah peserta didik
yang telah lupa mengenai materi yang telah lalu sehingga perlu dilakukan
pengulangan untuk mengembalikan ingatan peserta didik yang telah lalu, ini
terjadi karenan pembelajaran yang berlangsung disesuaikan dengan Konten PISA
yang dimana indikator dari aspek kontenyang akan diberikan adalah prasayarat
yang harus dipenuhi oleh peserta didik.

BAB 5
PENUTUP

5.1

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diungkapkan pada bab

IV, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
(1) Literasi matematika peserta didik kelas VIII SMPN 1 Ungaran mengalami
peningkatan setelah melaksanakan pembelajaran berbasis masalah serupa
PISA dengan pendekatan PMRI dan berbantu media LKPD.
(2) Hasil literasi matematika peserta didik kelas VIII SMPN 1 Ungaran
mengalami peningkatan setelah menerapkan model pembelajaran berbasis
masalah serupa PISA dengan pendekatan PMRI dan berbantu media
LKPD.
(3) Rata-rata literasi matematika pesrta didik kelas VIII SMPN 1 Ungaran
dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah serupa PISA
dengan pendekatan PMRI dan berbantu media LKPD lebih baik daripada
literasi matematika peserta didik yang menggunakan model konvensional.
(4) Dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah serupa PISA
dengan pendekatan PMRI dan berbantu media LKPD dapat tercapai
ketuntasan klasikal.
(5) Kualitas pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berbasis
masalah serupa PISA dengan pendekatan PMRI dan berbantu media
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LKPD yang dilaksanakan berkualitas baik.

5.2

Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan di atas, untuk

memperoleh hasil yang lebih baik dalam penelitian serupa perlu diperhatikan halhal sebagai berikut:
(1) Guru di SMPN 1 Ungaran menerapkan model pembelajaran berbasis
masalah serupa PISA dengan pendekatan PMRI dan berbantu media
LKPD karena dapat meningkatkan literasi matematika peserta didik lebih
baik daripada model konvensional.
(2) Guru di SMPN 1 Ungran lebih sering dalam menggunakan soal serupa
PISA supaya peserta didik memiliki perbendaharaan soal serupa PISA
yang lebih banya dan peserta didik terbiasa mengerjakan soal yang setipe
dengan PISA.
(3) Guru di SMPN 1 Ungran lebih memperhatikan peserta didik yang
memiliki kemampuan dibawah rata-rata, agar peserta didik yang memiliki
kemampuan dibawah rata-rata dapat mendapatkan nilai yang lebih baik.
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LAMPIRAN

78

Lampiran 1
DAFTAR NAMA KELAS EKSPERIMEN
VIII H
SMPN 1 Ungaran

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nama Siswa
Abdul Aziz A
Adib NH
Agrippina Severin
Akbar
Ferdiaz
Ardianti Mawardika
Assyiffa Tamaa H
Choirul Alris S
Chyntia Dewi
Dania Ari PS
Farida CAN
Febrita Dyaning Ratri
Gisela Elok B
Hanifah Nur Indrasari
Ilham Rahmat S
Joko Prasetyo
Kristina Anindya N
Meylisa Ayu H
M Rizki Ardhana
Nabila Choirunisa
Rayi Fitriana
Rindiani Kania
Tria Kususma W
Wilham G
Zata Sabrina EL S

Kode Siswa
KE-001
KE-002
KE-003
KE-004
KE-005
KE-006
KE-007
KE-008
KE-009
KE-010
KE-011
KE-012
KE-013
KE-014
KE-015
KE-016
KE-017
KE-018
KE-019
KE-020
KE-021
KE-022
KE-023
KE-024
KE-025
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Lampiran 2
DAFTAR NAMA KELAS KONTROL
VIII G
SMPN 1 Ungaran

no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nama Siswa
Akbar Khaqqul Hidayat
Alfania Elian Diva
Aulia Azzumardila Adzra
Aulia Rahmah Karunianti
Dhika Putra Pramudani
Difara Maharani Fajar Putri
Dimas Aditya Dwi Setiawan
Dina Kurnia Sari
Farel Putra Ramadhan
Firdya Nadia Silmi
Hanif Taufiqurrahman
Insannul Hakim
Khadijah Sima Murti
Malida Anamroe
Maydilla Fadiarahma Vistara
Melina Okta Bella
Nadia Jihan Pratiwi
Nadif Ferdiansyah
Novia Ayu Wardani
Rahma Yunita
Ramaditya Ghozi Tiyasa
Salsa Berliana Az'zahra
Satrio Wahyu Jatmiko
Yovi Hayuning Nitria

Kode
Siswa
KK-001
KK-002
KK-003
KK-004
KK-005
KK-006
KK-007
KK-008
KK-009
KK-010
KK-011
KK-012
KK-013
KK-014
KK-015
KK-016
KK-017
KK-018
KK-019
KK-020
KK-021
KK-022
KK-023
KK-024
KK-025

Lampiran 3

Silabus Pembelajaran

Satuan Pendidikan
Jepara Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Alokasi waktu

: SMP N 1 Ungaran
: Matematika
: VIII / Genap
: 6x pertemuan

Konten PISA

Standart Kompetensi

Kompetensi Dasar

Bilangan

Memahami sifat-sifat operasi
hitung
bilangan
dan
penggunaannya dalam pemecahan
masalah

Menggunakan sifatsifat operasi hitung
bilangan bulat dan
pecahan
dalam
pemecahan masalah

Indikator





Menggunakan
perbandingan untuk
pemecahan masalah





Siswa dapat menghitung harga
penjualan, pembelian, untung dan
rugi
Siswa dapat menentukan persentase
untuk dan rugi dari suatu masalah
Siswa dapat menghitung bunga
tabungan baik bulanan ataupun
tahunan

Siswa dapat menggunakan prinsip
perbandingan
terbalik
dalam
menyelesaiakan
masalah
yang
bersesuaian
Siswa dapat menggunakan prinsip
perbandingan
senilai
dalam
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Konten PISA

Standart Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator
menyelesaiakan
bersesuaian

Bangun Ruang

masalah

yang

Memahami
hubungan
garis Menentukan
dengan garis, garis dengan sudut, hubungan antara dua
sudut
dengan
sudut,
serta garis, serta besar dan
menentukan ukurannya
jenis sudut



Siswa dapat mengukur besar sudut
yang dibentuk dari benda-benda yang
ditemukan dikehidupan sehari-hari

Memahami konsep segi empat dan keliling dan
luas
segitiga
serta
menentukan bangun segitiga dan
ukurannya
segi
empat
serta
menggunakannya
dalam
pemecahan
masalah



Siswa dapat menghitung luas keliling
dari segi empat dan segitiga yang
sesua dengan permasalahn yang
ditemukan dkehidupan sehari-hari
Siswa dapat menyelesaikan masalah
dalam kehidupan sehari hari yang
dapat diselesaikan dengan teorema
pythagoras

Menggunakan
Pythagoras dalam
masalah

Teorema Memecahkan masalah
pemecahan pada bangun datar
yang berkaitan dengan
Teorema Pythagoras



Siswa dapat menyelesaikan masalah
dalam kehidupan sehari hari yang
dapat diselesaikan dengan teorema
pythagoras

Menentukan
unsur,
bagian Menghitung keliling
lingkaran serta ukurannya
dan luas lingkaran



Siswa dapat menyelesaiakan masalah
kehidupan
sehari
hari
yang
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Konten PISA

Standart Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator
berhubungan dengan keliling dan luas
lingkaran.

Perubahan
Keterkaitan

Ketidakpastian Data

dan Memahami sistem persamaan
linear dua variabel
dan
menggunakannya
dalam
pemecahan masalah

Melakukan
pengolahan
penyajian data

Menyelesaikan
matematika
dari
masalah
yang
berkaitan
dengan
sistem
persamaan
linear dua variabel dan
penafsirannya

Siswa dapat Menyelesaikan matematika
dari masalah yang berkaitan dengan
sistem persamaan linear dua variabel
yang
sesuai
dengan
permasalah
dikehidupan sehari-hari

dan Menentukan rata-rata,
median, dan modus
data tunggal serta
penafsirannya

Siswa dapat menentukan rata-rata,
median, dan modus data tunggal serta
penafsirannya dari permasalahan yang
disajikan yang sesuai dengan kehidupan
sehari-hari
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Lampiran 4

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Beresesuaian dengan Instrumen PISA
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester

: SMP Negeri 1 Ungaran
: Matematika
: VIII/Dua

A. Standar Kompetensi
Bilangan
Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan dan penggunaannya dalam
pemecahan masalah
B. Kompetensi Dasar
Menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dan pecahan
dalam pemecahan masalah
C. Indikator
 Siswa dapat menghitung harga penjualan, pembelian, untung dan rugi
 Siswa dapat menentukan persentase untuk dan rugi dari suatu masalah
 Siswa dapat menghitung bunga tabungan baik bulanan ataupun tahunan
D. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui permasalahan yang dihadirkan melalui LKPD siswa dapat
menghitung harga pemjualan, pembelian, untung dan rugi.s
2. Setelah menyelesaikan LKPD yang ada siswa dapat menhitung persentase
dari untung dan rugi.
3. Melalui penjelasan guru dan LKPD siswa dapat menghitung bunga
tabungan baik bulanan maupun tahunan.

E. Materi Ajar
Bilangan
F. Model dan Metode Pembelajaran
1. PMRI (Pembelajaran Matematika Realistik Indonesia)
2. Ceramah Variatif
3. Tanya jawab Variatif
4. Diskusi Kelompok berbantu LKPD
5. Penugasan Individu
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G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Pendahuluan (2 menit)
Pra Kegiatan
1. Salam
2. Pengkondisian kelas
3. Berdoa
4. Presensi
Kegiatan awal
1. Apersepsi
2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok materi yang
akan dipelajari
3. Guru memotivasi siswa
b. Kegiatan Inti
1.

Guru menceritakan tentang seorang penjual buku yang membeli buku
dan

menjualnya

kembali.

Penjual

tersebut

ingin

mendapatkan

keuntungan dari penjualan tersebut. Guru menanyakan kepada siswa
bagaimana cara agar penjual buku mendapatkan keuntungan dari
penjualan buku tersebut.(elaborasi)
2.

Guru mempersilahkan murid mengemukakan pendapatnya.(elaborasi)

3.

Guru mengarahkan siswa untuk memberi contoh mendapatkan
keuntungan tertentu yang dihitung secara matematis.(elaborasi)

4.

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. (setiap kelompok

5 siswa)

(elaborasi)
5.

Guru memberikan tugas pada siswa untuk membagi LKPD kepada
semua anggota kelompok sehingga setiap anggota mendapat 1 LKPD,
tiap kelompok berdikusi tentang masalah yang disajikan pada LKPD.
(elaborasi)

6.

Siswa saling berdiskusi untuk menemukan jawaban yang tepat,
bagaimana menghitung harga penjualan, pembelian, untung, rugi,
menhitung presentase dari untung atau rugi, menhitung bunga bank dan
menggunakan perbandingan dalam memecahkan kehidupan sehari-hari.
(elaborasi)
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7.

Siswa menyampaikan hasil diskusi tentang bagaimana cara yang mereka
tempuh untuk menyelesaikan masalah yang disajikan dalam LKPD yang
berkaitan dengan kahidupan sehari-hari. (elaborasi)

8.

Siswa dari kelompok lain memberikan tanggapan. (elaborasi)

9.

Guru memberikan penguatan materi. (konfirmasi)

10. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang menghitung harga
penjualan, pembelian, untung dan rugi. (eksplorasi)
11. Siswa mendengarkan penjelasan tentang persentase untuk dan rugi dari
suatu masalah. (eksplorasi)
12. Siswa mendengarkan penjelasan tentang bunga bank. (eksplorasi)
13. Siswa mendengarkan penjelasan tentang penggunaan perbandingan
dalam menyelesaiakan masalah. (eksplorasi)
14. Guru memberikan penguatan materi. (konfirmasi)
15. Guru mengadakan refleksi dengan menanyakan kepada siswa tentang
materi yang belum dipahami. (konfirmasi)
16. Guru memberikan penguatan penghargaan kepada siswa. (konfirmasi)
c. Penutup
1. Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari
2. Siswa mengerjakan soal evaluasi
3. Guru memberi tindak lanjut berupa saran dan motivasi agar siswa tidak
lupa dengan materi yang baru saja dipelajari dan menyampaikan materi
yang akan datang
4. Guru memberikan PR

H. Sumber dan Media Pembelajaran
a.

Sumber :
Untuk siswa:
Nuharini, Dewi.2008.Matematika 1: Konsep dan Aplikasinya: untuk Kelas
VII.Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
Untuk guru:
Panitia Sertifikasi Guru Rayon 12.2007.Standar Isi Mata Pelajaran
SD/MI.Semarang:Universitas Negeri Semarang.
Pendekatan pembelajaran RME (Realistic Mathematics Education)

b. Media
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Kertas berbentuk lingkaran

I. Penilaian
1. Prosedur Tes
a. Tes awal

:
:-

b. Tes dalam proses : penilaian individu dan kelompok
c. Tes akhir
1. Teknik Penilain

: evaluasi
:

a. Tes tertulis
b. Penugasan
2. Bentuk Instrumen

:

a. Pilihan Ganda
b. Isian singkat
3. Alat Tes

: Lembar soal

Semarang,........April 2014

Peneliti

Chandra Septian
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Beresesuaian dengan Instrumen PISA
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester

: SMP Negeri 1 Ungaran
: Matematika
: VIII/Dua

A. Standar Kompetensi
Bilangan
Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan dan penggunaannya dalam
pemecahan masalah
B. Kompetensi Dasar
Menggunakan perbandingan untuk pemecahan masalah
C. Indikator
 Siswa dapat menggunakan prinsip perbandingan terbalik dalam
menyelesaiakan masalah yang bersesuaian
 Siswa dapat menggunakan prinsip perbandingan senilai dalam
menyelesaiakan masalah yang bersesuaian
D. Tujuan Pembelajaran
4. Melalui diskusi kelompok yang berbantu LKPD siswa dapat menggunakan
prinsip perbandingan terbalik.
5. Melalui diskusi kelompok yang berbantu LKPD siswa dapat menggunakan
prinsip perbandingan senilai.

E. Materi Ajar
4. Perbandingan
F. Model dan Metode Pembelajaran
6. Pembelajaran Berbasis Masalah
7. PMRI (Pembelajaran Matematika Realistik Indonesia)
8. Ceramah Variatif
9. Tanya jawab Variatif
10. Diskusi Kelompok berbantu LKPD
11. Penugasan Individu

G. Langkah-langkah Pembelajaran
d. Pendahuluan (2 menit)
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Pra Kegiatan
1. Salam
2. Pengkondisian kelas
3. Berdoa
4. Presensi
Kegiatan awal
4. Apersepsi
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok materi yang
akan dipelajari
6. Guru memotivasi siswa
e. Kegiatan Inti
1.

Guru menceritakan tentang masalah kehidupan sehari hari tentang
perbandingan, waktu seorang mandor yang sedang mengerjakan rumah,
dengan 15 orang rumah akan seslesai dalam 30 hari. Kemudian mandor
tersebut memutuskan akan menggunakan 20 orang pekerja.(elaborasi)
(PMRI)

2.

Guru menyempaikan siswa untuk berdiskusi tentang berapa lama rumah
akan diselesaiakan. (elaborasi)

3.

Guru menunjuk beberapa siswa untuk menyampaikan pendapatnya,
kemudia kuru membendingkan jawaban tiap siswa.(elaborasi)

4.

Guru memberi penyelesaian secara matimatis (simbolik) tentang
permasalahn ini.

5.

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. (setiap kelompok

5 siswa)

(elaborasi)
6.

Guru memberikan tugas pada siswa untuk membagi LKPD kepada
semua anggota kelompok sehingga setiap anggota mendapat 1 LKPD,
tiap kelompok berdikusi tentang masalah yang disajikan pada LKPD.
(elaborasi)

7.

Siswa saling berdiskusi untuk menemukan jawaban yang tepat,
bagaimana menggunakan perbandingan dalam memecahkan kehidupan
sehari-hari. (elaborasi)

8.

Siswa menyampaikan hasil diskusi tentang bagaimana cara yang mereka
tempuh untuk menyelesaikan masalah yang disajikan dalam LKPD yang
berkaitan dengan kahidupan sehari-hari. (elaborasi)
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9.

Siswa dari kelompok lain memberikan tanggapan. (elaborasi)

10. Guru memberikan penguatan materi. (konfirmasi)
11. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang menghitung harga
penjualan, pembelian, untung dan rugi. (eksplorasi)
12. Siswa mendengarkan penjelasan tentang persentase untuk dan rugi dari
suatu masalah. (eksplorasi)
13. Siswa mendengarkan penjelasan tentang bunga bank. (eksplorasi)
14. Siswa mendengarkan penjelasan tentang penggunaan perbandingan
dalam menyelesaiakan masalah. (eksplorasi)
15. Guru memberikan penguatan materi. (konfirmasi)
16. Guru mengadakan refleksi dengan menanyakan kepada siswa tentang
materi yang belum dipahami. (konfirmasi)
17. Guru memberikan penguatan penghargaan kepada siswa. (konfirmasi)
f. Penutup
1. Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari
2. Siswa mengerjakan soal evaluasi
3. Guru memberi tindak lanjut berupa saran dan motivasi agar siswa tidak
lupa dengan materi yang baru saja dipelajari dan menyampaikan materi
yang akan datang
4. Guru memberikan PR

H. Sumber dan Media Pembelajaran
c.

Sumber :
Untuk siswa:
Nuharini, Dewi.2008.Matematika 1: Konsep dan Aplikasinya: untuk Kelas
VII.Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
Untuk guru:
Panitia Sertifikasi Guru Rayon 12.2007.Standar Isi Mata Pelajaran
SD/MI.Semarang:Universitas Negeri Semarang.
Pendekatan pembelajaran RME (Realistic Mathematics Education)

d. Media
Kertas berbentuk lingkaran

I. Penilaian
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1. Prosedur Tes

:

a. Tes awal

:-

b. Tes dalam proses : penilaian individu dan kelompok
c. Tes akhir
2. Teknik Penilain

: evaluasi
:

a. Tes tertulis
b. Penugasan
3. Bentuk Instrumen

:

c. Pilihan Ganda
d. Isian singkat
4. Alat Tes

: Lembar soal

Semarang,........April 2014

Peneliti

Chandra Septian
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Beresesuaian dengan Instrumen PISA
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester

: SMP Negeri 1 Ungaran
: Matematika
: VIII/Dua

A. Standar Kompetensi
Tendensi Sentral
Melakukan pengolahan dan penyajian data
B. Kompetensi Dasar
Menentukan rata-rata, median, dan modus data tunggal serta
penafsirannya
C. Indikator
Siswa dapat menentukan rata-rata, median, dan modus data tunggal serta
penafsirannya dari permasalahan yang disajikan yang sesuai dengan
kehidupan sehari-hari
D. Tujuan Pembelajaran
Melalui diskusi kelompok yang berbantu LKPD siswa dapat menggunaka
prinsio perbandingan terbalik.
E. Materi Ajar
Pengolahan dan penyajian data
F. Model dan Metode Pembelajaran
12. Pembelajaran Berbasis Masalah
13. PMRI (Pembelajaran Matematika Realistik Indonesia)
14. Ceramah Variatif
15. Tanya jawab Variatif
16. Diskusi Kelompok berbantu LKPD
17. Penugasan Individu

G. Langkah-langkah Pembelajaran
g. Pendahuluan (2 menit)
Pra Kegiatan
1. Salam
2. Pengkondisian kelas
3. Berdoa
4. Presensi
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Kegiatan awal
7. Apersepsi
8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok materi yang
akan dipelajari
9. Guru memotivasi siswa
h. Kegiatan Inti
1.

Guru bercerita tentang

seorang petani yang memiliki sawah, setiap

tahunnya petani tersebut mendapatkan hasil yang tidak selalu sama, pada
suatu ketika diadakan sensus. Petani tersebut ditanya tentang rata-rata
hasil panen sawahnya setiap tahun, guru menayanyakan pada siswa
tentang bagaiman cara menyelesaiakn masalah yang diahdapi petani
tersebut.(PMRI) (elaborasi)
2.

Guru mendengarkan pendapat beberapa siswa, dan menunujuk slah
seorang siswa untuk merumuskannya secara matematis di depan kelas.
(elaborasi)

3.

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. (setiap kelompok

5 siswa)

(elaborasi)
4.

Guru memberikan tugas pada siswa untuk membagi LKPD kepada
semua anggota kelompok sehingga setiap anggota mendapat 1 LKPD,
tiap kelompok berdikusi tentang masalah yang disajikan pada LKPD.
(elaborasi)

5.

Siswa saling berdiskusi untuk menemukan jawaban yang tepat,
bagaimana manyelesaiakan masalah yang disajikan dengan bantuan
sistem persamaan linear dua variable dan siswa menyelesaiakan masalah
data sesuai dengan permasalahn yang ada . (elaborasi)

6.

Siswa menyampaikan hasil diskusi tentang bagaimana cara yang mereka
tempuh untuk menyelesaikan masalah yang disajikan dalam LKPD yang
berkaitan dengan kahidupan sehari-hari. (elaborasi)

7.

Siswa dari kelompok lain memberikan tanggapan. (elaborasi)

8.

Guru memberikan penguatan materi. (konfirmasi)

9.

Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang menghitung harga
penjualan, pembelian, untung dan rugi. (eksplorasi)

10. Siswa mendengarkan penjelasan tentang persentase untuk dan rugi dari
suatu masalah. (eksplorasi)
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11. Siswa mendengarkan penjelasan tentang bunga bank. (eksplorasi)
12. Siswa mendengarkan penjelasan tentang penggunaan perbandingan
dalam menyelesaiakan masalah. (eksplorasi)
13. Guru memberikan penguatan materi. (konfirmasi)
14. Guru mengadakan refleksi dengan menanyakan kepada siswa tentang
materi yang belum dipahami. (konfirmasi)
15. Guru memberikan penguatan penghargaan kepada siswa. (konfirmasi)
i. Penutup
1. Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari
2. Siswa mengerjakan soal evaluasi
3. Guru memberi tindak lanjut berupa saran dan motivasi agar siswa tidak
lupa dengan materi yang baru saja dipelajari dan menyampaikan materi
yang akan datang
4. Guru memberikan PR

H. Sumber dan Media Pembelajaran
a. Sumber :
Untuk siswa:
Nuharini, Dewi.2008.Matematika 1: Konsep dan Aplikasinya: untuk Kelas
VII.Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
Untuk guru:
Panitia Sertifikasi Guru Rayon 12.2007.Standar Isi Mata Pelajaran
SD/MI.Semarang:Universitas Negeri Semarang.
Pendekatan pembelajaran RME (Realistic Mathematics Education)
b. Media
Kertas berbentuk lingkaran

I. Penilaian
1. Prosedur Tes

:

d. Tes awal

:-

e. Tes dalam proses : penilaian individu dan kelompok
f. Tes akhir
2. Teknik Penilain

: evaluasi
:
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c. Tes tertulis
d. Penugasan
3. Bentuk Instrumen

:

e. Pilihan Ganda
f. Isian singkat
4. Alat Tes

: Lembar soal

Semarang,........April 2014

Peneliti

Chandra Septian

.

95

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Beresesuaian dengan Instrumen PISA
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester

: SMP Negeri 1 Ungaran
: Matematika
: VIII/Dua

A. Standar Kompetensi
Perubahan dan Keterkaitan
Memahami sistem persamaan linear dua variabel dan menggunakannya
dalam pemecahan masalah
B. Kompetensi Dasar
Menyelesaikan matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem
persamaan linear dua variabel dan penafsirannya
C. Indikator
Siswa dapat Menyelesaikan matematika dari masalah yang berkaitan
dengan sistem persamaan linear dua variabel yang sesuai dengan
permasalah dikehidupan sehari-hari
D. Tujuan Pembelajaran
Melalui permasalahan yang dihadirkan melalui LKPD siswa dapat
menyelesaikan

masalah

dalam

kehidupan

sehari-hari

yang

diselesaikan dengan bantuan system persamaan linear dua variabel
E. Materi Ajar
Sistem Persamaan Linear Dua Variabel
F. Model dan Metode Pembelajaran
1. Pembelajaran Matematika Realistik Indonesia
2. RME (Realistic Mathematics Education)
3. Ceramah Variatif
4. Tanya jawab Variatif
5. Diskusi Kelompok berbantu LKPD
6. Penugasan Individu

G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Pendahuluan (2 menit)
Pra Kegiatan
5. Salam
6. Pengkondisian kelas

dapat

96

7. Berdoa
8. Presensi
Kegiatan awal
10. Apersepsi
11. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok materi yang
akan dipelajari
12. Guru memotivasi siswa
b. Kegiatan Inti
1. Guru bercerita tentang seorang ibu yang membeli beras dan telur dipasar,
pada hari pertama ibu membeli 1 kg telur dan 1kg beras yang semuanya
seharga Rp. 20.000, keesokan harinya ibu membeli lagi 2 kg telur dan 1
kg beras. Saat di perjalanan pulang tetangga menanyakan kepada ibu
berapa harag 1 kg beras dan 1kg telur. (PMRI) (elaborasi)
2. Guru memerintahkan siswa untuk berdiskusi dan menentukan bagaimana
penyelesaian yang dapat ditempu ibu untuk mengetahui harga tiap kg
beras dan telur.(elaborasi)
3. Guru menunjuk beberapa siswa untuk menyampaikan hasil pemikirannya
dalam menyelesaiakan masalah tersebut (elaborasi)
4. Guru memberi kesimpulan dalam mengerjakan secara rumus matematis
(konfirmasi)
5. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. (setiap kelompok

5 siswa)

(elaborasi)
6. Guru memberikan tugas pada siswa untuk membagi LKPD kepada semua
anggota kelompok sehingga setiap anggota mendapat 1 LKPD, tiap
kelompok berdikusi tentang masalah yang disajikan pada LKPD.
(elaborasi)
7. Siswa saling berdiskusi untuk menemukan jawaban yang tepat,
bagaimana manyelesaiakan masalah yang disajikan dengan bantuan
sistem persamaan linear dua variable dan siswa menyelesaiakan masalah
data sesuai dengan permasalahn yang ada . (elaborasi)
8. Siswa menyampaikan hasil diskusi tentang bagaimana cara yang mereka
tempuh untuk menyelesaikan masalah yang disajikan dalam LKPD yang
berkaitan dengan kahidupan sehari-hari. (elaborasi)
9. Siswa dari kelompok lain memberikan tanggapan. (elaborasi)
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10. Guru memberikan penguatan materi. (konfirmasi)
11. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang menghitung harga
penjualan, pembelian, untung dan rugi. (eksplorasi)
12. Siswa mendengarkan penjelasan tentang persentase untuk dan rugi dari
suatu masalah. (eksplorasi)
13. Siswa mendengarkan penjelasan tentang bunga bank. (eksplorasi)
14. Siswa mendengarkan penjelasan tentang penggunaan perbandingan
dalam menyelesaiakan masalah. (eksplorasi)
15. Guru memberikan penguatan materi. (konfirmasi)
16. Guru mengadakan refleksi dengan menanyakan kepada siswa tentang
materi yang belum dipahami. (konfirmasi)
17. Guru memberikan penguatan penghargaan kepada siswa. (konfirmasi)
c. Penutup
1. Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari
2. Siswa mengerjakan soal evaluasi
3. Guru memberi tindak lanjut berupa saran dan motivasi agar siswa tidak
lupa dengan materi yang baru saja dipelajari dan menyampaikan materi
yang akan datang
4. Guru memberikan PR

H. Sumber dan Media Pembelajaran
a. Sumber :
Untuk siswa:
Nuharini, Dewi.2008.Matematika 1: Konsep dan Aplikasinya: untuk Kelas
VII.Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
Untuk guru:
Panitia Sertifikasi Guru Rayon 12.2007.Standar Isi Mata Pelajaran
SD/MI.Semarang:Universitas Negeri Semarang.
Pendekatan pembelajaran RME (Realistic Mathematics Education)
b. Media
Kertas berbentuk lingkaran

I. Penilaian
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1. Prosedur Tes

:

g. Tes awal

:-

h. Tes dalam proses : penilaian individu dan kelompok
i. Tes akhir
2. Teknik Penilain

: evaluasi
:

e. Tes tertulis
f. Penugasan
3. Bentuk Instrumen

:

g. Pilihan Ganda
h. Isian singkat
4. Alat Tes

: Lembar soal

Semarang,........April 2014

Peneliti

Chandra Septian
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Beresesuaian dengan Instrumen PISA
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester

: SMP Negeri 1 Ungaran
: Matematika
: VIII/Dua

A. Standar Kompetensi
Ruang dan Bentuk
1. Memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan sudut, sudut
dengan sudut, serta menentukan ukurannya
2. Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya
B. Kompetensi Dasar
 Menentukan hubungan antara dua garis, serta besar dan jenis sudut
 keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta menggunakannya
dalam pemecahan masalah
C. Indikator
 Siswa dapat mengukur besar sudut yang dibentuk dari benda-benda yang
ditemukan dikehidupan sehari-hari
 Siswa dapat menghitung luas keliling dari segi empat dan segitiga yang
sesua dengan permasalahn yang ditemukan dkehidupan sehari-hari
 Siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari hari yang
dapat diselesaikan dengan teorema pythagoras
D. Tujuan Pembelajaran
A. Setelah menyelesaiakn LKPD siswa dapat menentuka besar sudut,
hubungan anat dua garis dan jenis sudut dari benda benda yang ada
dalam kehidupan sehari-hari
B. Setelah menyelesaikan LKPD yang ada siswa dapat menhitung luas
bangun segitiga dan segi empat dan menggunakannya dalam
memecahkan maslah dalam kehidupan sehari hari.
E. Materi Ajar
Bangun datar
F. Model dan Metode Pembelajaran
1. Pembelajaran Matematika Realistik Indonesia
2. RME (Realistic Mathematics Education)
3. Ceramah Variatif
4. Tanya jawab Variatif
5. Diskusi Kelompok berbantu LKPD
6. Penugasan Individu
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G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Pendahuluan (2 menit)
Pra Kegiatan
5. Salam
6. Pengkondisian kelas
7. Berdoa
8. Presensi
Kegiatan awal
13. Apersepsi
14. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok materi yang
akan dipelajari
15. Guru memotivasi siswa
b. Kegiatan Inti
1. Guru menceritakan seorang ibu memiliki 2 orang anak. Ibu tersebut
membeli sebuah sandwich dan akan membaginya kepada kedua anaknya,
tetapi ternyata sandwich tersebut berbentuk segitiga tidak beraturan. Guru
menyakan kepada muri cara membagi sandwich agar sama besar dan adil.
2. Guru mempersilahkan siswa untuk berdiskusi dan mempersilahkan
kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya mengenai pembagaian
tanah.
3. Guru menjelaskan secara matematis tentang penyelesaian masalah
tersebut.
4. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. (setiap kelompok

5 siswa)

(elaborasi)
5. Guru memberikan tugas pada siswa untuk membagi LKPD kepada semua
anggota kelompok sehingga setiap anggota mendapat 1 LKPD, tiap
kelompok berdikusi tentang masalah yang disajikan pada LKPD.
(elaborasi)
6. Siswa saling berdiskusi untuk menemukan jawaban yang tepat,
bagaimana manyelesaiakan masalah yang disajikan dengan bantuan
sistem persamaan linear dua variable dan siswa menyelesaiakan masalah
data sesuai dengan permasalahn yang ada . (elaborasi)
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7. Siswa menyampaikan hasil diskusi tentang bagaimana cara yang mereka
tempuh untuk menyelesaikan masalah yang disajikan dalam LKPD yang
berkaitan dengan kahidupan sehari-hari. (elaborasi)
8. Siswa dari kelompok lain memberikan tanggapan. (elaborasi)
9. Guru memberikan penguatan materi. (konfirmasi)
10. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang menghitung harga
penjualan, pembelian, untung dan rugi. (eksplorasi)
11. Siswa mendengarkan penjelasan tentang persentase untuk dan rugi dari
suatu masalah. (eksplorasi)
12. Siswa mendengarkan penjelasan tentang bunga bank. (eksplorasi)
13. Siswa mendengarkan penjelasan tentang penggunaan perbandingan
dalam menyelesaiakan masalah. (eksplorasi)
14. Guru memberikan penguatan materi. (konfirmasi)
15. Guru mengadakan refleksi dengan menanyakan kepada siswa tentang
materi yang belum dipahami. (konfirmasi)
16. Guru memberikan penguatan penghargaan kepada siswa. (konfirmasi)
c. Penutup
1. Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari
2. Siswa mengerjakan soal evaluasi
3. Guru memberi tindak lanjut berupa saran dan motivasi agar siswa tidak
lupa dengan materi yang baru saja dipelajari dan menyampaikan materi
yang akan datang
4. Guru memberikan PR

H. Sumber dan Media Pembelajaran
Sumber :
Untuk siswa:
Nuharini, Dewi.2008.Matematika 1: Konsep dan Aplikasinya: untuk Kelas
VII.Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
Untuk guru:
Panitia Sertifikasi Guru Rayon 12.2007.Standar Isi Mata Pelajaran
SD/MI.Semarang:Universitas Negeri Semarang.
Pendekatan pembelajaran RME (Realistic Mathematics Education)
c. Media
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Kertas berbentuk lingkaran

I. Penilaian
1. Prosedur Tes

:

j. Tes awal

:-

k. Tes dalam proses : penilaian individu dan kelompok
l. Tes akhir
2. Teknik Penilain

: evaluasi
:

g. Tes tertulis
h. Penugasan
3. Bentuk Instrumen

:

i. Pilihan Ganda
j. Isian singkat
4. Alat Tes

: Lembar soal

Semarang,........April 2014

Peneliti

Chandra Septian
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Beresesuaian dengan Instrumen PISA
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester

: SMP Negeri 1 Ungaran
: Matematika
: VIII/Dua

A. Standar Kompetensi
Ruang dan Bentuk
3. Menggunakan Teorema Pythagoras dalam pemecahan masalah
4. Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya
B. Kompetensi Dasar
 Memecahkan masalah pada bangun datar yang berkaitan dengan
Teorema Pythagoras
 Menghitung keliling dan luas lingkaran
C. Indikator
 Siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari hari yang
dapat diselesaikan dengan teorema pythagoras
 Siswa dapat menyelesaiakan masalah kehidupan sehari hari yang
berhubungan dengan keliling dan luas lingkaran.
D. Tujuan Pembelajaran
Melalui permasalahan yang dihadirkan melalui LKPD siswa dapat
menyelesaikan

masalah

yang

berhubungan

dengan

teorema

phytagoras
Setelah menyelesaikan LKPD yang ada siswa dapat menyelesaiakn
maslaah dalam kehidupan sehair-hari yang berhubungan dengan
keliling dan luas lingkaran.
E. Materi Ajar
1. Teorema phytagoras
2. Keliling dan luas lingkaran
F. Model dan Metode Pembelajaran
1. Pembelajaran Matematika Realistik Indonesia
2. RME (Realistic Mathematics Education)
3. Ceramah Variatif
4. Tanya jawab Variatif
5. Diskusi Kelompok berbantu LKPD
6. Penugasan Individu
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G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Pendahuluan (2 menit)
Pra Kegiatan
1. Salam
2. Pengkondisian kelas
3. Berdoa
4. Presensi
Kegiatan awal
1. Apersepsi
2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok materi yang
akan dipelajari
3. Guru memotivasi siswa
b. Kegiatan Inti
1. Guru bercerita tentang seorang petugas taman yang mendapat tugas
menanam pohon palem di di alun-alun sebuah kota, tiap pohon berjarak
5-10 meter . Jika lapangan tersebut memiliki garis tengah 100 meter,
siswa diperintahakna untuk menentukan jumlah pohon maksimal dan
minimal yang dapt ditanam di alun-alun tersebut jika jarak tiap pohon
harus sama.
2. Guru mempersilahkan siswa berdiskusi dengan teman sebangkunya.
3. Guru

mempersilahkan

beberapa

siswa

untuk

mengemukakan

pendapatnya dalam memecahkan masalah tersebut.
4. Guru memberikan penjelasan secara matematis (simbolik) tentang
penyelesaian masalah tersebut.
5. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. (setiap kelompok

5 siswa)

(elaborasi)
6. Guru memberikan tugas pada siswa untuk membagi LKPD kepada semua
anggota kelompok sehingga setiap anggota mendapat 1 LKPD, tiap
kelompok berdikusi tentang masalah yang disajikan pada LKPD.
(elaborasi)
7. Siswa saling berdiskusi untuk menemukan jawaban yang tepat,
bagaimana manyelesaiakan masalah yang disajikan dengan bantuan
sistem persamaan linear dua variable dan siswa menyelesaiakan masalah
data sesuai dengan permasalahn yang ada . (elaborasi)
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8. Siswa menyampaikan hasil diskusi tentang bagaimana cara yang mereka
tempuh untuk menyelesaikan masalah yang disajikan dalam LKPD yang
berkaitan dengan kahidupan sehari-hari. (elaborasi)
9. Siswa dari kelompok lain memberikan tanggapan. (elaborasi)
10. Guru memberikan penguatan materi. (konfirmasi)
11. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang menghitung harga
penjualan, pembelian, untung dan rugi. (eksplorasi)
12. Siswa mendengarkan penjelasan tentang persentase untuk dan rugi dari
suatu masalah. (eksplorasi)
13. Siswa mendengarkan penjelasan tentang bunga bank. (eksplorasi)
14. Siswa mendengarkan penjelasan tentang penggunaan perbandingan
dalam menyelesaiakan masalah. (eksplorasi)
15. Guru memberikan penguatan materi. (konfirmasi)
16. Guru mengadakan refleksi dengan menanyakan kepada siswa tentang
materi yang belum dipahami. (konfirmasi)
17. Guru memberikan penguatan penghargaan kepada siswa. (konfirmasi)
c. Penutup
1. Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari
2. Siswa mengerjakan soal evaluasi
3. Guru memberi tindak lanjut berupa saran dan motivasi agar siswa tidak
lupa dengan materi yang baru saja dipelajari dan menyampaikan materi
yang akan datang
4. Guru memberikan PR

H. Sumber dan Media Pembelajaran
a. Sumber :
Untuk siswa:
Nuharini, Dewi.2008.Matematika 1: Konsep dan Aplikasinya: untuk Kelas
VII.Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
Untuk guru:
Panitia Sertifikasi Guru Rayon 12.2007.Standar Isi Mata Pelajaran
SD/MI.Semarang:Universitas Negeri Semarang.
Pendekatan pembelajaran RME (Realistic Mathematics Education)
b. Media
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Kertas berbentuk lingkaran

I. Penilaian
1.
m. Tes awal

Prosedur Tes :
:-

n. Tes dalam proses : penilaian individu dan kelompok
o. Tes akhir

: evaluasi

3. Teknik Penilain

:

i. Tes tertulis
j. Penugasan
4. Bentuk Instrumen

:

k. Pilihan Ganda
l. Isian singkat
5. Alat Tes

: Lembar soal

Semarang,........April 2014

Peneliti

Chandra Septian

.
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PRAKATA
Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala
berkatNYA, sehingga Buku Ajar pembelajaran serupa PISA ini selesai disusun sesuia
dengan rencana.
Buku ajar ini disusun untuk menunjang penelitian Skripsi yang dilaksanakan oleh
penulis yang berjudul “PENINGKATAN LITERASI MATEMATIKA SISWA SMP
MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH BERORIENTASI PISA
BERPENDEKATAN PMRI BERMEDIA LKPD”. Buku ajar ini dipergunakan siswa
selama dilaksanakannya penelitian dalam proses pembelajaran oleh penulis. Diharapkan
buku ini dapat digunakan semestinya agar tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan
oleh penulis. Meningkatkan literasi matematika PISA peserta didik adalah tujuan
disusunya buku ajar ini.
Buku ajar ini mencakup 4 Bab yang disesuiakan denga konten PISA yaitu,
Bilangan, Ruang dan bentuk, Perubahan dan Keterkaitan, dan Ketidakpastian Data.
Materi yang ada pada buku ini disesuaikan dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi
Dasar yang telah ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan.

Semarang, 20 Maret 2014
Penulis

Chandra Septian Budiono
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1

Bilangan

Pertemuan 1
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit

Standar Kompetensi
Memahami sifat operasi hitung bilangan dan menggunakanya dalam pemecahan
masalah

Kompentesi dasar
Materi
ajar

Menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dalam pemecahan masalah

MATERI
Sifat-sifat bilangan
1. Sifat Komutatif (Pertukaran)
a). Sifat komutatif pada penjumlahan, bentuknya:
b). Sifat komutatif pada perkalian, bentuknya:
2. Sifat Asosiatif (Pengelompokkan)
a). Sifat asosiatif pada penjumlahan, bentuknya: (
b). Sifat asosiatif pada perkalian, bentuknya: (

)

3. Sifat Distributif (Penyebaran)
Bentuknya adalah
(
)
(
)
(

)

) atau (
)

)

(

(

(

)

)

)

(

Contoh Soal:
1. Gunakan sifat komutatif, asosiatif, dan distributif untuk mengerjakan soal-soal
berikut:
a).
b). (
)
c).
(
)
Jawab:
a). 5 x 6 = 6 x 5 = 30 (Sifat komutatif perkalian)
b). (4 + 7) + 8 = 4 + (7 + 8)
4

5

= 4 + 15
= 19 (Sifat asosiatif pada penjumlahan)
c). 5 x (3 + 9) = (5 x 3) + (5 x 9)
= 15 + 45
= 60 (Sifat distributif)
Penerapan dalam kehidupan sehari hari
UNTUNG RUGI
Hal-hal yang harus diketahui mengenai untung dan rugi :
Untung
: jika harga penjualan (harga jual) lebih besar daripada harga
pembelian (harga beli)
Rugi
: jika harga penjualan (harga jual) lebih kecil daripada harga
pembelian (harga beli)
Impas
: harga penjualan (harga jual) sama dengan harga pembelian (harga
beli)

Contoh Soal:
Contoh 1
Seorang pedagang membeli barang dengan harga Rp 20.000,00. Kemudian menjual
barang itu ke konsumen dengan harga Rp 23.000,00. Berapakah keuntungannya?
Jawab:
harga jual = Rp 23.000,00
harga beli = Rp 20.000,00
Untung=harga jual – harga beli
=23.000 – 20.000
=3.000
Jadi besar keuntungannya adalah Rp 3.000,00

BUNGA BANK
Lina mempunyai tabungan di sebuah bank sebesar Rp. 800.000,00. Jika tabungan
itu mendapat suku bunga 18% setahun, tentukan banyak bunga yang diterima Lina
dalam 6 bulan
Banyak uamg Lina setelah 6 bulan!
Jawab:
( )

Jadi banyak uang Lina setelah 6 bulan adalah

5

6

Contoh soal serupa pisa
Terdapat dua tanaman, yang pertama tumbuh dua hari lebih dulu dari yang
kedua.Setiap dua hari tanaman pertama bertambah tinggi ½ cm dan tanaman kedua
¾ cm. Kapan kedua tanaman itu mempunyai tinggi yang sama? Jelaskan.

6

7

Soal eveluasi
Irma secara berkala menerima suntikan penisilin, namun satu jam setelah ia
disuntik hanya 60% dari penisilin yang aktif dan pola ini berlanjut. Misalkan Irma
disuntik penisilin dengan dosis 300 miligram pada pukul 08.00 pagi. Lengkapi tabel
berikut untuk menunjukkan jumlah penisilin yang akan tetap aktif dalam darah Irma
dari pukul 00.800 sampai pukul 11. 00 jam.

Penyelesaian

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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Lembar Kerja Peserta Didik
Besesuaian dengan Literasi PISA
Mata Pelajaran
Kelas/semester
Tahun pelajaran
Konteks
Alokasi Waktu

: Matematika
: VIII / 2
: 2013 / 2014
: Bilangan
: 40 Menit

Kerjakan Masalah yang ada dengan lengkap!
Seorang anak bernama Rudi memiliki uang Rp. 1.000.000 dan akan
menabungkannya ke bank, bank tersebut memberikan Bungan sebesar 10% per
tahun, berapakah uang Rudi setelah menabung selama 18 bulan?
Penyelesaian
Diketahui, suku bunga per tahun = …%
Uang yang dimiliki Rudi = …
Lama rudi menabung = … bulan
Ditanyakan, uang rudi setelah … bulan
Jawab,
Persentase yang didapat dalam 18 bulan =
Jumlah uang =

Jadi uang Rudi setelah 18 bulan adalah Rp.

…

8
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Seseorang memarkirkan mobilnya di sebuah tempat parkir, biaya parkirnya adalah
Rp. 2000 untuk 1 jam pertama dan Rp. 1000 untuk tiap jam berikutnya. Jika dia
memarkirkan mobilnya selama 5 jam maka iaya parkirnya adalah ?
Penyelesaian

Suatu Negara membuat sebuat kebijakan ekonomi yang berisi bahwa harga-harga
yang naik 40% akan diturunkan sebesar

. Bagaimanakah kondisi harga barang

mula-mula dengan harga barang sekarang?
Penyelesaian

9
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Pertemuan 2
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit
Standar Kompetensi
Memahami sifat operasi hitung bilangan dan menggunakanya dalam pemecahan
masalah

Kompentesi dasar
Menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dalam pemecahan masalah

MATERI
Perhatikanlah tabel di bawah ini yang menunjukkan waktu dan kecepatan
rata-rata dari suatu mobil untuk menempuh jarak 240 km.
No

Kecepatan
(Km/Jam)

Waktu
(Jam)

1

80

3

2

60

4

3

30

8

4

20

12

5

x

y

Tabel di atas menunjukkan bahwa, jika kecepatan rata-rata berkurang, maka waktu
yang dibutuhkan bertambah dan sebaliknya. Selain itu, dapat juga kita lihat, hasil
kali kecepatan rata-rata dengan waktu untuk setiap hari selalu tetap (atau sama),
yaitu:
60 km/jam x 4 jam = 240 km
40 km/jam x 6 jam = 240 km
30 km/jam x 8 jam = 240 km, dan seterusnya.

10

11

"Hasil kali kecepatan dengan waktu tempuh sama dengan jarak yang ditempuh". Jika
kita perhatikan lebih lanjut tabel sebelumnya, hasil perbandingan kecepatan rata-rata
dan

perbandingan

waktu

pada

dua

baris

tertentu

selalu

merupakankebalikan atau invers pekalian masing-masing, misalnya:
perbandingan kecepatan yang pertama dengan yang kedua adalah:

Sedangkan perbandingan waktu yang pertama dengan yang kedua adalah:

Jadi, 3/2 kebalikan atau invers dari 2/3.

Perbandingan

antara kecepatan

rata-rata

kebalikan

(invers)

dari

perbandingan dari waktu. Dikatakan ada perbandingan berbalik nilai antara
kecepatan rata-rata dan waktu. Jika kecepatan rata-rata dikali 2, maka waktunya
dibagi 2 dan sebaliknya.

Perhatikan contoh soal berikut!
Contoh soal 1 perbandingan berbalik nilai
Seorang arsitek memperkirakan dapat menyelesaikan sebuah gedung
perkantoran dalam waktu 15 bulan dengan 120 buruh. Arsitek itu menginginkan
gedung tersebut selesai dalam 12 bulan. Berapa tambahan buruh yang diperlukan?

Penyelesaian:
Dalam soal ini dapat kita lihat bahwa waktu berkurang berarti pekerja
bertambah, maka digunakan perbandingan berbalik nilai.
Waktu
Pekerja
120
x

15
12

Terlebih dahulu tentukan nilai x tersebut dengan cara menggunkan
perhitungan perbandingan berbalik nilai, seperti berikut.

11

12

Jumlah buruh yang dibutuhkan sebanyak 150 orang. Maka tambahan pekerja adalah
150 orang-120 orang = 30 orang. Jadi, agar selesai dalam 12 bulan perlu tambahan
buruh sebanyak 30 orang.

Dari contoh di atas dapat dituliskan secara umum:

Berdasarkan hubungan di atas memiliki hubungan dengan

(kebalikan dari ).

Hubungan seperti itu disebut perbandingan berbalik harga.
atau (

)

Contoh soal serupa PISA
Seorang pengemudi memperhatikan Odometer mobilnya, Odometer tersebut
menjukkan 15951 km Sang pengemudi mobil mengetahui bahwa itu adalah bilangan
polindromik (angkanya dibaca sama dari depan maupun dari belakang). Sang
pengemudi pun berfikir bahwa itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama
untuk bisa terjadi lagi. Akan tetapi, setelah mengemudikan mobilnya selama 2 jam,
odometer tersebut kembali menunjukkan angka
polindromik. Berapakah kecepatan mobil yang dikemudikan pengemudi tersebut?
Penyelesaian
Angka polindromik terdekat dari 15951 adalah 16061, berarti setelah 2 jam
odometer mobil menunjukkan angka 16061 tersebut. Sehingga dalam 2 jam mobil
tersebut menempuh jarak 110 km. Maka kecepatan mobil adalah, jarak / waktu,
110/2 = 55 km/jam

12
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Soal Soal Evaluasi
Seorang peternak mempunyai persediaan pakan ternak untuk 72 ekor ayam
selama 10 hari. Peternak itu membeli 18 ekor lagi, maka dalam beberapa hari
persediaan pakan itu akan habis. Tentukan dalam berapa hari persediaan akan habis?

Penyelesaian

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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Lembar Kerja Peserta Didik
Besesuaian dengan Literasi PISA
Mata Pelajaran
Kelas/semester
Tahun pelajaran
Konteks
Alokasi Waktu

: Matematika
: VIII / 2
: 2013 / 2014
: Bilangan
: 40 Menit

Kerjakan Masalah yang ada dengan lengkap!

Sebuah peternakan memiliki 30 ekor sapi, dengan sapi sejumlah tersebut dapat
menghabiskan stok rumput selama 18 hari, jika pemilik peternakan membeli lagi
sapi seanyak 15 ekor, makan stok sapi yang ada akan habis dalam waktu brapa hari?
Penyelesaian
Penyelesaian masalah ini dengan menggunakan perbandingan terbalik,
Secara logisnya, jika jumlah sapi bertambah, maka waktu untuk menghabiskan
rumputnya …..
Misalkan waktu menghabiskan rumput yang baru adalah
Maka dapat dirumuskan perbandingannya adalah

Maka waktu yang akan digunakan untuk menghabiskan rumput jika jumlah sapinya
bertambah 15 adalah … hari

14
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Ketidakpastian Data

2

Pertemuan 3
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit

Standar Kompetensi
Melakukan Pengolahan dan Penyajian Data

Kompentesi dasar
Menentukan rata-rata, median, dan modus data tunggal serta penafsirannya

MATERI
Ketidakpastian Data
Statistika adalah ilmu pengetahuan mengenai metode pengumpulan, pengolahan,
penafsiran, serta penaarikan kesimpulan dari suatu data penelitian. Data yang kita
peroleh dapat disajikan dengan 2 cara yaitu
Bentuk diagram yaitu digram batang, diagram garis dan diagram lingkaran.
Bentuk tabel.
Apapun bentuk data yang kita sajikan, yang pasti memberikan pengertian yang sama
bagi pembacanya.
TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI DATA TUNGGAL
Berikut ini disajikan hasil nilai ujian matematika dari 40 siswa
7
7
8
8

6
9
7
8

9
6
7
8

6
6
8
7

8
8
6
7

8
9
9
8

9
8
9
8

8
8
8
9

7
8
7
8

8
7
9
8

15

16

Jika kita menyajikan nilai ujian matematika tersebut dalam tabel maka hasilnya
sebagai berikut
nilai

frekuensi

6

5

7

9

8

18

9

8

UKURAN PEMUSATAN DATA TUNGGAL
1. Mean / rataan
Mean merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan data yang dapat dihitung
menggunakan rumus

2. Median
Median merupakan nilai tengah dari data-data yang terurut, untuk menghitung
median biasanya menggunakan rumus

3. Modus
Modus merupakan kumpulan data yang paling sering muncul atau data yang
mempunyai nilai frekuensi terbesar. Jika dalam data yang kita peroleh terdapat lebih
dari satu data yang memiliki frekuensi besar dan sama-sama paling sering muncul
maka dalam kumpulan data tersebut terdapat lebih dari satu modus.
contoh : 2, 3, 3, 5, 6,4,3,8,1 berarti modus untuk kumpulan data tersebut yaitu 3

Contoh Soal Serupa PISA
Nilai rata-rata ulangan matematika kelas VIII adalah 40 dengan jangkauan 4. Karena
nilai rata-rata terlalu rendah, maka setiap nilai dikalikan 2, kemudian dikurangi
dengan 9. Tentukan rata-rata data yang baru dan jangkauan data yang baru.
16

17

Penyelesaian
Rata-rata data yang baru adalah dua kali rata-rata data yang lama dikurangi 9,
yaitu 2x40 – 9 = 71.
Lalu, jangkauan data yang baru adalah dua kali jangkauan data yang lama,
yaitu 2x4=8.
Soal Soal Evaluasi
Nilai
Frekunesi
5
2
6
4
7
2
8
1
Diketahui data nilai dari suatu kelas sesuai dengan tabel diatas,
Tentukan Mean, Medan dan Modusnya

Penyelesaian
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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Lembar Kerja Peserta Didik
Besesuaian dengan Literasi PISA
Mata Pelajaran
Kelas/semester
Tahun pelajaran
Konteks
Alokasi Waktu

Nama
Nomor Presensi

: Matematika
: VIII / 2
: 2013 / 2014
: Perubahan dan Keterkairan,
Tendensi Sentral
: 40 Menit

:
:

Selesaiakn masalah berikut ini dengan benar
Diketahui data hasil panen dari kebun milik seorang petani selama 21 bulan sebagai
berikut dalam satuan ton
25, 26, 22, 24, 26, 28, 21,
24, 26, 27, 28, 28, 30, 25,
29, 22, 21, 23, 25, 26, 23
Tentukan Mean, Median, dan Modus dari data diatas!
Penyelesaian
Dengan mengurutkan data diatas, maka data akan menjadi = …
Dapat ditentukan
Mean =

Media =

Modus =

Diagram batang berikut menunjukan nilai ulangan matematika beberapa siswa Kelas
IX.

18

19

Tentukan jumlah dari mean, median dan modus dari data data diatas
Penyelesaian

19

20
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Perubahan dan Keterkaitan

Pertemuan 4
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit

Standar Kompetensi
Memahami sistem persamaan linear dua variabel dan mengunakannya dalam
pemecahan masalah

Kompentesi dasar
Menyelesaikan dengan matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan
linear dua variabel dan penafsirannya

MATERI
Persamaan linear adalah sebuah persamaan aljabar, yang tiap sukunya
mengandung konstanta, atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal.
Persamaan ini dikatakan linear sebab hubungan matematis ini dapat digambarkan
sebagai garis lurus dalam Sistem koordinat Kartesius.

Contoh grafik dari suatu persamaan linear dengan nilai m=0,5 dan b=2 (garis merah)
Bentuk umum untuk persamaan linear adalah

20

21

Dalam hal ini, konstanta m akan menggambarkan gradien garis, dan konstanta b
merupakan titik potong garis dengan sumbu-y. Persamaan lain, seperti x3, y1/2,
dan xybukanlah persamaan linear.

Harga 2 buah mangga dan 3 buah jeruk adalah Rp. 6000, kemudian apabila membeli
5 buah mangga dan 4 buah jeruk adalah Rp11.500,Berapa jumlah uang yang harus dibayar apabila kita akan membeli 4 buah mangga
dan 5 . buah jeruk ?
Jawab :
Dalam menyelesaikan persoalan cerita seperti di atas diperlukan penggunaan model
matematika.
Misal: harga 1 buah mangga adalah x dan harga 1 buah jeruk adalah y
Maka model matematika soal tersebut di atas adalah :
2x + 3 y = 6000
5x + 4 y = 11500
Ditanya 4 x + 5 y = ?
Kita eliminasi variable x :
2x + 3 y = 6000 | x 5 | = 10x + 15 y = 30.000
5x + 4 y = 11500 | x 2 | = 10x + 8 y = 23.000 - ( karena x persamaan 1 dan 2
+)
7y = 7000
y = 1000
masukkan ke dalam suatu persamaan :

didapatkan x = 1500 (harga sebuah mangga) dan y = 1000 (harga sebuah jeruk)
sehingga uang yang harus dibayar untuk membeli 4 buah mangga dan 5 buah jeruk
adalah 4 x + 5 y = 4. 1500 + 5. 1000
= 6000 + 5000 = Rp. 11.000,-

21
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Lembar Kerja Peserta Didik
Besesuaian dengan Literasi PISA
Mata Pelajaran
Kelas/semester
Tahun pelajaran
Konteks
Alokasi Waktu

: Matematika
: VIII / 2
: 2013 / 2014
: Perubahan dan Keterkairan,
Tendensi Sentral
: 40 Menit

Selesaiakan masalah berikut ini dengan benar
Seorang Ibu pergi kepasar untuk membeli 2 macam buah, ibu membeli 4 Kg apel
dan 3 Kg jeruk seharga Rp. 64.000, keesokan harinya ibu membeli 2 KG apel dan 2
Kg jeruk seharga Rp. 36.000, berapa yang harus ibu bayar jika ia akan membeli 3 kg
apel dan 1 kg jeruk?
Penyelesaaian
Pembuatan Model matematika
Misalkan, harga untuk setiap kg apel = x
harga untuk setiap kg jeruk = y
maka modelnya menjadi
____________________________________________ (1)
____________________________________________ (2)
Kita akan gunakan metode eliminasi untuk menyederhanakan sistem persamaannya,
untuk persamaaan (1) dikali dengan … dan persamaan (2) dikali dengan … untuk
menyamakan koefisien variable … dan meneliminasi variable …
Maka akan menjadi,
…
…=…
…=… _________________ (3)
kita akan substitusikan persamaan (3) ke persamaan ( …), maka

Jadi, harga 1kg apel adalah …
Dan harga 1kg jeruk adalah …
Jika diketahui selisih umur ayah dan anak 5 tahun yang lalu adalah 24 tahun, jumlah
umur keduanya sekarang adalah 44tahun, pada umur berapakah ayah memiiki anak?
?
Penyelesaaian

22
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Pembuatan Model matematika
Misalkan, Umur ayah = x
Umur anak = y
maka modelnya menjadi
) (
)
 (
___________________________________________ (1)

______________________________________________________ (2)
Kita akan gunakan metode eliminasi untuk menyederhanakan sistem persamaannya,
untuk persamaaan (…) dikali dengan … dan persamaan (…) dikali dengan … untuk
menyamakan koefisien variable … dan meneliminasi variable …
Maka akan menjadi,

kita akan substitusikan persamaan (…) ke persamaan ( …), maka

Jadi, ayah memiliki anak pada saat umur ayah …

tahun

23
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Bangun Ruang

4

Pertemuan 5
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit

Standar Kompetensi
Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya
Menentukan unsur, bagian dan ukuran lingkaran

Kompentesi dasar
Keliling dan luas segitiga dan segiempat serta menggunakannya dalam pemecahan masalah
Mengjhitung keliling dan luas lingkaran

MATERI
Persegi
s
s

Rumus keliling dan Luas Bangun Datar
Rumus Persegi
contoh :
Sisi
Keliling

Contoh :
Sisi
Luas

= 5 cm
=4x5
= 20 cm

= 5 cm
=5x5

24

25

= 25 cm2

Persegi Panjang
P
l

Rumus persegi panjang
Keliling
(
contoh
Panjang
Lebar

:
= 6 cm
= 4 cm

Keliling

= 2 x (6 + 4)
= 20 cm

(

)

)

Luas

contoh :
Panjang
lebar
Luas

= 8 cm
= 5 cm
=8x5
= 40 cm2

Segitiga

Rumus Segitiga

25

26

Contoh :
AB
AC
BC
Kelililng
Luas

= 8 cm
= 10 cm
= 6 cm
= 8 + 10 + 6
= 24 cm
=

Lingkaran

r

Rumus Lingkaran

Dengan

contoh :
diameter
jari jari

=28 cm
= 2 x diameter = 28 : 2 = 14 cm

Contoh Soal Serupa Pisa
Klip kertas berikut terbuat dari kawat dan mempunyai panjang 4 cm. Berapa banyak
klip kertas yang dapat dibuat dari kawat sepanjang 10 m? Jelaskan jawabanmu!

26

27

27
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Soal Evaluasi
1. Diameter pipa kecil adalah 60% dari diameter pipa besar. Berapa persenkah
luas lubang pipa kecil dari luas lubang pipa besar?

2. Harga sebungkus obat anti alergi sama dengan dua kali harga obat turun
panas . Jika ayah membeli 6 bungkus obat anti alergi dan 15 bungkus obat
turun panas umtuk persediaan di apoteknya dengan harganya Rp21.600,00,
harga satu obat alergi adalah ... .

Penyelesaian

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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Lembar Kerja Peserta Didik
Besesuaian dengan Literasi PISA
Mata Pelajaran
Kelas/semester
Tahun pelajaran
Konteks
Alokasi Waktu

: Matematika
: VIII / 2
: 2013 / 2014
: Ruang dan Bentuk
: 40 Menit

Kerjakan Masalah yang ada dengan lengkap!

Di sekolah, guru memerintahkan muridnya untuk menemukan sudut yang terbentuk
dari benda-benda disekitarnya. Kemudian guru tersebut menunjuk jam dan
menanyakan besar sudut antara jarum penunjuk jam dan jarum penunjuk menit. Jika
saat itu pukul 09.45, maka besar sudut terkecil yang terbentuk adalah?
Penyelesaian

Maka sudut yang terbentuk saat jam menuntukan pukul 09.45 adalah
Seorang ayah memiliki tanah warisan berbentuk segitiga, dan ayah membaginya
kepada ketiga anaknya seperti gambar berikut.
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Menurut kamu adilkah cara pembagian tanah yang dilakukan oleh si ayah?
Kemukakan pendapatmu dengan alas an yang matematis!

Klip kertas berikut terbuat dari kawat dan mempunyai panjang 4 cm. Berapa banyak
klip kertas yang dapat dibuat dari kawat sepanjang 10 m? Jelaskan jawabanmu!
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Pertemuan 6
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit
Standar Kompetensi
Menggunakan teorema phytagoras dalam pemecahan masalah
Menentukan unsur, bagian dan ukuran lingkaran

Kompentesi dasar
Memecahkan masalah pada bangundatar yang berkaitan dengan Teorema Phytagoras
Menghitung keliling dan luas lingkaran

MATERI
Menemukan teorema pythagoras
Pada segitiga siku-siku mempunyai sisi-sisi yang terdiri atas 2 sisi siku-siku dan 1
sisi miring, seperti pada gambar di bawah ini!
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perhatikan gambar dibawah ini

Menggunakan rumus teorema pythagoras
a. menghitung panjang sisi segitiga siku-sikujika sisi lain diketahui
contoh :
Pada ∆ ABC yang siku-siku di A diketahui bahwa panjang sisi
panjang sisi
BC = 25 cm. Hitunglah panjang sisi AC !

AB = 15 cm, dan

jawab:

b. menghitung panjang diagonal pada bangun datar
contoh:
32
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Persegi panjang KLMN mempunyai panjang KN = 7 cm dan KL = 24 cm. Hitunglah
panjang diagonal LN !
jawab:

jadi panjang diagonal LN adalah 25 cm
3. tripel pythagoras
Cara mencari bilangan-bilangan yang merupakan tripel Pythagoras adalah dengan
menggunakan rumus Pythagoras a2 = b2 + c2 yang ditentukan oleh dua bilangan
misalkan x dan y, diperoleh hubungan sebagai berikut :
a = x2 + y2
b = x2 – y2
c = 2 xy
contoh:
Tentukan tripel Pythagoras dari bilangan-bilangan 5 dan 2?
jawab:
Misalkan x =5 dan y =2, maka
a = x2 + y2 = 52 + 22 = 25 + 4 = 29
b = x2 – y2 = 52 – 22 = 25 – 4 = 21
c = 2 xy = 2 (5)(2) = 20
Jadi tripel pythagorasnya adalah : 29, 21, 20
Contoh Soal Serupa PISA
Salah satu hal yang menarik perhatian pada Kantin Sejahtera adalah semua meja
makan berbentuk bundar dan di atasnya terdapat taplak yang berbentuk persegi.
Diketahui diameter dan tinggi semua meja adalah 1 meter, dan semua taplak meja
dirancang sehingga keempat ujungnya tepat menyentuh lantai.
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Jika terdapat lima meja pada Kantin Sejahtera, berapa meter persegi total luas kain
yang digunakan untuk membuat taplak semua meja tersebut?Jelaskan jawabanmu.
Penyelesaian
Misalnya:
Permukaan meja bundar dengan taplak persegi yang keempat ujungnya sampai ke
tanah, dapat digambarkan sebagai berikut,

Jika diameter meja bundar dihubungkan dengan kedua sisi taplak yang saling
berhadapan, maka daerah taplak terbagi menjadi 4 bagian yang berbentuk segitiga
siku-siku.yang kongruen. Dimana sisi miring segitiga sama dengan panjang sisi
taplak.
Oleh karena itu panjang sisi kain dapat diperoleh dengan menggunakan teorema
Pythagoras yaitu
Kuadrat sisi miring segitiga siku-siku = Jumlah kuadrat kedua sisi siku-siku. atau
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Soal Evaluasi
Sebuah tangga yang panjangnya 6 m bersandar pada sebuah tiang listrik.
Jarak ujung bawah tangga terhadap tiang listrik adalah 3 m. Tinggi tiang
listrik yang dapat dicapai tangga adalah … . m

Penyelesaian

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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Lembar Kerja Peserta Didik
Besesuaian dengan Literasi PISA
Mata Pelajaran
Kelas/semester
Tahun pelajaran
Konteks
Alokasi Waktu

: Matematika
: VIII / 2
: 2013 / 2014
: Ruang dan Bentuk
: 40 Menit

Kerjakan Masalah yang ada dengan lengkap!
Sebuah sepeda motor bergerak sejauh 1884 meter, jika roda dari motor tersebut
memiliki jari-jari 30 cm, tentukan berapa putaran yang dilakukan oleh roda untuk
menempuh jarak tersebut!
Penyelesaian
Diketahui, jari-jari roda = …
Jarak yang ditempuh = …
Ditanyakan, banyaknya putaran roda
Jawab,
Pertama kita mencari keliling dari roda tersebut

Mencari jumlah putaran

Maka roda berputar sebanyak … kali untuk menempuh 1884 meter

Sebuah kapal layar milik ayah Andi berlayar dari Pelabuhan A ke arah selatan
menuju Pelabuhan B sejauh 250 km. Kemudian, dilanjutkan ke arah timur menuju
Pelabuhan C sejauh 300 km.
Berapakah jarak kapal jika langsung berlayar dari Pelabuhan A ke Pelabuhan C?
Penyelesaian
Jalur yang ditempuh kapat dapat membentuk segitiga siku-siku seperti berikut
A
36
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… km

?

B

C
… km

Maka ,
Jarak A ke C

√( )

( )

√
…
=…
Jadi jarak yang ditempuh kapal jika langsung kembali dari kota C ke kota A adalah
… Km
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Kisi-kisi Soal SMP Serupa PISA

No

Bentuk
Soal

Kontent
Kategori
Indikator

Kategori

Proses
Indikator

Konteks
Kategori
Indikator

Level

Alokasi
Waktu

Memahami bagaimana dampak
matematika dalam dunia nyata hasil dan
perhitungan dari prosedur matematika
atau model agar membuat penilaian
kontekstual tentang bagaimana hasilnya
harus disesuaikan atau diterapkan.

Pekerjaan

Penjadwalan
dan
persediaan

2

3

PG

Bilangan

Rasio

Menafsirkan, menerapkan
dan mengevaluasi hasil dari
suatu proses matematika

2

PG

Ruang dan
Bentuk

Mengukur
Sudut

Mampu menggunakan
konsep, fakta, prosedur dan
penalaran dalam
matematika

menggunakan alat matematka, termasuk
tekhnologi, untuk membantu menemukan
atau memperkitakan solusi

Ilmu
Pengetahuan

Pengukuran

3

4

3

PG

Ruang dan
Bentuk

Mengukur
Keliling

Menafsirkan, menerapkan
dan mengevaluasi hasil dari
suatu proses matematika

Mengevaluasi kewajaran solusi
matematika dalam konteks masalah dunia
nyata.

Pribadi

Wisata

2

5

4

PG

Bilangan

Persen

Mampu merumuskan
masalah secara matematis.

Menyederhanakan situasi atau masalah
sesuai dengan analisis matematika.

Pribadi

Keuangan
Pribadi

2

3

5

PG

Perubahan dan
keterkaitan

Persamaan
Linear

Mampu merumuskan situasi
secara matematis

Menerjemahkan masalah kedalam bahasa
matematika atau representasi, yaitu untuk
standar model matematika

Ilmu
Pengetahuan

Obat

3

3

1
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Isian

Ruang dan
Bentuk

Mengukur jarak

Mampu merumuskan
masalah secara matematis

Merepresentasikan situasi matematis,
dengan menggunakan variabel yang tepat,
simbol, diagram, dan model standar

Pekerjaan

Pengukuran

2

3

7

Isian

Perubahan dan
keterkaitan

metode
penyelesaian
analitis dan non
analitis

Mampu menggunakan
konsep, fakta, prosedur dan
penalaran dalam
matematika

Merancang dan menerapkan strategi
untuk menemukan solusi matematika

Sosial

Transportasi
Umum

3

3

8

Isian

Perubahan dan
keterkaitan

Persamaan
Linear

Mampu merumuskan situasi
secara matematis

Menerjemahkan masalah kedalam bahasa
matematika atau representasi, yaitu untuk
standar model matematika

Pribadi

Umur

3

4

9

Isian

Ketidakpastian
data

Tendensi
Sentral

Mampu menggunakan
konsep, fakta, prosedur dan
penalaran dalam
matematika

Membuat diagram matematika, grafik,
dan konstruksi serta menggali informasi
matematika

Sosial

Pertanian

4

5

10

Isian

Ruang dan
Bentuk

Mengukur
Keliling

Menafsirkan, menerapkan
dan mengevaluasi hasil dari
suatu proses matematika

Mengevaluasi kewajaran solusi
matematika dalam konteks masalah dunia
nyata.

Pribadi

Olah Raga

2

3

11

Isian

Ketidakpastian
data

Tendensi
Sentral

Menafsirkan, menerapkan
dan mengevaluasi hasil dari
suatu proses matematika

Mengkritisi dan mengidentifikasi batasbatas dari model yang digunakan untuk
memecahkan masalah.

Ilmu
Pengetahuan

Pengukuran

3

3

12

Isian

Bilangan

Persen

Mampu merumuskan
masalah secara matematis

Menyederhanakan situasi atau masalah
sesuai dengan analisis matematika.

Pribadi

Keuangan
Pribadi

3

4

6
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13

Isian

Perubahan dan
keterkaitan

metode
penyelesaian
analitis dan non
analitis

Mampu merumuskan
masalah secara matematis

Menerjemahkan masalah ke dalam bahasa
matematika atau representasi, yaitu untuk
standar model matematika

Sosial

Pemerintah

5

7

Merancang dan menerapkan strategi
untuk menemukan solusi matematika.

Sosial

Ekonomi

4

5

14

Isian

Bilangan

persen

Mampu menggunakan
konsep, fakta, prosedur dan
penalaran dalam
matematika

15

Isian

Ruang dan
Bentuk

Menukur jarak

Mampu merumuskan
masalah secara matematis

Menerjemahkan masalah ke dalam bahasa
matematika atau representasi, yaitu untuk
standar model matematika

Sosial

Demografi

4

5

16

Uraian

Ruang dan
Bentuk

Menghitung
Luas

Mampu menggunakan
konsep, fakta, prosedur dan
penalaran dalam
matematika

Merancang dan menerapkan strategi
untuk menemukan solusi matematika

Pekerjaan

Mengukur

5

15

17

Uraian

Bilangan

Persen

Mampu merumuskan
masalah secara matematis.

Menyederhanakan situasi atau masalah
sesuai dengan analisis matematika.

Pribadi

Keuangan
Pribadi

3

10

18

Uraian

Ketidakpastian
data

Tendensi
Sentral

Menafsirkan, menerapkan
dan mengevaluasi hasil dari
suatu proses matematika

Mengkritisi dan mengidentifikasi batasbatas dari model yang digunakan untuk
memecahkan masalah.

Ilmu
Pengetahuan

Pengukuran

4

12

Proporsi

Mampu menggunakan
konsep, fakta, prosedur dan
penalaran dalam
matematika

Menggunakan dan beralih di antara
representasi yang berbeda dalam proses
menemukan solusi

Sosial

Kebijakan
Publik

3

10

19

Uraian

Bilangan
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20

Uraian

Ruang dan
Bentuk

Mengukur Luas

Mampu merumuskan
masalah secara matematis

Menerjemahkan masalah ke dalam bahasa
matematika atau representasi, yaitu untuk
standar model matematika

Ilmu
Pengetahuan

Pengukuran

5

13

154
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PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 1 UNGARAN
Alamat : Jl. Diponegoro No. 197 Tlp./Fax. (024) 6921083 Kab. Semarang
Email : smpn1_ungaran@yahoo.co.id. Website :http//www.smpn1ungaran.sch.id

Soal Intrumen Serupa PISA
Kelas
Wa k t u

: VII (Delapan)
: - (120 menit )

PETUNJUK UMUM
1.
2.
3.
4.

a.

Tulislah namamu di sudut kanan atas pada lembar jawaban !
Bacalah soal – soal dengan teliti dan benar !
Kerjakan soal – soal yang mudah dahulu !
Teliti kembali hasil pekerjaannmu sebelum kamu serahkan kepada pengawas !

Soal Pilihan Ganda
1.

Jika 15 orang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu 10
hari, maka berapa hari pekerjaan tersebut akan selesai jika ada tambahan
10 orang pekerja baru?
a. 5 hari
b. 6 hari
c. 7 hari
d. 8 hari

2.
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Seorang anak diperintahkan gurunya untuk membayangkan besar sudut
1200 tanpa menggunakan busur, jika dengan menggunakan bantuan jam,
maka jarum panjang dan jarum pendek sebuah jam yang akan
membentuk sudut 1200, waktu menunjukkan pukul ....
a. 9.00 atau 7.00
b. 4.00 atau 8.00
c. 14.00 atau 7.00
d. 2.30 atau 9.30
3.

Suatu taman bunga berbentuk lingkaran dengan luas 1.386 m2. Di
sekeliling taman itu setiap 4 meter ditanami pohon cemara. Banyak
pohon cemara yang dapat ditanam adalah … .
a. 22 buah
b. 44 buah
c. 33 buah
d. 55 buah
4.

Seorang karyawan memperoleh gaji sebulan Rp1.400.000,00 dengan
penghasilan tidak kena pajak Rp480.000,00. Jika besar pajak penghasilan
10%, besar gaji yang diterima karyawan itu adalah ... .
a. Rp920.000,00
b. Rp1.260.000,00
c. Rp1.308.000,00
d. Rp1.352.000,00

5.
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Harga sebungkus obat anti alergi sama dengan dua kali harga obat turun
panas . Jika ayah membeli 6 bungkus obat anti alergi dan 15 bungkus
obat turun panas umtuk persediaan di apoteknya dengan harganya
Rp21.600,00, harga satu obat alergi adalah ... .
a. Rp1.600,00
b. Rp800,00
c. Rp1.500,00
d. Rp750,00

b. Isian singkat
6.

Sebuah tangga yang panjangnya 6 m bersandar pada sebuah tiang listrik.
Jarak ujung bawah tangga terhadap tiang listrik adalah 3 m. Tinggi tiang
listrik yang dapat dicapai
tangga adalah … . m

7.
Tarif taksi
untuk kilometer pertama
adalah Rp8.000 dan untuk
kilometer
berikutnya
adalah Rp4.000. Biaya untuk waktu tunggu adalah Rp30.000/ jam.
Apabila jarak tempuh kurang dari 2 kilometer, penumpang harus
membayar Rp20.000. Budi adalah salah penumpang taksi. Jarak yang ia
tempuh adalah 8 km, maka yang dibayarkan adalah … .
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8.

Selisih umur seorang ayah dan anak perempuannya adalah 26 tahun,
sedangkan lima tahun yang lalu jumlah umur keduanya 34 tahun.
Hitunglah umur ayah dan anak perempuannya dua tahun yang akan
dating adalah … tahun dan … tahun
9.

Diketahui data hasil panen dari kebun milik seorang petani selama 21
bulan sebagai berikut dalam satuan ton
25, 26, 22, 24, 26, 28, 21, 24, 26, 27, 28, 28, 30, 25,
29, 22, 21, 23, 25, 26, 23
Median dari data hasil panen tersebut adalah ....
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10.
Dalam
suatu
perlombaan,
seorang
pembalap
sepeda
menempuh
lintasan
berbentuk
lingkaran
dengan jari-jari 500 m.
Jika pembalap tersebut
menempuh jarak 15.700 m maka jumlah putaran yang ditempuh
pembalap tersebut adalah … .
11.

Pada semester ini, Pak Amir
memberikan kuis matematika 12 kali. Nilai kuis matematika yang diperoleh
Arin adalah sebagai berikut:
84, 90, 79, 100, 96, 80, 83, 98, 86, 74, 92.
Berapa nilai rata-rata maksimal yang diperoleh Ocha dari 12 kali kuis?
Tunjukkan penyelesaiannya!
12.

Tina menyimpan uang di bank sebesar Rp1.200.000,00 dengan suku
bunga tunggal 12% setahun. Bunga yang diterima Tina pada akhir bulan
kesebelas adalah … .
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13.

Pemerintah mengadakan sensus di suatu kota. Saat datang di suatu
rumah, terdapat 3 orang anak yang berbeda umur. Anak tertua memiliki
umur 3 tahun lebih tua dari anak kedua, dan anak kedua 5 tahun lebih tua
dari anak bungsu. Jika jumlah umur ketiganya 70 tahun, maka umur anak
kedua adalah … tahun.
14.

Seorang Pedagang membeli buku dari penyalur di kawasan Pasar
Cikapundung, Bandung seharga Rp. 36.000, dia harus menyisakan biaya
ongkos sebesar 10%. Selain itu dia juga harus menyisakan
keuntungan sebesar Rp. 9.000 per bukunya. Harga jual buku
tersebut akan naik … persen jika dibandingkan harga belinya.

15.

Empat buah kota berada di satu garis lurus. Jarak antara kota pertama dan
kota ketiga berjarak 90 km, jarak antara kota kedua dan keempat adalah
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70 km, dan jarak antara kota pertama dan kota keempat adalah 120 km
maka kota ke dua dan keempat adalah … km

Soal Uraian

16.

Pak Bondan mewariskan satu bidang tanah yang ada di lereng bukit dengan
total luas 216 2 kepada tiga putranya seperti yang diperlihatkan pada
gambar.
a. Adilkah cara pembagain tanah pak Bondan?
b. Si sulung ingin menanami tanahnya dengan sayuran. Setengah bagian
ditanami dengan kangkung. Sepertiga dari bagian yang tersisa ditanami
bayam, dan selebihnya ditanami sawi. Berapakah luas tanah yang
ditanami sawi?Jelaskan.

17.

Arin yang baru duduk dikelas 5 SD diantar ibunya ke bank untuk
menabungkan uang yang diberikan oleh kakek dan neneknya saat liburan
kenaikan kelas sebesar Rp 900.000,00. Setelah 8 bulan jumlah uang
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simpanan Arin menjadi Rp1.008.000,00. Hitunglah persentase besar bunga
bank tersebut pertahun!

18.

Diagram batang berikut menunjukan nilai ulangan matematika beberapa
siswa Kelas IX.

Tentukan jumlah dari mean, median dan modus dari data data diatas

19.

Suatu Negara membuat sebuat kebijakan ekonomi yang berisi bahwa hargaharga yang naik 40% akan diturunkan sebesar

. Bagaimanakah

kondisi harga barang mula-mula dengan harga barang sekarang?
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20.

http://pipa.indonetwork.net/3509949/pipa-panasonic-pipe-panasonic.

Diameter pipa kecil adalah 60% dari diameter pipa besar. Berapa persenkah
luas lubang pipa kecil dari luas lubang pipa besar?
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Rubrik Penskoran
a. Soal Pilihan Ganda
1.

Jika 15 orang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu 10
hari, maka berapa hari pekerjaan tersebut akan selesai jika ada tambahan
10 orang pekerja baru?
a. 5 hari
b. 6 hari
c. 7 hari
d. 8 hari
Kriteria
Deskripsi
Skor
1.
Berdasarkan rasio yang ada, maka akan
didapatkan sesuai dengan jumlah pekerja dan
waktu

5
Jawaban: B
2.
3.
4.
5.
Level
PISA
Konten

Jawaban dan alasan benar
Jawaban benar, alasan salah
Jawaban salah, alasan benar
Jawaban benar tanpa alasan
Jawaban salah, alasan salah, atau tidak menjawab

3
2
1
0

2
Aspek: Bilangan
Indikator: Rasio

Proses

Kategori:
Mampu merumuskan masalah secara matematis.
Indikator: Menafsirkan, menerapkan dan mengevaluasi hasil
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dari suatu

Konteks

Konteks: Pekerjaan

Waktu

Indikator: Penjadwalan dan ketersediaan
3 menit

2.

Seorang anak diperintahkan gurunya untuk membayangkan besar sudut
1200 tanpa menggunakan busur, jika dengan menggunakan bantuan jam,
maka jarum panjang dan jarum pendek sebuah jam yang akan
membentuk sudut 1200, waktu menunjukkan pukul ....
a. 9.00 atau 7.00
b. 4.00 atau 8.00
c. 14.00 atau 7.00
d. 2.30 atau 9.30
Kriteria
Deskripsi
Skor
0
1.
Jam memiliki sudut penuh sebesar 360 , jadi
untuk setiap perubahan 1 menit akan berubah
sbesar 60 , maka untuk membentuk sudut 1200 .
Maka dibutuhkan jarak antara jarum panajng dan
pendek sejauh 20 menit. Maka yang mungkin
adalah pukul 04.00 dan 08.00
5
Jawaban: B
Jawaban dan alasan benar
2.
Jawaban benar, alasan salah
3
3.
Jawaban salah, alasan benar
2
4.
Jawaban benar tanpa alasan
1
5.
Jawaban salah, alasan salah, atau tidak menjawab
0
Level
3
PISA
Konten
Aspek: Ruang dan Bentuk
Indikator: Mengukur Sudut
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Proses

Kategori:
Mampu menggunakan konsep, fakta, prosedur dan penalaran
dalam matematika.
Indikator:

Konteks

menggunakan alat matematka, termasuk tekhnologi, untuk
membantu menemukan atau memperkitakan solusi
Konteks: Ilmu pengetahuan
Indikator: Pengukuran

Waktu
3.

4

menit

Suatu taman bunga berbentuk lingkaran dengan luas 1.386 m2. Di
sekeliling taman itu setiap 4 meter ditanami pohon cemara. Banyak
pohon cemara yang dapat ditanam adalah … .
a. 22 buah
b. 44 buah
c. 33 buah
d. 55 buah
Kriteria
Deskripsi
Skor
1.
Jika diketahui Luas, untuk mengetahui keliling
maka dicari dahulu nilai jari-jarinya (r) ,
√

√

5
Sekarang kita mencari kelilingnya

Jika setiap 4 meter ditanami pohon , maka pohon
yang dibituhkan 132:4 = 33
Jawaban: C
2.
3.

Jawaban dan alasan benar
Jawaban benar, alasan salah
Jawaban salah, alasan benar

3
2
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4.
5.
Level
PISA
Konten

Jawaban benar tanpa alasan
Jawaban salah, alasan salah, atau tidak menjawab

1
0

2
Aspek: Ruang dan Bentuk
Indikator: Mengukur Keliling

Proses

Kategori:
Menafsirkan, menerapkan dan mengevaluasi hasil dari suatu
proses matematika
Indikator:

Konteks

Mengevaluasi kewajaran solusi matematika dalam konteks
masalah dunia nyata.
Konteks: Pribadi

Waktu

Indikator: Wisata
5 menit

4.

Seorang karyawan memperoleh gaji sebulan Rp1.400.000,00 dengan
penghasilan tidak kena pajak Rp480.000,00. Jika besar pajak penghasilan
10%, besar gaji yang diterima karyawan itu adalah ... .
a. Rp920.000,00
b. Rp1.260.000,00
c. Rp1.308.000,00
d. Rp1.352.000,00
Kriteria
Deskripsi
Skor
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1.

Dari soal diketahui gaji sebulan Rp. 1.400.000,
dan penghasilan tidak kena pajak Rp. 480.000.
dan pajak sebesar 10%
Maka, penghasilan kena pajak Rp. 1.400.000Rp.480.000 = Rp. 920.000
(

2.
3.
4.
5.
Level
PISA
Konten

)

Maka penghasilan yang diterima,
Rp. 1.400.000 – Rp. 92.000 = Rp. 1.308.000
Jawaban: C
Jawaban dan alasan benar
Jawaban benar, alasan salah
Jawaban salah, alasan benar
Jawaban benar tanpa alasan
Jawaban salah, alasan salah, atau tidak menjawab

5

3
2
1
0

2
Aspek: Bilangan
Indikator: Persen

Proses

Kategori:
Mampu merumuskan masalah secara matematis.
Indikator:

Konteks

Menyederhanakan situasi atau masalah sesuai dengan analisis
matematika.
Konteks: Pribadi

Waktu

Indikator: Keuangan Pribadi
3 menit

5.
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Harga sebungkus obat anti alergi sama dengan dua kali harga obat turun
panas . Jika ayah membeli 6 bungkus obat anti alergi dan 15 bungkus
obat turun panas umtuk persediaan di apoteknya dengan harganya
Rp21.600,00, harga satu obat alergi adalah ... .
a. Rp1.600,00
b. Rp800,00
c. Rp1.500,00
d. Rp750,00
Kriteria
Deskripsi
Skor
1.
Harga sebungkus obat anti alergi sama dengan dua
kali harga obat turun panas . 6 bungkus obat anti
alergi dan 15 bungkus obat turun panas dengan
harganya Rp21.600,00,
Maka dapat dibuat modelnya
Jika obat alergi = a
Dan obat turun panas = b
5
Maka
Dan
(

2.
3.
4.
5.
Level
PISA
Konten

)

Maka obat alergi = 2 x Rp.800 = Rp.1600
Jawaban: A
Jawaban dan alasan benar
Jawaban benar, alasan salah
Jawaban salah, alasan benar
Jawaban benar tanpa alasan
Jawaban salah, alasan salah, atau tidak menjawab

3
2
1
0

3
Aspek: Perubahan dan keterkaitan
Indikator: Persamaan Linear

Proses

Kategori:
Mampu merumuskan masalah secara matematis.
Indikator:
Menerjemahkan masalah kedalam bahasa matematika atau
representasi, yaitu untuk standar model matematika
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Konteks

Konteks: Ilmu pengetahuan

Waktu

Indikator: Obat
3 menit

Isian singkat
6

Sebuah tangga yang panjangnya 6 m bersandar pada sebuah tiang listrik.
Jarak ujung bawah tangga terhadap tiang listrik adalah 3 m. Tinggi tiang
listrik yang dapat dicapai tangga adalah … . m
Rubrik
Kriteria
Deskripsi
1.
Diketahui panjang tangga 6 m dan jarak bawah
tangga dan tiang listrik 3 m, dan akan membentuk
segitiga phytagoras. Maka akan langsu digunakan
rumus phytagoras

Skor

5
?

6m

3m
Maka tinggi tiang

2.
3.
4.

√

Jawaban dan alasan benar
Jawaban benar, alasan salah
Jawaban salah, alasan benar
Jawaban benar tanpa alasan

√

√

3
2
1
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5.
Level
PISA
Konten

Jawaban salah, alasan salah, atau tidak menjawab

0

2
Aspek: Ruang dan Bentuk
Indikator: Menukur jarak

Proses

Kategori:
Mampu merumuskan masalah secara matematis.
Indikator:

7

Konteks

Merepresentasikan situasi matematis, dengan menggunakan
variabel yang tepat, simbol, diagram, dan model standar
Konteks: Pekerjaan

Waktu

Indikator: Pengukuran
3 menit

Tarif taksi untuk kilometer pertama adalah Rp8.000 dan untuk kilometer
berikutnya
adalah
Rp4.000.
Biaya untuk
waktu tunggu
adalah
Rp30.000/
jam. Apabila
jarak tempuh
kurang dari 2
kilometer, penumpang harus membayar Rp20.000. Budi adalah salah
penumpang taksi. Jarak yang ia tempuh adalah 8 km, maka yang dibayarkan
adalah … .
Rubrik
Kriteria
Deskripsi
1.
Diketahui bahwa untuk kilometer pertama dari
tariff taksi adalah Rp. 8000 dan perkilometer
selanjutnya adalah Rp. 4000. Jika yang ditempuh
8 KM maka biayanya dihitung sebagai berikut

Skor

5

172

2.
3.
4.
5.
Level
PISA
Konten

Jawaban dan alasan benar
Jawaban benar, alasan salah
Jawaban salah, alasan benar
Jawaban benar tanpa alasan
Jawaban salah, alasan salah, atau tidak menjawab

3
2
1
0

3
Aspek: Perubahan dan keterkaitan
Indikator: Penggambaran dan deskripsi data, posisi, serta
hubungan.

Proses

Kategori:
Mampu menggunakan konsep, fakta, prosedur dan penalaran
dalam matematikaIndikator:

Konteks

Merancang dan menerapkan strategi untuk menemukan solusi
matematika
Konteks: Sosial

Waktu

Indikator: Transportasi Umum
3 menit

8

Selisih umur seorang ayah dan anak perempuannya adalah 26 tahun,
sedangkan lima tahun yang lalu jumlah umur keduanya 34 tahun.
Hitunglah umur ayah dan anak perempuannya dua tahun yang akan
dating adalah … tahun dan … tahun
Rubrik
Kriteria
Deskripsi
1.
Jika dibuat model
Umur ayah = a
Dan umur anak perempuannnya = b

Skor
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Makan dari pertanyaan dapat dibuat model
1.
) (
)
2. (
Maka dari persamaan kedua didapat
(
) (
)

5

Dengan substitusi,
(

)

Jika ditanyakan 2 tahun yang akan datang
Maka umur ayah adalah 35 + 2 = 37 dan umur
adan adalah 9 + 2 =11

2.
3.
4.
5.
Level
PISA
Konten

Jawaban dan alasan benar
Jawaban benar, alasan salah
Jawaban salah, alasan benar
Jawaban benar tanpa alasan
Jawaban salah, alasan salah, atau tidak menjawab

3
2
1
0

3
Aspek: Perubahan dan keterkaitan
Indikator: Persamaan Linear

Proses

Kategori:
Mampu merumuskan masalah secara matematis.
Indikator:

Konteks

Menerjemahkan masalah kedalam bahasa matematika atau
representasi, yaitu untuk standar model matematika
Konteks: Pribadi
Indikator: umur
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Waktu

4 menit

9

Diketahui data hasil panen dari kebun milik seorang petani selama 21
bulan sebagai berikut dalam satuan ton
25, 26, 22, 24, 26, 28, 21, 24, 26, 27, 28, 28, 30, 25,
29, 22, 21, 23, 25, 26, 23
Median dari data hasil panen tersebut adalah ....
Rubrik
Kriteria
1.

Deskripsi
Untuk menetuka median kita harus mengurutkan
data yang ada menjadi data terurut, yaitu menjadi

Skor

21, 21, 22, 22, 23, 23 , 24, 24, 25, 25, 25, 26, 26,
26, 26, 27, 28, 28, 28, 29, 30
5
Dari 21 data yang ada untuk menentukan median
adalah data ke 11, yaitu 25

2.
3.
4.
5.
Level
PISA
Konten

Jawaban dan alasan benar
Jawaban benar, alasan salah
Jawaban salah, alasan benar
Jawaban benar tanpa alasan
Jawaban salah, alasan salah, atau tidak menjawab
3
Aspek: Ketidakpastian data
Indikator: Tendensi Sentral

3
2
1
0
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Proses

Kategori:
Mampu menggunakan konsep, fakta, prosedur dan penalaran
dalam matematikaIndikator:

Konteks

Membuat diagram matematika, grafik, dan konstruksi serta
menggali informasi matematika
Konteks: Sosial

Waktu

Indikator: Pertanian
3 menit

10
Dalam
suatu
perlombaan,
seorang
pembalap
sepeda
menempuh
lintasan
berbentuk
lingkaran
dengan jari-jari 500 m.
Jika pembalap tersebut
menempuh jarak 15.700 m maka jumlah putaran yang ditempuh
pembalap tersebut adalah … .
Rubrik
Kriteria
Deskripsi
1.
Diketahui jari-jari dari lintasan adalah 500m dan
jarak yang ditempuh seorang pembalap adalah
15.700m
Maka kita mencari dahulu keliling lingkarannya

Skor

Maka jumlah putaran yang ditempuh
5

Jawaban: D
2.
3.
4.
5.
Level

Jawaban dan alasan benar
Jawaban benar, alasan salah
Jawaban salah, alasan benar
Jawaban benar tanpa alasan
Jawaban salah, alasan salah, atau tidak menjawab
2

3
2
1
0
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PISA
Konten

Aspek: Ruang dan bentuk
Indikator: Menukur keliling

Proses

Kategori:
Menafsirkan, menerapkan dan mengevaluasi hasil dari suatu
proses matematika
Indikator:

Konteks

Mengevaluasi kewajaran solusi matematika dalam konteks
masalah dunia nyata.
Konteks: Pribadi

Waktu

Indikator: Olahraga
3 menit

11

Pada semester ini, Pak Amir
memberikan kuis matematika 12 kali. Nilai kuis matematika yang diperoleh
Arin adalah sebagai berikut:
84, 90, 79, 100, 96, 80, 83, 98, 86, 74, 92.
Berapa nilai rata-rata maksimal yang diperoleh Ocha dari 12 kali kuis?
Tunjukkan penyelesaiannya!
Kriteri
Sko
Deskripsi
a
r
1.
Nilai yang didapat dari 12 kali kuis adalah
84, 90, 79, 100, 96, 80, 83, 98, 86, 74, 92.
Maka rata-rata nilainya

5

2.

Jawaban dan alasan benar
Jawaban benar, alasan salah

3
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3.
4.
5.
Level
PISA
Konten

Jawaban salah, alasan benar
Jawaban benar tanpa alasan
Jawaban salah, alasan salah, atau tidak menjawab

2
1
0

3
Aspek: Ketidakpastian data
Indikator: Tendensi Sentral

Proses

Kategori:
Menafsirkan, menerapkan dan mengevaluasi hasil dari suatu
proses matematika
Indikator:

Kontek
s
Waktu

Mengkritisi dan mengidentifikasi batas-batas dari model yang
digunakan untuk memecahkan masalah.
Konteks: Ilmu Pengetahuan
Indikator: Pengukuran
4 menit

12

Tina menyimpan uang di bank sebesar Rp1.200.000,00 dengan suku
bunga tunggal 12% setahun. Bunga yang diterima Tina pada akhir bulan
kesebelas adalah … .
Rubric
Kriteria
Deskripsi
1.
Jika Tina memiliki uang sebesar Rp. 1.200.000
Kita menggunakan mekanisme bunga tunggal
Dengan suku bunga 12% pertahun,

Skor
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Maka suku bunga perbulan adalah 1%
Jika Tina menabung selama 11 bulan, maka
sukubunganya 11%

5

Maka bunga yang dimiliki Tina
(
)
( )

2.
3.
4.
5.
Level
PISA
Konten

Jawaban dan alasan benar
Jawaban benar, alasan salah
Jawaban salah, alasan benar
Jawaban benar tanpa alasan
Jawaban salah, alasan salah, atau tidak menjawab

3
2
1
0

3
Aspek: Bilangan
Indikator: Persen

Proses

Kategori:
Mampu merumuskan masalah secara matematis.
Indikator:

Konteks

Menyederhanakan situasi atau masalah sesuai dengan analisis
matematika.
Konteks: Pribadi

Waktu

Indikator: Keuangan Pribadi
4 menit

13

Pemerintah mengadakan sensus di suatu kota. Saat datang di suatu
rumah, terdapat 3 orang anak yang berbeda umur. Anak tertua memiliki
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umur 3 tahun lebih tua dari anak kedua, dan anak kedua 5 tahun lebih tua
dari anak bungsu. Jika jumlah umur ketiganya 70 tahun, maka umur anak
kedua adalah … tahun.
Rubrik
Kriteria
Deskripsi
1.
Jika dibuat model
Umur anak pertama = a
Umur anak kedua = b
Umur anak ketiga = c
Makan dari pertanyaan dapat dibuat model sesuai
dengan pertanyaan, yaitu
1.
2.
3.
Maka dari persamaan satu dan dua didapat dirubah
menjadi

Skor

5

Dari persamaan kedua

Dengan substitusi keduanya ke persamaan 3,

(

)

(

)

Jika ditanyakan 2 tahun yang akan dating
Maka umur ayah adalah 35 + 2 = 37 dan umur
adan adalah 9 + 2 =11

2.
3.
4.

Jawaban dan alasan benar
Jawaban benar, alasan salah
Jawaban salah, alasan benar
Jawaban benar tanpa alasan

3
2
1
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5.
Level
PISA
Konten

Jawaban salah, alasan salah, atau tidak menjawab

0

5
Aspek: Perubahan dan keterkaitan
Indikator: metode penyelesaian analitis dan non-analitis

Proses

Kategori:
Mampu merumuskan masalah secara matematis.
Indikator:

Konteks

Menerjemahkan masalah ke dalam bahasa matematika atau
representasi, yaitu untuk standar model matematika
Konteks: Sosial

Waktu

Indikator: Pemerintah
7 menit

14

Seorang Pedagang membeli buku dari penyalur di kawasan Pasar
Cikapundung, Bandung seharga Rp. 36.000, dia harus menyisakan
biaya ongkos sebesar 10%. Selain itu dia juga harus menyisakan
keuntungan sebesar Rp. 9.000 per bukunya. Harga jual buku
tersebut akan naik … berapa persen jika dibandingkan harga
belinya.
Kriteria
1.

Deskripsi
Pedagang membeli buku seharga Rp. 36.000
Biaya transportasinya 10%
Dan keuntungannya Rp. 9.000
Akan kita tentukan kenaikan harga buku

Skor

5
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Akan ditentukan besar kenaikan
( )

2.
3.
4.
5.
Level
PISA
Konten

Jawaban dan alasan benar
Jawaban benar, alasan salah
Jawaban salah, alasan benar
Jawaban benar tanpa alasan
Jawaban salah, alasan salah, atau tidak menjawab

3
2
1
0

4
Aspek: Bilanan
Indikator: Persen

Proses

Kategori:
Mampu merumuskan masalah secara matematis.
Indikator:

Konteks

Merancang dan menerapkan strategi untuk menemukan solusi
matematika.
Konteks: Sosial

Waktu

Indikator: Ekonomi
5 menit

15

Empat buah kota berada di satu garis lurus. Jarak antara kota pertama dan
kota ketiga berjarak 90 km, jarak antara kota kedua dan keempat adalah

182

70 km, dan jarak antara kota pertama dan kota keempat adalah 120 km
maka kota ke dua dan keempat adalah … km
Rubrik
Kriteria
Deskripsi
1.
Dari soal , dapat di gambarkan
A

B

C

Skor

D

90km

70km

5

120 km
Makan akan ditentukan dahulu jarak antara
pertamadan kedua
Dan jarak antara kota ketiga dan keempat
Maka jarak kota kedua dam ketiga adalah
(
)

2.
3.
4.
5.
Level
PISA
Konten

Jawaban: B
Jawaban dan alasan benar
Jawaban benar, alasan salah
Jawaban salah, alasan benar
Jawaban benar tanpa alasan
Jawaban salah, alasan salah, atau tidak menjawab

3
2
1
0

4
Aspek: Perubahan dan keterkaitan
Indikator: Penggambaran dan deskripsi data, posisi, serta
hubungan.

Proses

Kategori:
Mampu merumuskan masalah secara matematis.
Indikator:

Konteks

Menerjemahkan masalah ke dalam bahasa matematika atau
representasi, yaitu untuk standar model matematika
Konteks: Sosial
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Waktu

Indikator: Demografi
5 menit

184

Soal Uraian

16

Pak Bondan mewariskan satu bidang tanah yang ada di lereng bukit dengan
total luas 216 2 kepada tiga putranya seperti yang diperlihatkan pada
gambar.
c. Adilkah cara pembagain tanah pak Bondan?
d. Si sulung ingin menanami tanahnya dengan sayuran. Setengah bagian
ditanami dengan kangkung. Sepertiga dari bagian yang tersisa ditanami
bayam, dan selebihnya ditanami sawi. Berapakah luas tanah yang
ditanami sawi?Jelaskan.
Kriteria
Deskripsi
Skor
1.
Jawaban dan alasan benar
a. Adilkan cara pembagain pak Bondan?
Adil, karena
Rumus luas segitiga adalah
Karena memiliki alas yang sama dan tinggi
yang sama maka ketiganya memiliki laus
yang sama
b. Jika luas tanahnya semua 216m2 ,dan
sisulung mendapat sepertiga yaitu

Jika setengahnya ditanami kangkung dan
sepertiganya ditanami bayam dan sisanya
ditanami sawi
Maka yang ditanami sawi adalah

5
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(

)

Maka lahan yang ditanami adalah nya
Maka luas tanahnya

2.
3.
4.
5.
Level
PISA
Konten

Jawaban benar, alasan salah
Jawaban salah, alasan benar
Jawaban benar tanpa alasan
Jawaban salah, alasan salah, atau tidak menjawab

3
2
1
0

5
Aspek: Perubahan dan keterkaitan
Indikator: Penggambaran dan deskripsi data, posisi, serta
hubungan.

Proses

Kategori:
Mampu menggunakan konsep, fakta, prosedur dan penalaran
dalam matematika
Indikator:

Konteks

Merancang dan menerapkan strategi untuk menemukan solusi
matematika
Konteks: Pekerjaan

Waktu

Indikator: Mengukur
15 menit

17

Arin yang baru duduk dikelas 5 SD diantar ibunya ke bank untuk
menabungkan uang yang diberikan oleh kakek dan neneknya saat liburan
kenaikan kelas sebesar Rp 900.000,00. Setelah 8 bulan jumlah uang
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simpanan Arin menjadi Rp1.008.000,00. Hitunglah persentase besar bunga
bank tersebut pertahun!
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Kriteria
1.

Deskripsi
Jika uang awal Arin adalah Rp. 900.000
Dan uang arin setelah 8 bulan adalah Rp.
1.008.000
Akan dicari bunga(%) pertahunnya
(

)

Skor

5

( )
Jadi bunga perbulannya 1.5%
Jika Tina menabung selama 11 bulan, maka
sukubunganya 11%
Maka bunga yang dimiliki Tina
(
)
( )

2.
3.
4.
5.
Level
PISA
Konten

Jawaban dan alasan benar
Jawaban benar, alasan salah
Jawaban salah, alasan benar
Jawaban benar tanpa alasan
Jawaban salah, alasan salah, atau tidak menjawab

3
2
1
0

3
Aspek: Perubahan dan keterkaitan
Indikator: Penggambaran dan deskripsi data, posisi, serta
hubungan.

Proses

Kategori:
Mampu merumuskan masalah secara matematis.
Indikator:

Konteks

Menyederhanakan situasi atau masalah sesuai dengan analisis
matematika.
Konteks: pribadi
Indikator: Keuangan
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Waktu

10 menit
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18

Diagram batang berikut menunjukan nilai ulangan matematika beberapa
siswa Kelas IX.

Tentukan jumlah dari mean, median dan modus dari data data diatas
Kriteria
Deskripsi
Skor
1.
Dari diagram diatas disusun table dari data diatas
sebagai berikut
Nilai
Frekunesi
5
2
6
4
7
2
8
1
5
Diketahui jumlah seluruh siswa adalah 9
1. Mean
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2. Median
Karena jumlahnya ganjil maka Median
akan berada di data ke-5, yaitu 6
3. Modus
Data yang paling banyak muncul adalah
untuk nilai 6
Maka untuk,

2.
3.
4.
5.
Level
PISA
Konten

Jawaban dan alasan benar
Jawaban benar, alasan salah
Jawaban salah, alasan benar
Jawaban benar tanpa alasan
Jawaban salah, alasan salah, atau tidak menjawab

3
2
1
0

4
Aspek: Ketidakpastian data
Indikator: Tendensi Sentral

Proses

Kategori:
Mampu menggunakan konsep, fakta, prosedur dan penalaran
dalam matematika.
Indikator:

19

Konteks

Menggunakan dan beralih di antara representasi yang berbeda
dalam proses menemukan solusi
Konteks: Pekerjaan

Waktu

Indikator: Kontrol Kualitas
10 menit
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Suatu Negara membuat sebuat kebijakan ekonomi yang berisi bahwa hargaharga yang naik 40% akan diturunkan sebesar

. Bagaimanakah

kondisi harga barang mula-mula dengan harga barang sekarang?
Kriteria
Deskripsi
1.
Kebijakan Negara untuk menurunkan harga
sebesar

Skor

setelah kenaikan sebesar 40%

Maka perbesaan harganya adalah
Harga awal 100%, maka setelah kenaikan menjadi
140%
Jika diturunkan

, maka

5

Maka
Maka selisih harga mula-mula dan sekarang
adalah 19.6%

2.
3.
4.
5.
Level
PISA
Konten

Jawaban dan alasan benar
Jawaban benar, alasan salah
Jawaban salah, alasan benar
Jawaban benar tanpa alasan
Jawaban salah, alasan salah, atau tidak menjawab

3
2
1
0

3
Aspek: Bilangan
Indikator: proporsi

Proses

Kategori:
Mampu menggunakan konsep, fakta, prosedur dan penalaran
dalam matematika.
Indikator:

Konteks

Menggunakan dan beralih di antara representasi yang berbeda
dalam proses menemukan solusi
Konteks: Sosial
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Waktu

Indikator: Kenijakan Publik
10 menit

20

http://pipa.indonetwork.net/3509949/pipa-panasonic-pipe-panasonic.

Diameter pipa kecil adalah 60% dari diameter pipa besar. Berapa persenkah
luas lubang pipa kecil dari luas lubang pipa besar?
Kriteria
1.

Deskripsi

Skor

Diketahui:
maka

Sehingga untuk luasnya
(
)

2.
3.
4.
5.
Level
PISA
Konten

Jadi luas lingkaran kecil adalah 36% dari
lingkaran besar.
Jawaban dan alasan benar
Jawaban benar, alasan salah
Jawaban salah, alasan benar
Jawaban benar tanpa alasan
Jawaban salah, alasan salah, atau tidak menjawab
5
Konten: Ruang dan bentuk
Indikator: Mengukur luas

5
3
2
1
0
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Proses

Konteks
Waktu

Proses:
Mampu merumuskan masalah secara matematis
Indikator:
Menerjemahkan masalah ke dalam bahasa matematika atau
representasi, yaitu untuk standar model matematika
Konteks: Ilmu pengetahuan.
Indikator: Pengukuran.
13 menit

Lampiran 9

Perhitungan Uji Instrumen
Butir Soal PILGAN
No

Nama
1

2

3

4

5

jml
Skor
Pilga
n

Butir Soal Isian dan Uraian
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

jml
Skor
Uraia
n

UI-01

0

1

0

1

0

2

4

4

0

3

5

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

2

UI-02

0

1

0

0

0

1

2

5

0

1

0

2

0

5

0

0

0

0

0

0

0

15

3

UI-03

0

1

1

0

1

3

0

0

0

2

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

6

4

UI-04

0

1

1

1

1

4

5

5

5

4

5

5

5

0

3

3

4

1

1

0

0

46

5

UI-05

0

1

1

0

1

3

0

0

0

2

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

6

UI-06

0

1

1

1

0

3

5

0

0

5

5

5

5

0

0

0

3

0

5

0

0

33

7

UI-07

1

0

1

0

0

2

5

0

5

0

5

5

0

3

1

1

5

5

1

0

0

36

8

UI-08

0

1

1

1

0

3

5

0

0

2

3

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

9

UI-09

0

1

1

1

1

4

0

0

0

2

2

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

10

UI-10

0

1

1

1

0

3

5

0

0

2

2

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

11

UI-11

0

1

1

1

1

4

5

5

5

5

5

5

5

0

3

1

1

0

0

0

1

41

12

UI-12

0

1

0

0

1

2

3

0

2

3

2

3

0

0

0

0

0

0

5

1

0

19

13

UI-13

0

1

1

1

1

4

5

5

5

5

5

5

5

0

5

3

3

5

5

3

1

60

14

UI-14

1

1

1

1

1

5

2

2

5

5

2

5

5

5

2

0

1

0

1

1

1

37

15

UI-15

1

1

0

1

0

3

5

4

0

3

5

0

0

0

0

5

0

0

5

0

0

27

16

UI-16

0

1

1

1

0

3

5

5

5

5

5

5

5

0

3

3

0

0

0

0

0

41

17

UI-17

0

1

1

0

1

3

0

0

0

2

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

18

UI-18

1

1

1

0

1

4

5

0

2

5

5

5

3

5

1

0

2

0

5

0

0

38

19

UI-19

0

0

1

0

0

1

5

0

0

5

0

5

5

0

0

0

5

5

1

0

1

32

20

UI-20

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

5

0

0

0

0

8

0
4

0
17

0
15

0
11

1
12

1
59

0
66

0
35

0
34

2
64

2
65

5
77

0
39

0
18

0
18

0
16

0
29

0
16

0
29

0
5

0
4

9
515

0.29

0.66

0.63

0.59

0.36

0.75

0.57

0.81

0.71

0.64

0.57

0.81

0.20

0.84

0.57

0.46

0.52

0.48

0.51

0.56

UI-21
Jumlah
Koefisien
Spearman
( r hitung )
nilai r tabel

0.432

keterangan

tidak
valid

Valid

valid

valid

valid

P(1-P)

0.15

0.15

0.20

0.25

0.24

Koefisien
Reliabilitas

0.325924076

RELIABILITAS

RELIABILITAS

VALIDITAS

21

VALIDITAS

1

0.432
valid

valid

valid

valid

valid

valid

valid

Tdk
Valid

valid

valid

valid

valid

valid

valid

valid

5.03

5.13

5.15

2.65

3.29

3.43

5.63

3.43

2.13

2.09

3.75

3.19

4.45

0.49

0.16

254

1.991053689

194

RELIABILI
TAS
GABUNG
AN

Interpretasi

TK

tinggi

koefisien

0.823009987

Interpretasi

Reliabel ( koefisien > rtabel) & kategori "tinggi"

Tingkat
kesukaran

0.14
8

0.630

Interpretasi

sukar

Sedan
g

Hasil hitung
Daya
Beda

Reliabel ( koefisien > rtabel) & kategori
"Cukup"

intepretasi

0.2
cuku
p

0.2
cukup

0.556
Sedan
g
0.1
jelek

0.407
Sedan
g
0.6
baik

0.444
Sedan
g

TK

0.2
jelek

0.314

0.16
7

0.16
2

0.305

0.310

0.367

0.18
6

0.086

0.08
6

0.07
6

0.13
8

0.07
6

0.13
8

0.02
4

0.01
9

Sedan
g

sukar

sukar

Sedan
g

Sedan
g

Sedan
g

sukar

sukar

sukar

sukar

sukar

sukar

sukar

sukar

sukar

0.29
0
cuku
p

0.28
0
cuku
p

0.21
0
cuku
p

0.22
0
cuku
p

0.29
0
cuku
p

0.21
0
cuku
p

0.24
0
cuku
p

0.21
0
cuku
p

0.27
0
cuku
p

0.450
Daya
Beda

cukup

0.260

0.280

0.340

cukup

cukup

cukup

0.43
0
cuku
p

0.240
cukup

195

Lampiran 10

Rekap pengujian Instrumen dan Revisi Instrumen
Hasil Uji
Kategori PISA

Bentuk Soal

Nomor
soal

PG
Bilangan

Tingkat
kesukaran

Daya Beda

0.230

0.148

0.2

(tidak valid)

(sukar)

(jelek)

PG

0.449

0.407

0.6

4
PG

Ruang dan Bentuk

(valid)

(sedang)

(baik)

0.528

0.703

0.2

(valid)

(mudah)

(jelek)

0.450

0.667

0.095

(valid)

(sedang)

(Jelek)

0.651

0.444

0.21

2
PG

Ruang dan Bentuk

Tidak valid dan DB
jelek

0.325924076
Signifikan dan
reliabel

PG
5
Isian
Bilangan

14

Direvisi karena
DB Jelek

Tetap
(valid)

(sedang)

(cukup)

0.811

0.185

0.43

(valid)

(sukar)

(baik)

0.839

0.085

0.21

12
Isian

Tetap

Direvisi karena
DB Jelek

3

Perubahan dan Keterkaitan

Keterangan

Direvisi karena

1

Bilangan

Bilangan

Reliabilitas

Validitas

1.991053689
Signifikan dan
reliabel

Tetap
Tetap

196

Hasil Uji
Kategori PISA

Bentuk Soal

Nomor
soal

Uraian
Bilangan

Validitas

Daya Beda

(valid)

(sukar)

(cukup)

0.515

0.078

0.21

(valid)

(sukar)

(cukup)

0.507

0.023

0.21

17
Uraian

Bilangan
Isian

Tetap
(valid)

(sukar)

(cukup)

0.746

0.314

0.45

(valid)

(sedang)

(baik)

0.643

0.309

0.28

(valid)

(sedang)

(cukup)

0.565

0.076

0.22

(valid)

(sukar)

(cukup)

0.463

0.138

0.29

6
Isian

Ruang dan Bentuk

Tetap

10
Isian

Ruang dan Bentuk

Tetap

15
Uraian

Ruang dan Bentuk

Tetap

16
Uraian

20

Keterangan

Tetap

19

Ruang dan Bentuk

Ruang dan Bentuk

Reliabilitas

Tingkat
kesukaran

Tetap
(valid)

(sukar)

(cukup)

0.506

0.018

0.24

Tetap

197

Hasil Uji
Kategori PISA

Bentuk Soal

Nomor
soal

Isian
Perubahan dan Keterkaitan

Validitas

Daya Beda

(valid)

(sukar)

(cukup)

0.574

0.167

0.29

(valid)

(sukar)

(cukup)

0.809

0.161

0.28

Keterangan

7
Isian

Perubahan dan Keterkaitan

8
Isian

Perubahan dan Keterkaitan

Tetap
(valid)

(sukar)

(cukup)

0.197

0.085

0.24

(tidak valid)

(sukar)

(cukup)

0.710

0.304

0.26

(valid)

(sedang)

(cukup)

0.566

0.367

0.34

(valid)

(sedang)

(cukup)

0.483

0.138

0.24

13
Isian

Ketidakpastian Data

9
Isian

Ketidakpastian Data

Direvis karena
tidak valid

Tetap

11
Uraian

Ketidakpastian Data

Reliabilitas

Tingkat
kesukaran

Tetap

18

Tetap
(valid)

(sukar)

(cukup)

198

199

21 Jika 15 orang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu 10 hari, maka
berapa hari pekerjaan tersebut akan selesai jika ada tambahan 10 orang pekerja baru?
e.
f.
g.
h.

5 hari
6 hari
7 hari
8 hari

Kriteria
1.

Deskripsi
Berdasarkan rasio yang ada, maka
akan didapatkan sesuai dengan jumlah
pekerja dan waktu

Skor

5

2.
3.
4.
5.
Level
PISA
Konten

Jawaban: B
Jawaban dan alasan benar
Jawaban benar, alasan salah
Jawaban salah, alasan benar
Jawaban benar tanpa alasan
Jawaban salah, alasan salah, atau tidak
menjawab

3
2
1
0

2
Aspek: Bilangan
Indikator: Rasio

Proses

Kategori:
Mampu merumuskan masalah secara matematis.
Indikator: Menafsirkan, menerapkan dan
mengevaluasi hasil dari suatu

Konteks

Konteks: Pekerjaan

Waktu

Indikator: Penjadwalan dan ketersediaan
3 menit

Revisi
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Jika 15 orang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu 10 hari, maka
berapa hari pekerjaan tersebut akan selesai jika ada 10 rumah yang harus
dikerjakan?
a. 70 hari
b. 80 hari
c. 90 hari
d. 100 hari
Kriteria
Deskripsi
Skor
1.
Berdasarkan rasio yang ada, maka akan
didapatkan sesuai dengan jumlah pekerja dan
waktu

2.
3.
4.
5.
Level
PISA
Konten

Waktu yang diperlukan adalah 10 x 10 =100 hari
Jawaban: D
Jawaban dan alasan benar
Jawaban benar, alasan salah
Jawaban salah, alasan benar
Jawaban benar tanpa alasan
Jawaban salah, alasan salah, atau tidak menjawab

5
3
2
1
0

2
Aspek: Bilangan
Indikator: Rasio

Proses

Kategori:
Mampu merumuskan masalah secara matematis.
Indikator: Menafsirkan, menerapkan dan mengevaluasi hasil
dari suatu

Konteks

Konteks: Pekerjaan

Waktu

Indikator: Penjadwalan dan ketersediaan
3 menit

22 Seorang anak diperintahkan gurunya untuk membayangkan besar sudut 1200 tanpa
menggunakan busur, jika dengan menggunakan bantuan jam, maka jarum panjang dan
jarum pendek sebuah jam yang akan membentuk sudut 1200, waktu menunjukkan
pukul ....
a. 9.00 atau 7.00
b. 4.00 atau 8.00
c. 14.00 atau 7.00
d. 2.30 atau 9.30

201

Kriteria
1.

Deskripsi
Jam memiliki sudut penuh sebesar 3600 , jadi
untuk setiap perubahan 1 menit akan berubah
sbesar 60 , maka untuk membentuk sudut 1200 .
Maka dibutuhkan jarak antara jarum panajng dan
pendek sejauh 20 menit. Maka yang mungkin
adalah pukul 04.00 dan 08.00

Skor

5
Jawaban: B
Jawaban dan alasan benar
Jawaban benar, alasan salah
Jawaban salah, alasan benar
Jawaban benar tanpa alasan
Jawaban salah, alasan salah, atau tidak menjawab

2.
3.
4.
5.
Level
PISA
Konten

3
2
1
0

3
Aspek: Ruang dan Bentuk
Indikator: Mengukur Sudut

Proses

Kategori:
Mampu menggunakan konsep, fakta, prosedur dan penalaran
dalam matematika.
Indikator:

Konteks

menggunakan alat matematka, termasuk tekhnologi, untuk
membantu menemukan atau memperkitakan solusi
Konteks: Ilmu pengetahuan
Indikator: Pengukuran

Waktu

4 menit

Revisi
Saat pelajaran berlangsung, jam menunjukan pukul 8.00, guru menyanyakan
kepada siswa besar sudut yang dibentuk dari kedua jarum jam tersebut, besarnya
adalah ....
a. 900
b. 1200
c. 1500
d. 1800
Kriteria
Deskripsi
Skor

202

1.

Jam memiliki sudut penuh sebesar 3600 , jadi
untuk setiap perubahan 1 menit akan berubah
sbesar 60 ,
Maka sudut yang terbentuk ada pukul 8.00 adalah
1200
Jawaban: B

2.
3.
4.
5.
Level
PISA
Konten

Jawaban dan alasan benar
Jawaban benar, alasan salah
Jawaban salah, alasan benar
Jawaban benar tanpa alasan
Jawaban salah, alasan salah, atau tidak menjawab

5
3
2
1
0

3
Aspek: Ruang dan Bentuk
Indikator: Mengukur Sudut

Proses

Kategori:
Mampu menggunakan konsep, fakta, prosedur dan penalaran
dalam matematika.
Indikator:

Konteks

menggunakan alat matematka, termasuk tekhnologi, untuk
membantu menemukan atau memperkitakan solusi
Konteks: Ilmu pengetahuan
Indikator: Pengukuran

Waktu

4 menit

23 Suatu taman bunga berbentuk lingkaran dengan luas 1.386 m2. Di sekeliling taman itu
setiap 4 meter ditanami pohon cemara. Banyak pohon cemara yang dapat ditanam
adalah … .
a. 22 buah
b. 44 buah
c. 33 buah
d. 55 buah
Kriteria
Deskripsi
Skor
1.
Jika diketahui Luas, untuk mengetahui keliling
maka dicari dahulu nilai jari-jarinya (r) ,
√

203

√

5

Sekarang kita mencari kelilingnya

Jika setiap 4 meter ditanami pohon , maka pohon
yang dibituhkan 132:4 = 33
Jawaban: C
2.
3.
4.
5.
Level
PISA
Konten

Jawaban dan alasan benar
Jawaban benar, alasan salah
Jawaban salah, alasan benar
Jawaban benar tanpa alasan
Jawaban salah, alasan salah, atau tidak menjawab

3
2
1
0

2
Aspek: Ruang dan Bentuk
Indikator: Mengukur Keliling

Proses

Kategori:
Menafsirkan, menerapkan dan mengevaluasi hasil dari suatu
proses matematika
Indikator:

Konteks

Mengevaluasi kewajaran solusi matematika dalam konteks
masalah dunia nyata.
Konteks: Pribadi

Waktu

Indikator: Wisata
5 menit

Revisi
Suatu alun-alun mini berbentuk lingkaran dengan jari-jari 14 meter. Di sekeliling
taman itu setiap 4 meter ditanami pohon cemara. Banyak pohon cemara yang dapat
ditanam adalah … .
a. 22 buah
b. 44 buah
c. 33 buah
d. 55 buah
Kriteria

Deskripsi

Skor

204

1.

Jika diketahui Luas, untuk mengetahui keliling
maka dicari dahulu nilai jari-jarinya (r) ,
Sekarang kita mencari kelilingnya

Jika setiap 4 meter ditanami pohon , maka pohon
yang dibituhkan 88:4 = 22

5

Jawaban: B
2.
3.
4.
5.
Level
PISA
Konten

Jawaban dan alasan benar
Jawaban benar, alasan salah
Jawaban salah, alasan benar
Jawaban benar tanpa alasan
Jawaban salah, alasan salah, atau tidak menjawab

3
2
1
0

2
Aspek: Ruang dan Bentuk
Indikator: Mengukur Keliling

Proses

Kategori:
Menafsirkan, menerapkan dan mengevaluasi hasil dari suatu
proses matematika
Indikator:

Konteks

Mengevaluasi kewajaran solusi matematika dalam konteks
masalah dunia nyata.
Konteks: Pribadi

Waktu

Indikator: Wisata
5 menit

1. Pemerintah mengadakan sensus di suatu kota. Saat datang di suatu rumah,
terdapat 3 orang anak yang berbeda umur. Anak tertua memiliki umur 3 tahun
lebih tua dari anak kedua, dan anak kedua 5 tahun lebih tua dari anak bungsu. Jika
jumlah umur ketiganya 70 tahun, maka umur anak kedua adalah … tahun.
Rubrik
Kriteria
Deskripsi
1.
Jika dibuat model
Umur anak pertama = a

Skor

205

Umur anak kedua = b
Umur anak ketiga = c
Makan dari pertanyaan dapat dibuat model sesuai
dengan pertanyaan, yaitu
1.
2.
3.
Maka dari persamaan satu dan dua didapat dirubah
menjadi

5

Dari persamaan kedua

Dengan substitusi keduanya ke persamaan 3,

(

2.
3.
4.
5.
Level
PISA
Konten

)

(

)

Jawaban dan alasan benar
Jawaban benar, alasan salah
Jawaban salah, alasan benar
Jawaban benar tanpa alasan
Jawaban salah, alasan salah, atau tidak menjawab

3
2
1
0

5
Aspek: Perubahan dan keterkaitan
Indikator: metode penyelesaian analitis dan non-analitis

Proses

Kategori:
Mampu merumuskan masalah secara matematis.
Indikator:
Menerjemahkan masalah ke dalam bahasa matematika atau
representasi, yaitu untuk standar model matematika

206

Revisi

Pemerintah mengadakan sensus di suatu kota. Saat datang di suatu rumah,
terdapat 2 orang anak yang berbeda umur. Anak tertua memiliki umur 3 tahun
lebih tua dari anak kedua. Jika jumlah umur keduanya 70 tahun, maka umur anak
kedua adalah … tahun.
Rubrik
Kriteria
Deskripsi
1.
Jika dibuat model
Umur anak pertama = a
Umur anak kedua = b
Makan dari pertanyaan dapat dibuat model sesuai
dengan pertanyaan, yaitu
1.
2.

Skor

5

Rubah bentuk persamaan 1 menjadi,

Substitusikan ke persamaan 2
(

)

Dan

Maka, umur anak pertama adalah 16 tahun dan
yang kedua 13 tahun

2.
3.
4.
5.
Level
PISA

Jawaban dan alasan benar
Jawaban benar, alasan salah
Jawaban salah, alasan benar
Jawaban benar tanpa alasan
Jawaban salah, alasan salah, atau tidak menjawab
5

3
2
1
0

207

Konten

Aspek: Perubahan dan keterkaitan
Indikator: metode penyelesaian analitis dan non-analitis

Proses

Kategori:
Mampu merumuskan masalah secara matematis.
Indikator:
Menerjemahkan masalah ke dalam bahasa matematika atau
representasi, yaitu untuk standar model matematika

208

Lampiran 11
Hasil Nilai Tes Kelas Eksperimen (8H)

no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nama Siswa
Abdul Aziz A
Adib NH
Agrippina Severin
Akbar
Ferdiaz
Ardianti Mawardika
Assyiffa Tamaa H
Choirul Alris S
Chyntia Dewi
Dania Ari PS
Farida CAN
Febrita Dyaning Ratri
Gisela Elok B
Hanifah Nur Indrasari
Ilham Rahmat S
Joko Prasetyo
Kristina Anindya N
Meylisa Ayu H
M Rizki Ardhana
Nabila Choirunisa
Rayi Fitriana
Rindiani Kania
Tria Kususma W
Wilham G
Zata Sabrina EL S
Jumlah
Rata-rata
Simpangan Baku

Kode Siswa
KE-001
KE-002
KE-003
KE-004
KE-005
KE-006
KE-007
KE-008
KE-009
KE-010
KE-011
KE-012
KE-013
KE-014
KE-015
KE-016
KE-017
KE-018
KE-019
KE-020
KE-021
KE-022
KE-023
KE-024
KE-025

Pre-Test

Nilai
Post-Test
51
60
32
45
60
42
48
36
44
43
32
54
60
48
34
56
50
60
39
39
40
30
59
29
60

63
60
42
59
81
59
78
52
59
60
51
63
85
60
51
80
75
77
61
40
60
59
80
40
79

1151
46.04
10.62026365

1574
62.96
13.25858213
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Hasil Nilai Tes Kelas Kontrol (8G)

no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nama Siswa
Akbar Khaqqul Hidayat
Alfania Elian Diva
Aulia Azzumardila Adzra
Aulia Rahmah Karunianti
Dhika Putra Pramudani
Difara Maharani Fajar Putri
Dimas Aditya Dwi Setiawan
Dina Kurnia Sari
Farel Putra Ramadhan
Firdya Nadia Silmi
Hanif Taufiqurrahman
Insannul Hakim
Khadijah Sima Murti
Malida Anamroe
Maydilla Fadiarahma Vistara
Melina Okta Bella
Nadia Jihan Pratiwi
Nadif Ferdiansyah
Novia Ayu Wardani
Rahma Yunita
Ramaditya Ghozi Tiyasa
Salsa Berliana Az'zahra
Satrio Wahyu Jatmiko
Yovi Hayuning Nitria
Jumlah
Rata-rata
Simpangan baku

Kode
Siswa
KK-001
KK-002
KK-003
KK-004
KK-005
KK-006
KK-007
KK-008
KK-009
KK-010
KK-011
KK-012
KK-013
KK-014
KK-015
KK-016
KK-017
KK-018
KK-019
KK-020
KK-021
KK-022
KK-023
KK-024
KK-025

Nilai
Pre-Test
Post-Test
60
64
53
60
60
56
49
56
40
56
50
62
33
50
31
40
44
50
57
55
53
50
53
56
48
50
49
45
58
58
57
60
53
60
50
58
54
60
48
55
56
60
43
56
41
51
49
56
54
61
1243
1385
49.72
55.4
7.613147 5.597619

Lampiran 12

Hasil Pengujian Normalitas dengna menggunakan SPSS 16

a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic

df

Shapiro-Wilk
Sig.

Statistic

df

Sig.

Pre-test eksperimen

.129

25

.200

*

.920

25

.051

Pre-test kontrol

.171

25

.059

.923

25

.059
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Lampiran 13

Uji Kesamaan kemampuan Kelas
Group Statistics
Kelas
Nilai

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

1

24

39.2083

4.52989

.92466

2

24

37.9583

9.09122

1.85574

Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of

F
Nilai

Sig.

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean

Std. Error

Difference

Difference

the Difference
Lower

Upper

Equal
variances

13.121

.001

.603

46

.550

1.25000

2.07335

-2.92343

5.42343

.603

33.758

.551

1.25000

2.07335

-2.96466

5.46466

assumed
Equal
variances
not
assumed

211

no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nama Siswa
Abdul Aziz A
Adib NH
Agrippina Severin
Akbar
Ferdiaz
Ardianti Mawardika
Assyiffa Tamaa H
Choirul Alris S
Chyntia Dewi
Dania Ari PS
Farida CAN
Febrita Dyaning Ratri
Gisela Elok B
Hanifah Nur Indrasari
Ilham Rahmat S
Joko Prasetyo
Kristina Anindya N
Meylisa Ayu H
M Rizki Ardhana
Nabila Choirunisa
Rayi Fitriana
Rindiani Kania
Tria Kususma W
Wilham G
Zata Sabrina EL S

Kode Siswa
KE-001
KE-002
KE-003
KE-004
KE-005
KE-006
KE-007
KE-008
KE-009
KE-010
KE-011
KE-012
KE-013
KE-014
KE-015
KE-016
KE-017
KE-018
KE-019
KE-020
KE-021
KE-022
KE-023
KE-024
KE-025
jumlah
rata-rata

Lampiran 14

Kelas Eksperimen

Kelas Kontrol
Nilai
51
60
32
45
60
42
48
36
44
43
32
54
60
48
34
56
50
60
39
39
40
30
59
29
60
1151
46.04

Nama Siswa
Akbar Khaqqul Hidayat
Alfania Elian Diva
Aulia Azzumardila Adzra
Aulia Rahmah Karunianti
Dhika Putra Pramudani
Difara Maharani Fajar Putri
Dimas Aditya Dwi Setiawan
Dina Kurnia Sari
Farel Putra Ramadhan
Firdya Nadia Silmi
Hanif Taufiqurrahman
Insannul Hakim
Khadijah Sima Murti
Malida Anamroe
Maydilla Fadiarahma Vistara
Melina Okta Bella
Nadia Jihan Pratiwi
Nadif Ferdiansyah
Novia Ayu Wardani
Rahma Yunita
Ramaditya Ghozi Tiyasa
Salsa Berliana Az'zahra
Satrio Wahyu Jatmiko
Yovi Hayuning Nitria
M .Iqbal

Kode Siswa
KK-001
KK-002
KK-003
KK-004
KK-005
KK-006
KK-007
KK-008
KK-009
KK-010
KK-011
KK-012
KK-013
KK-014
KK-015
KK-016
KK-017
KK-018
KK-019
KK-020
KK-021
KK-022
KK-023
KK-024
KK-025
jumlah
rata-rata

Nilai
60
53
60
49
40
50
33
31
44
57
53
53
48
49
58
57
53
50
54
48
56
43
41
49
54
1243
49.72
212

s baku
Varian

10.62026
112.79

s baku
Varian

7.613147
57.96

Unutk menguji Homogenitas digunakan Rumus
,

Maka didapat nilai
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Lampiran 15
Paired Samples Statistics
Mean
Pair 1

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

pre_test

46.0400

25

10.62026

2.12405

post_test

62.9600

25

13.25858

2.65172

Paired Samples Correlations
N
Pair 1

pre_test & post_test

Correlation
25

.829

Sig.
.000

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence Interval of the
Difference
Mean
Pair 1

pre_test - post_test

-1.69200E1

Std. Deviation
7.42137

Std. Error Mean
1.48427

Lower
-19.98339

Upper
-13.85661

t
-11.400

df

Sig. (2-tailed)
24

.000

Hipotesis Uji :
Ho : Tidak terjadi peningkatan rata-rata nilai matematika siswa sebelum dengan sesudah diadakan les
214

Ha : Terjadi peningkatan rata-rata nilai matematika siswa sebelum dengan sesudah diadakan les

Hipotesis Statistik :

Statistik Uji :
Pilih nilai sigfinikansi alpha 5% dan uji satu arah dengan nilai derajat bebas df=25-1=24 diperoleh t-tabel=1,71

.
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Lampiran 16
Uji Ketuntasan
Hasil Nilai Tes Kelas Eksperimen (8H)

no

Nama Siswa

Kode Siswa

Pre-Test

Nilai
Post-Test

Ketuntasan
L

TL

1

Abdul Aziz A

KE-001

61

73

v

2

Adib NH

KE-002

70

70

v

3

Agrippina Severin

KE-003

42

52

4

Akbar

KE-004

55

69

v

5

Ferdiaz

KE-005

70

91

v

6

Ardianti Mawardika

KE-006

52

69

v

7

Assyiffa Tamaa H

KE-007

58

88

v

8

Choirul Alris S

KE-008

46

62

v

9

Chyntia Dewi

KE-009

54

69

v

10

Dania Ari PS

KE-010

53

70

v

11

Farida CAN

KE-011

42

61

v

12

Febrita Dyaning Ratri

KE-012

64

73

v

13

Gisela Elok B

KE-013

70

95

v

14

Hanifah Nur Indrasari

KE-014

58

70

v

15

Ilham Rahmat S

KE-015

44

61

v

16

Joko Prasetyo

KE-016

66

90

v

17

Kristina Anindya N

KE-017

60

85

v

18

Meylisa Ayu H

KE-018

70

87

v

19

M Rizki Ardhana

KE-019

49

71

v

20

Nabila Choirunisa

KE-020

49

50

21

Rayi Fitriana

KE-021

50

70

v

22

Rindiani Kania

KE-022

40

69

v

23

Tria Kususma W

KE-023

69

90

v

24

Wilham G

KE-024

39

50

25

Zata Sabrina EL S

KE-025

70

89

Jumlah

1151

1574

Rata-rata

46.04

62.96

10.620263

13.258582

Simpangan Baku

v

v

v
v
1401

1824

56.04

72.96

10.62026

13.2585
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Untuk menguji proporsi ketuntasan klasikal digunakan Rumus

√

(

)

Uji Ketuntasan Klasikal
Hipotesis

Dari perhitungan didapatkan nilai

Terlihat bahwa
, dengan menolak
Berarti kelas mencapati ketuntasan klasikal

dan menerima

Lampiran 17
Uji Perbedaan Rata-rata

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.
̅̅̅ ̅̅̅̅
√

(

dengan

)

(

)

Hipotesis

Dari perhitungan didapatkan nilai
t = 2.575
dan

Terlihat bahwa

, dengan ini kita menolak

dan menerima

Berarti nilai kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol
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Lampiran 18
LEMBAR PENGAMATAN KUALITAS PEMBELAJARAN GURU

Sekolah

: SMPN 1 Ungaran

Kelas/Semester : VIII (delapan)/ 2 (dua)
Mata Pelajaran

: Matematika

Pokok Bahasan : .........................
Nama Guru

: .........................

Hari/Tanggal

: .........................

Petunjuk:

N

Pernyataan

Kemampuan

o

1

A
Dalam

Memberikan

Pelajaran

Guru

sudah

mempersipkan materi untuuk satu semesters
sehingga menunjukan kesiapan dalam mengajar
2

Stiapkali

memberikan

pelajaran

saya

mempersiapakan materi untuk satu pertemuan
3

Materi yang telah disiapkan dalam setiap kali
pertemuan, diserahkan kepada siswa untuk dicopi

4

Pada setiap pertemuan, guru sudah mebuat
ringkasan pokok-pokok materi

5

Ringkasan pokok-pokok materi yang disiapkan
guru, dibagikan kepada siswa untuk dipelajari

6

Di

sampingkan

membagikan

pokok-pokok

nmateri yang diajarkan, siswa juga diminta untuk

B

C

D

E

220

menulis apa yang diajarkan setiap pertemuan
7

Guru

membiasakan

memberika

PR

untuk

dikerjakan dirumah
8

Materi-materi tertentu dilugaskan guru untuk
dibahas oleh siswa secara individu

9

Untuk menetapkan materi pelajaran pada awal
semester, gutu biasanya mengadakan tes awal
kemampuan siswa

10

Hasil tes awal tentang kemampuan materi,
diberitahukan guru kepada siswa, lalu ditetapkan
batas awal materi untuk belajar

11

Setiap

kali

memberikan

pelajaran,

guru

membagikan format evaluasi untuk diisi oleh
siswa
12

Biasanya setelah selesai memeriksa PR, guru
meberikan jawaban yang benar kepada seluruh
siswa

13

Pada awal pelajaran , biasanya guru membagikan
pertemuan yang disertai topik materi setiap
pertemuan

14

Buku

yang

digunakan

guru,

biasanya

diberitahukan kepada siswa agar siswa dapat
mempelajari buku secara mandiri
15

Hasil tes biasanya diumumkan kepada siswa, agar
siswa mengetahui kemampuannya pada pelajaran
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itu
16

Guru mengajak siswa agar bertanya dalam setiap
pelajaran

17

Mengunakan OHP dalam memberikan pelajaran

18

Dalam memberikan pelajaran, guru menggunakan
metode ceramah dan Tanya jawab

19

Guru membuat modul dan membagikannya
kepada siswa dalam setiap pertemuan

20

Biasanya saya mengajar dengan menggunakan
video

21

Saya biasa mengajar menggunakan soun slide

22

Saya mengajar siswa untuk berdarmawisata, lalu
menugaskan

siswa

membuat

laporan

hasil

darmawisata tersebut
23

Mengajurkan siswa untuk belajar ke perpustakaan
sekolah saat istirahat

24

Saya meminta siswa agar mencatat hasil kegiatan
membaca mereka diperpustakaan

25

Saya membentuk kelompok belajar siswa, lalu
mengadakan kunjungan ke kelompok belajar
tersebut

26

Saya manugaskan siswa untuk mencatat berita
penting

27

Memberiakn pelajaran langsung dengan praktik
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28

Saya biasanya memberikan motivasi agar mereka
belajar lebih giat

29

Materi pelajaran yang disampaikan kepada siswa
biasanya menarik untuk mereka ikuti

30

Biasanya guru sebelum mengajar, menyampaikan
tujuan yang ingin dicapai kepada setiap kali
pertemuan

31

Menggunakan bahan ajaran yang tercantum
dalam kurikulum sekolah

32

Menentukan bentuk-bentuk pertanyaan yang
mudah dipahami siswa saat mengajar

33

Mengadakan penelitian sesuai dengan kompetensi
siswa yang dinilai

34

Memberikan petunjuk dan penjelasan berkaitan
dengan isi pengajaran

35

Memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertanya apa yang tidak dimengerti

36

Mengadakan penilaian selama proses belajar
mengajar secara langsung

37

Memberikan pujian kepada siswa pada saat
proses belajar mengajar berlangsung

38

Memberikan contoh dengan hal-hal kongkret
yang dialami siswa

Tabel Kriteria Ketuntasan Kinerja Guru
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Kriteria ketuntasan

Skala penilaian

Kualifikasi

29,5 ≤ skor < 36

Sangat baik (A)

Tuntas

23 ≤ skor < 29,5

Baik (B)

Tuntas

15,5 ≤ skor < 23

Cukup (C)

Tidak tuntas

9 ≤ skor < 15,5

Kurang (D)

Tidak tuntas

Jumlah skor

= ...............................

Kategori

= ...............................

Semarang, ...........................2014
Pengamat,

(.................................)
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Lampiran 19

No Indikator

0

Rekap Kualitas Guru
Minggu I
Skor
1
2

1

3

2

v

3

v

4

v

5

v

6

v

7

v

8

v

9

v

10

v

11

v

12
13

4

v

v
v

14

v

15

v

16

v

17

v

18

v

19
20

v
v

21
22

v
v

23

v

24

v

25

v

26

v

27

v

28

v

29

v

30

v

31
32

v

33
34

v
v

v

35

v

36

v

37

v

38

v
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Jumlah

0

3

7

12

total skor =
117
Kualitas guru = 3.078947
maka dapat disimpulkan bahwa kualitas guru dalam pembelajaran termasuk kriteria
baik

16
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Rekap Kualitas Guru
Minggu II
Skor
1
2

No Indikator

0

3

1

4

v

2

v

3

v

4

v

5

v

6

v

7

v

8

v

9

v

10

v

11

v

12

v

13

v

14

v

15

v

16

v

17

v

18

v

19

v

20

v

21

v

22

v

23

v

24

v

25

v

26

v

27

v

28

v

29

v

30

v

31
32

Jumlah

v

v

33

v

34

v

35

v

36

v

37

v

38

v

v

3

7

12

16

227

total skor =
118
Kualitas guru = 3.105263
maka dapat disimpulkan bahwa kualitas guru dalam pembelajaran termasuk kriteria
baik
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Rekap Kualitas Guru
Minggu III
Skor
1
2

No Indikator

0

3

1

4

v

2

v

3

v

4

v

5

v

6

v

7

v

8

v

9

v

10

v

11

v

12

v

13

v

14

v

15

v

16

v

17

v

18

v

19

v

20

v

21

v

22

v

23

v

24

v

25

v

26

v

27

v

28

v

29

v

30

v

31
32

v

v

33

v

34

Jumlah

v

35

v

36

v

37

v

38

v

0

2

7

12

17

229

total skor =
Kualitas guru =

120
3.157

maka dapat disimpulkan bahwa kualitas guru dalam pembelajaran termasuk kriteria
baik
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Rekap Kualitas Guru
Minggu III
Skor
1
2

No Indikator

0

3

1

4

v

2

v

3

v

4

v

5

v

6

v

7

v

8

v

9

v

10

v

11

v

12

v

13

v

14

v

15

v

16

v

17

v

18

v

19

v

20

v

21

v

22

v

23

v

24

v

25

v

26

v

27

v

28

v

29

v

30

v

31
32

Jumlah

v

v

33

v

34

v

35

v

36

v

37

v

38

v

0

0

8

12

18
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total skor =
Kualitas guru =

124
3.26

maka dapat disimpulkan bahwa kualitas guru dalam pembelajaran termasuk kriteria
baik

Kualitas Akhir
Kualitas

Jadi karena Kualitasnya > 3, maka kualitas pembelajaran digolongkan baik

