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MOTTO 

 

 Sesungguhnya “Allah tidak akan menguji hambanya melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya.” (Q.S. Al-Baqarah : 286) 

 “Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 

selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang 

lain). Dan hanya pada Tuhan-mulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyiroh : 6-8) 

 Sesungguhnya setiap perbuatan itu bergantung niatnya. Dan balasan bagi setiap 

perbuatan manusia sesuai dengan apa yang ia niatkan.  

 Kawan sejati bagaikan satu jiwa dalam dua badan. (Aristoteles) 
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ABSTRAK 
 

Mukhlisin, M. A. 2014. CIRC Berbasis Inquiry pada Siswa Kelas VII dalam 

Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Soal Cerita Matematika. Skripsi, 

Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Amin Suyitno, M.Pd. 

 

Kata kunci: CIRC, Inquiry, dan kemampuan pemecahan masalah. 

 

Pemecahan masalah sebagai kegiatan inti dalam pembelajaran matematika masih 

belum menunjukkan keberhasilan pencapaian hasil belajar yang signifikan. Terbukti 

masih banyak siswa yang belum mencapai KKM pada berbagai tes pada mata pelajaran 

matematika khususnya pada kasus soal cerita matematika. Ini menunjukkan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah soal cerita matematika siswa masih rendah. Salah satu 

upaya untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa yaitu dengan 

menentukan strategi, pendekatan, maupun model pembelajaran yang tepat. Salah satu 

model yang tepat digunakan adalah model pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading Composition (CIRC). Penerapan model CIRC akan lebih bermakna apabila 

disertai penerapan pembelajaran berbasis inquiry dikarenakan melalui pembelajaran 

berbasis inquiry siswa akan memperoleh pengetahuan dari hasil penggalian informasi 

melalui diri sendiri. Uraian di atas memotivasi peneliti untuk menerapkan CIRC 

berbasis inquiry pada siswa kelas VII dalam meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah soal cerita matematika. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) apakah kemampuan pemecahan 

masalah siswa dalam menyelesaikan soal cerita dengan pembelajaran CIRC berbasis 

inquiry mencapai ketuntasan klasikal; (2) Apakah rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah soal cerita matematika siswa  yang  pembelajarannya menggunakan CIRC 

berbasis inquiry lebih baik daripada rata-rata kemampuan pemecahan masalah soal 

cerita matematika siswa dengan pembelajaran ekspositori. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 9 Semarang. 

Berdasarkan pengambilan sampel dengan teknik Cluster Random Sampling, terpilih 

satu kelas eksperimen dan satu kelas kontrol. Metode pengumpulan data yang 

digunakan yaitu metode dokumentasi dan tes. Analisis data yang digunakan adalah uji 

normalitas, uji homogenitas, uji t, dan uji proporsi. 

Berdasarkan analisis hasil tes kemampuan pemecahan masalah soal cerita 

matematika pada kedua kelas sampel, disimpulkan bahwa (1) kemampuan pemecahan 

masalah siswa dalam menyelesaikan soal cerita dengan pembelajaran CIRC berbasis 

inquiry mencapai ketuntasan klasikal; (2) rata-rata kemampuan pemecahan masalah soal 

cerita matematika siswa  yang  pembelajarannya menggunakan CIRC berbasis inquiry 

lebih baik daripada rata-rata kemampuan pemecahan masalah soal cerita matematika 

siswa dengan pembelajaran ekspositori. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat strategis di dalam 

pembentukan  manusia  yang mampu menghadapi tantangan perubahan dan  

kemajuan beserta dampak yang timbul dari perubahan tersebut. Selain itu, melalui 

pendidikan diharapkan juga dapat membentuk manusia yang dapat bersaing  secara 

global. Untuk itu, diperlukan keterampilan tingkat tinggi  yang  melibatkan  

pemikiran yang kritis, sistematis, logis, dan kemampuan bekerja sama. Melalui 

pendidikan matematika, cara berpikir seperti yang disebutkan di atas dapat 

dikembangkan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Johnson dan Rising 

(Ruseffendi, 1990) bahwa:  

Matematika  itu adalah  pola  berpikir,  pola  mengorganisasikan pembuktian  

yang  logik;  matematika  itu  adalah  bahasa,  bahasa  yang menggunakan  

istilah yang didefinisikan dengan  cermat,  jelas,  dan akurat, representasinya 

dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbol mengenai ide  

daripada  mengenai  bunyi; matematika adalah pengetahuan struktur yang 

terorganisasikan, sifat-sifat atau teori-teori itu dibuat secara deduktif 

berdasarkan kepada unsur-unsur yang didefinisikan atau tidak, aksioma-

aksioma, sifat-sifat, atau teori-teori yang telah dibuktikan kebenarannya; 

matematika adalah ilmu tentang pola, keteraturan pola atau ide; dan, 

matematika itu  adalah suatu seni, keindahannya terdapat  pada keterurutan 

dan keharmonisannya. 

 Namun,  mutu  pendidikan  di  Indonesia  terutama  dalam  mata  pelajaran 

matematika masih rendah. Leung (2003) menunjukkan bahwa jumlah jam pelajaran 

matematika di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan Malaysia dan Singapura. 

Dalam satu tahun, siswa kelas VIII di Indonesia rata-rata mendapatkan 169 jam 

pelajaran  matematika sementara di Malaysia hanya mendapat 120 jam dan 
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Singapura 112. Akan tetapi, kenyataannya adalah Prestasi matematika siswa 

Indonesia hanya 411. Sementara itu, Malaysia mencapai 508 dan Singapura 605. 

Mullis dkk (2012) mengemukakan bahwa TIMMS pada 2011 memaparkan 

hasil pengujian tentang pencapaian matematis siswa untuk usia 15 tahun. Pada 

pengujian tersebut, Indonesia berada di peringkat 38 dari 45 negara yang diuji 

dengan rataan skor yang rendah yaitu 386. Siswa yang dikategorikan ini merupakan 

siswa yang hanya memiliki beberapa pengetahuan tentang bilangan asli dan 

desimal, operasi dan grafik dasar. 

Selain itu, Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD) mengemukakan hasil penelitian PISA tentang pencapaian matematis siswa 

pada 2009. Indonesia berada di urutan ke-61 dari 65 negara dalam hal matematika. 

Hal yang dinilai PISA adalah kemampuan siswa umur 15 tahun dalam menganalisis 

masalah (analyze), memformulasi penalaran (reasonning), dan 

mengkomunikasikan ide (communication) ketika mereka mengajukan, 

memformulasikan, menyelesaikan dan menginterpretasikan permasalahan 

matematika (problem solving) dalam berbagai situasi. 

Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan 

Indonesia dalam pembelajaran matematika belum optimal. Rendahnya hasil belajar 

matematika siswa salah satunya disebabkan oleh rendahnya kemampuan siswa 

dalam memecahkan masalah matematika dalam bentuk soal cerita. Setiyawati 

(2011) menyatakan bahwa: 

Kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika adalah  

sebagai berikut. 1) Kesalahan memahami soal (17,41%), yaitu: a) Tidak 

menuliskan atau tidak lengkap dalam menuliskan informasi  yang  diketahui  

dan ditanyakan (15,24%), b) Menuliskan sama persis dengan soal yang  
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diberikan (1,50%), c) Melakukan penyelesaian dalam baris untuk 

mengisikan informasi yang diketahui (0,68%). 2) Kesalahan membuat  

model matematika (71,16%), yaitu: a) Menggunakan model matematika  

yang salah (12,24%), b) Tidak mampu dalam mengubah kalimat soal  

kedalam kalimat matematika (58,91%). 3) Kesalahan melakukan  

komputasi (51,97%), 4) Kesalahan menarik kesimpulan (52,65%), yaitu: a) 

Tidak mampu menuliskan kesimpulan sesuai pertanyaan soal (0,68%), b) 

Salah dalam menuliskan kesimpulan karena menggunakan hasil 

perhitungan yang salah (45,03%), c) Tidak menuliskan kesimpulan  

(6,94%). 

Salah satu bahan ajar matematika di SMP yang dikembangkan untuk 

menunjukkan bahwa matematika itu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari 

adalah dalam bentuk cerita. Dalam menyelesaikan soal cerita tidak hanya 

dibutuhkan keterampilan saja, namun dibutuhkan juga suatu penalaran  matematika 

dan penggunaan algoritma. 

Selama ini siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika masih 

mengalami kesulitan. Gooding (2009) menyatakan lima kategori penyebab 

kesulitan siswa yang berkaitan dengan penyelesaian masalah soal cerita matematika 

yaitu : (1) Kemampuan membaca dan pemahaman bahasa yang digunakan dalam 

masalah matematika; (2) memahami dan mengimajinasikan konteks dalam masalah 

matematika; (3) menyusun kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah 

matematika; (4) menentukan perhitungan matematika; dan (5) mengiterpretasikan 

jawaban dengan pertanyaan yang dimaksud. Kesulitan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita terlihat pada kesalahan yang dilakukan saat mengerjakan soal cerita. 

White (2005) mengelompokkan kesalahan siswa ke dalam 5 bagian antara lain: (1) 

Reading Errrors (R) yaitu jika siswa tidak dapat membaca kata kunci atau  simbol 

yang tertulis dalam masalah; (2) Comprehension Errors (C) dimana siswa  telah 

mampu membaca semua kata dalam pertanyaan, tetapi tidak memahami arti  
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keseluruhan kata-kata; (3) Transformation Errors (T) yaitu siswa telah mampu  

memahami apa yang menjadi pertanyaan untuk ditemukan tetapi tidak mampu  

untuk mengidentifikasi operasi atau urutan operasi yang diperlukan untuk 

memecahkan masalah; (4) Process Skills Errors (P) yaitu siswa mengenali operasi 

yang sesuai atau urutan operasi tetapi tidak mengetahui prosedur yang diperlukan 

untuk melaksanakan operasi secara akurat; (5) Encoding Errors (E) Siswa  secara  

benar  memecahkan solusi suatu masalah tetapi tidak bisa menyatakan solusi dalam 

bentuk notasi yang tepat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika SMP Negeri 9 

Semarang, nilai ulangan semester siswa kelas VII tahun ajaran 2012/2013 masih 

ada yang dibawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) dan kemampuan siswa 

untuk menyelesaikan soal yang berbentuk cerita masih lemah terutama pada materi 

bilangan. Hal ini disebabkan oleh hal berikut. 

1. Siswa masih melakukan kesalahan dalam memahami soal cerita. 

2. Siswa merasa sungkan untuk bertanya ke guru. 

3. Siswa kurang teliti dalam penyelesaian soal.  

Melihat fakta di atas, maka dalam pembelajaran matematika diperlukan 

suatu strategi atau model pembelajaran yang sesuai. Salah satu model pembelajaran 

yang sesuai untuk diterapkan dalam meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah siswa adalah model pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated Reading 

Composition). Suyitno (2005) menyatakan bahwa melalui pembelajaran yang 

menerapkan CIRC dapat meningkatkan keterampilan siswa dan meningkatkan hasil 

belajar dalam pemecahan masalah serta memotivasi siswa pada hasil secara teliti. 
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Melalui CIRC pula dapat diciptakan suatu iklim belajar, yang memungkinkan siswa 

mendapat kebebasan dalam mengajukan ide-ide, pertanyaan-pertanyaan dan 

masalah-masalah sehingga belajar matematika lebih efektif dan bermakna dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika. Model pembelajaran CIRC terdiri atas 4 

tahap yakni tahap pengenalan konsep, eksplorasi, publikasi dan evaluasi. Proses 

pembelajaran di setiap tahapan dapat mendorong siswa untuk mengkomunikasikan 

setiap gagasan hasil pemikiran mereka. Penggunaan model pembelajaran CIRC 

akan lebih bermakna jika diiringi penerapan pembelajaran berbasis inquiry. 

Pembelajaran berbasis inquiry memberi kesempatan kepada siswa untuk menggali 

pengetahuannya sendiri sehingga semua siswa ikut aktif untuk memahami suatu 

konsep dari materi yang dipelajari.  

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memutuskan untuk melakukan 

penelitian tentang penggunaan model pembelajaran CIRC berbasis inquiry untuk 

digunakan dalam pembelajaran pada materi bilangan pecahan pada siswa kelas VII 

SMP Negeri 9 Semarang Tahun Pelajaran 2013/2014. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Apakah kemampuan pemecahan masalah siswa yang dikenai pembelajaran 

CIRC berbasis inquiry tuntas secara klasikal. 

2. Apakah rata-rata kemampuan pemecahan masalah soal cerita matematika siswa  

yang  pembelajarannya menggunakan CIRC berbasis inquiry lebih baik daripada 
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rata-rata kemampuan pemecahan masalah soal cerita matematika siswa dengan 

pembelajaran ekspositori.  

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Kemampuan pemecahan masalah siswa yang dikenai pembelajaran CIRC 

berbasis inquiry tuntas secara klasikal. 

2. Mengetahui apakah rata-rata kemampuan pemecahan masalah soal cerita 

matematika siswa  yang  pembelajarannya menggunakan CIRC berbasis inquiry 

lebih baik daripada rata-rata kemampuan pemecahan masalah soal cerita 

matematika siswa dengan pembelajaran ekspositori. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan mempuanyai manfaat sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti 

a. Memperoleh pelajaran dan pengalaman dalam melakukan penelitian 

pembelajaran matematika. 

b. Menambah pengalaman dalam melaksanakan tugas pembelajaran di 

sekolah dan akan memiliki dasar–dasar kemampuan mengajar serta 

mengembangkan pembelajaran. 

2. Bagi siswa 

a. Meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika. 
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b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuannya 

masing-masing. 

c. Melatih siswa agar berani untuk mengemukakan pendapat atau 

mengajukan pertanyaan. 

d. Meningkatkan kerjasama bagi siswa dalam kelompok dan meningkatkan 

kemampuan bersosialisasi siswa. 

3. Bagi pendidik 

a. Sebagai bahan referensi atau masukan tentang model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

yakni CIRC berbasis inquiry.  

b. Sebagai motivasi untuk melakukan penelitian yang bermanfaat bagi 

perbaikan dalam proses pembelajaran dan meningkatkan kemampuan guru 

itu sendiri (profesionalism). 

4. Bagi sekolah 

Pembelajaran ini diharapkan  dapat memberikan sumbangan yang baik 

untuk sekolah dalam rangka perbaikan dan pengembangan proses 

pembelajaran di sekolah untuk meningkatkan hasil belajar serta tercapainya 

ketuntasan belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 

1.5 PENEGASAN ISTILAH 

Untuk menghindari penafsiran makna yang berbeda-beda terhadap judul dan 

memberikan gambaran yang jelas kepada  para  pembaca maka  perlu  dijelaskan 

batasan-batasan istilah sebagai berikut. 
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1.5.1 Model pembelajaran CIRC 

CIRC merupakan singkatan dari CIRC (Cooperative Integrated Reading and 

Composition), salah satu tipe model pembelajaran kooperatif dan merupakan 

komposisi terpadu membaca dan menulis secara kooperatif. Siswa membaca materi 

yang diajarkan dari berbagai sumber dan selanjutnya menuliskannya ke dalam 

bentuk tulisan yang dilakukan secara kooperatif. Stevens dan Slavin (1995) 

menyatakan bahwa CIRC bukan hanya diperuntukan bagi kelas-kelas tinggi 

sekolah dasar untuk pelajaran bahasa namun CIRC telah berkembang juga untuk 

pelajaran eksak seperti pelajaran matematika. Langkah-langkah dalam model CIRC 

diawali pembentukan kelompok heterogen ± 4 orang, kemudian dilanjutkan 

pemberian wacana oleh guru sesuai dengan materi bahan ajar, kemudian siswa 

bekerja sama (membaca bergantian, menemukan kata kunci, memberi kan 

tanggapan) terhadap wacana kemudian menuliskan hasil kolaboratifnya, presentasi 

hasil kelompok, dan diakhiri refleksi. 

Suyitno (2005) menyatakan fokus utama dari pembelajaran CIRC sebagai 

penggunaan waktu tindak lanjut menjadi lebih efektif karena para siswa bekerja 

dalam tim-tim kooperatif yang dikoordinasikan dengan pengajaran kelompok 

membaca. Para siswa nantinya diharapkan dapat termotivasi untuk saling bekerja 

satu sama lain dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran. 

1.5.2 Pembelajaran inquiry 

Inquiry berasal dari kata to inquire yang berarti ikut serta, atau terlibat, dalam 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencari informasi, dan melakukan 

penyelidikan. Kauchak dan Eggen (1998) mengemukakan ‘inquiry is generally 



9 
 

 

used in education to refer to various learning activities, the inquiry of most concern 

to us is clearly defined—Inquiry is the process of gathering information and 

observations to solve problems of interest’. Sepaham dengan hal tersebut 

Depdiknas (2008) juga memaparkan bahwa pembelajaran inquiry merupakan 

rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan 

analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang 

dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab 

antara guru dan siswa. Pembelajaran inquiry ini bertujuan untuk memberikan cara 

bagi siswa untuk membangun kecakapan-kecakapan intelektual (kecakapan 

berpikir) terkait dengan proses-proses berpikir reflektif.  

Ahsan (2012) memaparkan bahwa pengetahuan bukanlah sejumlah fakta hasil 

dari mengingat, akan tetapi hasil dari proses menemukan sendiri. Belajar pada 

dasarnya merupakan proses mental seseorang yang tidak terjadi secara mekanis. 

Melalui proses mental itulah, diharapkan siswa berkembang secara utuh baik 

intelektual, mental, emosi, maupun pribadinya. Oleh karena itu dalam penelitian 

ini, peneliti akan meminimalisir pemberian sejumlah materi yang harus dihafal dan 

merancang pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat menemukan sendiri 

materi yang harus dipahaminya.  

1.5.3 Kemampuan pemecahan masalah 

Kirkley (2003) menyatakan bahwa pemecahan masalah sebagai suatu proses 

banyak langkah dengan si pemecah masalah harus menemukan  hubungan antara 

pengalaman masa lalunya dengan masalah yang sekarang dihadapinya dan 

kemudian bertindak untuk menyelesaikannya. 



10 
 

 

Kemampuan pemecahan masalah matematis dalam penelitian ini mencakup 

aspek: (1) mengidentifikasi kecukupan data untuk pemecahan masalah (2) membuat 

model matematis dari suatu situasi atau masalah sehari-hari, (3) memilih dan 

menerapkan strategi yang cocok, dan (4) menjelaskan dan menafsirkan solusi sesuai 

dengan masalah asal. 

Pemberian soal-soal pemecahan masalah kepada siswa bertujuan melatih 

mereka menerapkan berbagai konsep matematika dalam situasi baru sehingga pada 

akhirnya mereka mampu menggunakan berbagai konsep ilmu yang telah mereka 

pelajari untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, 

untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pemecahan masalah siswa dilakukan 

tes pada akhir pembelajaran (post test). 

1.5.4 Soal Cerita 

Kehadiran soal cerita dalam setiap akhir materi dalam pelajaran matematika 

dimaksudkan agar siswa mengetahui manfaat dari materi yang telah dipelajarinya. 

Menurut Suyitno (2005) bahwa soal cerita adalah soal yang dikaitkan dengan  

kehidupan sehari-hari (contextual  problem). Sejalan dengan pernyataan tersebut, 

Ashlock (1983) menyatakan bahwa soal cerita merupakan soal  yang dapat 

disajikan dalam bentuk lisan  maupun  tulisan,  soal  cerita  yang  berbentuk  tulisan  

berupa  sebuah kalimat  yang  mengilustrasikan  kegiatan  dalam  kehidupan  sehari-

hari. 

Menurut Ramadhan (2009) soal cerita dapat melatih siswa  berpikir  secara  

analisis,  melatih  kemampuan menggunakan tanda operasi hitung, dan prinsip-

prinsip atau rumus-rumus yang telah dipelajari. Untuk sampai pada hasil  yang  



11 
 

 

diinginkan  dalam  menyelesaikan  soal cerita, siswa memerlukan kemampuan-

kemampuan tertentu. Kemampuan tersebut terlihat pada pemahaman soal yakni 

kemampuan apa yang diketahui dari soal, apa yang ditanyakan dalam soal, apa saja 

informasi yang diperlukan, dan bagaimana akan menyelesaikan soal. Dalam 

penelitian ini, soal cerita yang digunakan adalah soal yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari dan dapat diselesaikan secara matematis yang mengacu pada 

indikator kemampuan pemecahan masalah. 

1.5.5 Ketuntasan Belajar 

Dalam penelitian ini, ketuntasan belajar yang digunakan adalah ketuntasan 

belajar secara klasikal. Ketuntasan belajar klasikal terpenuhi jika banyaknya siswa 

yang telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sekurang-kurangnya 

adalah 75%. KKM yang berlaku dalam penelitian ini disesuaikan dengan KKM 

mata pelajaran matematika yang diterapkan oleh pihak sekolah, yaitu 80. 

1.5.6 Model Pembelajaran Ekspositori 

Pembelajaran ekspositori yang dipakai di kelas adalah model pembelajaran 

yang digunakan  oleh  guru  dalam  mendesain  pembelajaran  untuk  mencapai  

tujuan pembelajaran, dan penyampaian pembelajaran secara verbalistik serta 

orientasi pembelajaran terpusat pada guru. Depdiknas (2008) menyatakan bahwa 

dalam pembelajaran ini materi pelajaran disampaikan langsung oleh guru. Siswa 

tidak dituntut untuk menemukan materi itu sehingga materi pelajaran seakan-akan 

sudah jadi. Menurut Sanjaya (2008), langkah-langkah dalam pelaksanaan model 

pembelajaran ekspositori, yaitu: (1) persiapan (preparation), (2) penyajian 

(presentation), (3) korelasi (correlation), (4) menyimpulkan (generalization), (5) 
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mengaplikasikan (application). Dalam penelitian ini peneliti menerapkan suatu 

pembelajaran matematika yang mengacu pada sintaks model pembelajaran 

ekspositori yang dikemukakan oleh Sanjaya pada kelas kontrol. 

1.5.7 Materi Bilangan 

Berdasarkan Standar Isi dan Standar Kompetensi kurikulum 2013 Kelas VII 

SMP, bilangan merupakan materi yang harus dipelajari dan dikuasai oleh siswa. 

Dalam penelitian ini, materi yang dipelajari siswa adalah bilangan pecahan serta 

penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

 Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian 

awal, bagian isi, dan bagian akhir yang masing-masing diuraikan sebagai berikut. 

1.6.1 Bagian Awal Skripsi 

 Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan, 

motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, dan daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian Isi Skripsi 

 Bagian ini merupakan bagian inti skripsi yang terdiri dari 5 bab yang 

masing-masing diuraikan sebagai berikut. 

BAB 1 : Pendahuluan.  

 Bab ini berisi latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat, penegasan 

istilah, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB 2 : Tinjauan Pustaka.  

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



13 
 

 

BAB 3 : Metode Penelitian.  

 Bab ini berisi populasi dan sampel, variabel penelitian, prosedur 

pengambilan data, analisis instrumen, dan metode analisis data. 

BAB 4 : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Bab ini memaparkan hasil penelitian beserta pembahasannya. 

BAB 5 : Penutup 

 Bab ini mengemukakan simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang 

diberikan oleh peneliti berdasarkan simpulan yang diperoleh. 

1.6.3 Bagian Akhir Skripsi 

 Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran terkait 

dalam penelitian. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Compotition (CIRC) 

CIRC merupakan singkatan dari Cooperative Integrated Reading and 

Compotition. Nur dan Retno (2000) menyatakan bahwa CIRC termasuk salah satu 

model pembelajaran cooperative learning yang pada mulanya merupakan 

pengajaran kooperatif terpadu membaca dan menulis untuk kelas-kelas tinggi 

sekolah dasar pada pelajaran bahasa. Namun dalam perkembangannya, CIRC 

bukan hanya dipakai pada pelajaran bahasa tetapi juga pelajaran eksak seperti 

pelajaran matematika. 

Pembelajaran CIRC dikembangkan oleh Stevans, Madden, Slavin dan 

Farnish. Pembelajaran kooperatif tipe CIRC dari segi bahasa dapat diartikan 

sebagai suatu model pembelajaran kooperatif yang mengintegrasikan suatu bacaan 

secara menyeluruh kemudian mengkomposisikannya menjadi bagian-bagian yang 

penting. 

2.1.1 Komponen-Komponen dalam  Model Pembelajaran CIRC 

Model pembelajaran CIRC menurut Slavin dalam Suyitno (2005) memiliki 

delapan komponen. Kedelapan komponen tersebut antara lain: 

1. Teams, yaitu pembentukan kelompok heterogen yang terdiri atas 4 atau 5 siswa. 

2. Placement test, misalnya diperoleh dari rata-rata nilai ulangan harian 

sebelumnya atau berdasarkan nilai rapor agar guru mengetahui kelebihan dan 

kelemahan siswa pada bidang tertentu. 

14 
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3. Student creative, melaksanakan tugas dalam suatu kelompok dengan 

menciptakan situasi dimana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi 

oleh keberhasilan kelompoknya. 

4. Team study, yaitu tahapan tindakan belajar yang harus dilaksanakan oleh 

kelompok dan guru memberikan bantuan kepada kelompok yang 

membutuhkannya. 

5. Team scorer and team recognition, yaitu pemberian skor terhadap hasil kerja 

kelompok dan memberikan penghargaan terhadap kelompok yang berhasil 

secara cemerlang dan kelompok yang dipandang kurang berhasil dalam 

menyelesaikan tugas. 

6. Teaching group, yakni memberikan materi secara singkat dari guru menjelang 

pemberian tugas kelompok. 

7. Facts test, yaitu pelaksanaan test atau ulangan berdasarkan fakta yang diperoleh 

siswa. 

8. Whole-class units, yaitu pemberian rangkuman materi oleh guru di akhir waktu 

pembelajaran dengan strategi pemecahan masalah. 

2.1.2 Kegiatan Pokok Model Pembelajaran CIRC 

Suyitno (2005) mengemukakan bahwa kegiatan pokok dalam CIRC untuk 

menyelesaikan soal pemecahan masalah meliputi rangkaian kegiatan bersama yang 

spesifik, yaitu 

1. salah satu anggota atau beberapa kelompok membaca soal, 

2. membuat prediksi atau menafsirkan isi soal pemecahan masalah, 

3. saling membuat ikhtisar/rencana penyelesaian soal pemecahan masalah, 
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4. menuliskan penyelesaian soal pemecahan masalah secara urut, dan 

5. saling merevisi dan mengedit pekerjaan/penyelesaian. 

Sedangkan menurut Stevens dan Slavin (1995) Model pembelajaran CIRC 

memiliki langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang yang secara heterogen. 

2. Guru memberikan wacana sesuai dengan topik pembelajaran. 

3. Siswa bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok dan 

memberikan tanggapan terhadap wacana dan ditulis pada lembar kertas. 

4. Mempresentasikan/membacakan hasil kelompok. 

5. Guru memberikan penguatan. 

6. Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan. 

7. Penutup. 

Dari setiap fase di atas dapat kita perhatikan dengan jelas sebagai berikut. 

a. Fase pertama, yaitu orientasi  

Pada fase ini, guru melakukan apersepsi dan pengetahuan awal siswa  

tentang materi yang akan diberikan. Selain itu juga memaparkan tujuan 

pembelajaran yang akan dilakukan kepada siswa . 

b. Fase kedua, yaitu organisasi 

Guru membagi siswa  ke dalam beberapa kelompok, dengan memperhatikan 

keheterogenan akademik. Membagikan bahan bacaan tentang materi yang akan 

dibahas kepada siswa. Selain itu menjelaskan mekanisme diskusi kelompok dan 

tugas yang harus diselesaikan selama proses pembelajaran berlangsung. 
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c. Fase ketiga yaitu pengenalan konsep 

Dengan cara mengenalkan tentang suatu konsep baru yang mengacu pada 

hasil penemuan selama eksplorasi. Pengenalan ini bisa didapat dari keterangan 

guru, buku paket, film, kliping, poster atau media lainnya. 

d. Fase keempat, yaitu fase publikasi 

Siswa mengkomunikasikan hasil temuannya, memperagakan, membuktikan 

tentang materi yang dibahas baik dalam kelompok maupun di depan kelas. 

e. Fase kelima, yaitu fase penguatan dan refleksi 

Fase ini guru memberikan penguatan berhubungan dengan materi yang 

dipelajari melalui penjelasan-penjelasan ataupun memberikan contoh nyata 

dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya siswa pun diberi kesempatan untuk 

merefleksikan dan mengevaluasi hasil pembelajarannya. 

Cara untuk menentukan anggota kelompoknya adalah sebagai berikut. 

1.  Menentukan peringkat siswa 

Dengan cara mencari informasi tentang skor rata-rata nilai siswa pada tes 

sebelumnya atau nilai raport. Kemudian diurutkan dengan cara menyusun 

peringkat dari yang berkemampuan akademik tinggi sampai terendah. 

2.  Menentukan jumlah kelompok 

Jumlah kelompok ditentukan dengan memperhatikan banyak anggota setiap 

kelompok dan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut. 

3.  Penyusunan anggota kelompok 

Pengelompokkan ditentukan atas dasar susunan peringkat siswa yang telah 

dibuat. Setiap kelompok diusahakan beranggotakan siswa-siswa yang 
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mempunyai kemampuan beragam, sehingga mempunyai kemampuan rata-rata 

yang seimbang. 

Slavin dalam Suyitno (2005) menyebutkan kelebihan model pembelajaran 

CIRC sebagai berikut. 

1. CIRC tepat digunakan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah. 

2. Dominasi guru dalam pembelajaran berkurang. 

3. Siswa termotivasi pada hasil secara teliti, karena bekerja dalam kelompok. 

4. Para siswa dapat memahami makna soal dan saling mengecek pekerjaannya. 

5. Membantu siswa yang lemah. 

Adapun penerapan model pembelajaran CIRC dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Guru menerangkan suatu materi matematika kepada siswa, pada penelitian ini 

digunakan LKS yang berisi materi yang akan diajarkan pada setiap pertemuan. 

2. Guru memberikan latihan soal. 

3. Guru siap melatih siswa untuk meningkatkan keterampilan siswanya dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah melalui penerapan model CIRC. 

4. Guru membentuk kelompok-kelompok belajar siswa yang heterogen. 

5. Guru mempersiapkan soal pemecahan masalah dalam bentuk kartu masalah 

dan membagikannya kepada setiap kelompok. 

6. Guru memberitahukan agar dalam setiap kelompok terjadi serangkaian 

kegiatan bersama yang spesifik. 
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7. Setiap kelompok bekerja berdasarkan kegiatan pokok CIRC. Guru mengawasi 

kerja kelompok. 

8. Ketua kelompok melaporkan keberhasilan atau hambatan kelompoknya. 

9. Ketua kelompok harus dapat menetapkan bahwa setiap anggota telah 

memahami, dan dapat mengerjakan soal pemecahan masalah yang diberikan. 

10. Guru meminta kepada perwakilan kelompok untuk menyajikan temuannya. 

11. Guru bertindak sebagai nara sumber atau fasilitator. 

12. Guru memberikan tugas/PR secara individual. 

13. Guru membubarkan kelompok dan siswa kembali ke tempat duduknya. 

14. Guru mengulang secara klasikal tentang strategi penyelesaian soal pemecahan 

masalah. 

15. Guru memberikan kuis. 

2.2  Pembelajaran berbasis Inquiry 

Inquiry berasal dari bahasa Inggris inquiry yang dapat diartikan sebagai 

proses bertanya dan mencari tahu jawaban terhadap pertanyaan ilmiah yang 

diajukan. Pertanyaan ilmiah adalah pertanyaan yang dapat mengarahkan pada 

kegiatan penyelidikan terhadap objek pertanyaan. Dengan kata lain, inquiry adalah 

suatu proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan 

observasi dan atau eksperimen untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah 

terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan kemampuan 

berpikir kritis dan logis (Schmidt, 2003). 

Depdiknas (2008) mengungkapkan bahwa pembelajaran Inquiry merupakan 

rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan 
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analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang 

dipertanyakan. Mudalara (2012) menambahkan bahwa pembelajaran berbasis 

inquiry, polanya mengikuti metode sains, yang memberi kesempatan kepada siswa 

untuk belajar bermakna. Oleh karena itu di dalam pembelajaran inquiry guru harus 

selalu merancang kegiatan yang memungkinkan siswa melakukan kegiatan 

penemuan di dalam mengajarkan materi pelajaran yang diajarkan. 

Tujuan utama pembelajaran berbasis inquiry menurut National Research 

Council (2000) adalah: (1) mengembangkan keinginan dan motivasi siswa untuk 

mempelajari prinsip dan konsep sains; (2) mengembangkan keterampilan ilmiah 

siswa sehingga mampu bekerja seperti layaknya seorang ilmuwan; (3) 

membiasakan siswa bekerja keras untuk memperoleh pengetahuan. 

Menurut Sanjaya (2008), penggunaan inquiry harus memperhatikan 

beberapa prinsip, yaitu berorientasi  pada  pengembangan  intelektual  

(pengembangan  kemampuan  berfikir),  prinsip interaksi (interaksi antara siswa 

maupun interaksi siswa dengan guru bahkan antara siswa dengan lingkungan),  

prinsip  bertanya  (guru  sebagai  penanya),  prinsip  belajar  untuk  berfikir  

(learning how to think), prinsip keterbukaan (menyediakan ruang untuk 

memberikan kesempatan kepada siswa  mengembangkan  hipotesis  dan  secara  

terbuka  membuktikan  kebenaran  hipotesis  yang diajukan). 

Melalui pembelajaran yang berbasis inquiry, siswa diberi kesempatan untuk 

memiliki pengalaman belajar yang nyata dan aktif, siswa dilatih bagaimana 

memecahkan masalah sekaligus membuat keputusan. Pembelajaran berbasis inkuri 

memungkinkan siswa belajar sistem, karena pembelajaran inquiry memungkinkan 
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terjadi integrasi berbagai disiplin ilmu. Ketika siswa melakukan eksplorasi, akan 

muncul pertanyaan-pertanyaan yang melibat matematika, bahasa, ilmu sosial, seni, 

dan juga teknik. Peran guru di dalam pembelajaran inquiry lebih sebagai pemberi 

bimbingan, arahan jika diperlukan oleh siswa. Dalam proses inquiry siswa dituntut 

bertanggungjawab penuh terhadap proses belajarnya, sehingga guru harus 

menyesuaikan diri dengan kegiatan yang dilakukan oleh siswa, sehingga tidak 

menganggu proses belajar siswa. 

Langkah pembelajaran inkuri, merupakan suatu siklus yang dimulai dari: 

1. observasi atau pengamatan terhadap berbagai fenomena alam, 

2. mengajukan pertanyaan tentang fenomena yang dihadapi, 

3. mengajukan dugaan atau kemungkinan jawaban, 

4. mengumpulkan data berkait dengan pertanyaan yang diajukan, 

5. merumuskan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data. 

Joice dan Weil (2003) mengungkapkan bahwa terdapat dua macam inquiry, 

yaitu practice inquiry dan science inquiry. Science inquiry terdiri atas empat fase, 

yaitu: 

1. Fase investigasi dan pengenalan kepada siswa 

2. Pengelompokan masalah oleh siswa 

3. Identifikasi masalah dalam penyelidikan 

4. Memberikan kemungkinan mengatasi kesulitan/masalah 

Pembelajaran inkuri dapat dimulai dengan memberikan pertanyaan dan cara 

bagaimana menjawab pertanyaan tersebut. Melalui pertanyaan tersebut siswa 
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dilatih melakukan observasi terbuka, menentukan prediksi dan kemudian menarik 

kesimpulan. Kegiatan seperti ini dapat melatih siswa membuka pikirannya sehingga 

mampu membuat hubungan antara kejadian, objek atau kondisi dengan kehidupan 

nyata. 

Belajar berbasis inquiry sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru dalam 

dunia pendidikan. Meskipun demikian, Hebrank dalam Mudalara (2012) 

menyatakan masih banyak guru yang tidak mau dan tidak mampu menerapkannya 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kebanyakan guru tetap bertahan pada model 

pembelajaran klasikal yang didominasi oleh kegiatan ceramah di mana arus 

informasi lebih bersifat satu arah dan kegiatan berpusat pada guru. Hal ini terjadi 

tidak saja di negara-negara berkembang seperti Indonesia tetapi menurut Keefer 

dalam Mudalara (2012) juga terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat 

dan Inggris. Mengingat pentingnya peranan inquiry dalam membantu 

perkembangan intelektual siswa, menurut NRC (2000) saat ini di Amerika Serikat, 

semua pendidik dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi sangat dianjurkan untuk 

menerapkan inquiry sebagai pendekatan/strategi pembelajaran dan juga sebagai 

materi pelajaran sains. 

Inquiry sebagai model pembelajaran memiliki beberapa keuntungan seperti: 

(a) mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, (b) 

menciptakan suasana akademik yang mendukung berlang-sungnya pembelajaran 

yang berpusat pada siswa, (c) membantu siswa mengem-bangkan konsep diri yang 

positif, (d) meningkatkan pengharapan sehingga siswa mengembangkan ide untuk 

menyelesaikan tugas dengan caranya sendiri, (e) mengembangkan bakat individual 
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secara optimal, (f) menghindarikan siswa dari cara belajar menghafal. Agar 

penerapan strategi inquiry dapat berhasil dengan baik, maka guru perlu memahami 

beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan dalam merancang inquiry seperti 

disarankan oleh Keffer dalam Mudalara (2012) antara lain sebagai berikut: 

1. Siswa harus dihadapkan dengan masalah-masalah yang dirumuskan dalam 

bentuk pertanyaan dan sumbernya bisa dari siswa sendiri maupun dari guru. 

Pada tahap awal, masalah yang akan dipecahkan sebaiknya terstruktur, tidak 

open-ended (ujung terbuka) dan jawabannya tidak bias. 

2. Siswa harus diberi keyakinan bahwa mereka dapat menyelesaikan masa-

lahnya. Dalam hal ini guru harus dapat menjadi fasilitator dan motivator bagi 

siswa. Siswa mungkin akan merasa kesulitan dan berputus asa pada saat 

mengalami hambatan jika tidak dibantu oleh guru. 

3. Siswa harus memiliki informasi awal tentang masalah yang dihadapinya. Oleh 

karena itu, guru harus berperan dalam memberikan informasi pendukung baik 

dengan cara melibatkan siswa bekerja bersama guru atau diberikan saran 

tentang sumber-sumber dan wujud informasi yang dibutuhkan dan dapat dicari 

dan diperolehnya sendiri. 

4. Siswa harus diberikan kesempatan melakukan sendiri dan mengevaluasi hasil 

kegiatannya. Guru memonitor kegiatan siswa dan memberi bantuan jika siswa 

betul-betul sudah tidak mampu memecahkan masalahnya. 

5. Siswa diberikan waktu cukup untuk bekerja berdasarkan pendekatan baru 

secara individual maupun berkelompok dan perlu diberikan contoh yang tepat 

dan agar dapat membedakan contoh salah yang berkaitan dengan masalah. 
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Dalam rangka mengimplementasikan inquiry di kelas, Etheredge dan 

Rudinsky (2003) memberikan bentuk sederhana dari suatu kegiatan inquiry yang 

umumnya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: (a) guru berusaha menggali 

minat dan latar belakang pengetahuan awal siswa dan merancang kegiatan dengan 

menggunakan variabel tunggal serta menerapkan konsep-konsep sains yang akan 

dipelajari, (b) guru membantu siswa merumuskan pertanyaan, merancang dan 

melaksanakan kegiatan inquiry, dan (c) guru membantu siswa menilai proses dan 

hasil pembelajaran yang dilakukannya. Joyce dan Weil (2003) mengatakan Agar 

proses inquiry dapat berlangsung secara maksimal dan produknya menjadi 

bermakna bagi guru maupun siswa, maka penerapan inquiry sebaiknya diawali dari 

masalah-masalah sederhana, kemudian dikembangkan secara bertahap ke arah 

permasalahan yang lebih kompleks. 

Singkatnya paradigma pembelajaran melalui inquiry harus dikembangkan secara 

bertahap dan berlangsung terus menerus. Memang inquiry bukanlah satu-satunya 

strategi yang dapat memberikan jawaban terhadap seluruh permasalahan 

pendidikan sains, akan tetapi penerapan inquiry secara terintegrasi dengan strategi 

lain dapat memberikan kontribusi positif terhadap proses reformasi pembelajaran  

yang sangat perlu dilakukan. 

2.3  Soal Cerita 

Kehadiran soal cerita dalam setiap akhir materi dalam pelajaran matematika 

dimaksudkan agar siswa mengetahui manfaat dari materi yang telah dipelajarinya. 

Soal cerita menurut Suyitno (2005) adalah soal yang dikaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari (contextual problem). Ashlock (1983) menyatakan bahwa soal cerita 
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merupakan soal yang dapat disajikan dalam bentuk lisan maupun tulisan, soal  cerita 

yang berbentuk tulisan berupa sebuah kalimat yang mengilustrasikan  kegiatan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Ramadhan (2009) soal cerita dapat melatih  siswa  berpikir  secara  

analisis,  melatih  kemampuan menggunakan  tanda  operasi  hitung, dan prinsip-

prinsip  atau  rumus-rumus  yang  telah dipelajari.  Untuk  sampai  pada  hasil  yang  

diinginkan  dalam  menyelesaian  soal cerita, siswa memerlukan kemampuan-

kemampuan tertentu. Kemampuan tersebut terlihat pada pemahaman soal yakni 

kemampuan apa yang diketahui dari soal, apa yang ditanyakan dalam soal, apa saja 

informasi yang diperlukan, dan bagaimana akan menyelesaikan soal. 

As’ari (2005:45) menyatakan bahwa suatu soal hanya dapat disebut sebagai 

problem bagi siswa jika dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 

1. Pengetahuan prasyarat untuk mengerjakan soal itu sudah diajarkan. 

2. Algoritma/cara pemecahan soal tersebut belum diajarkan. 

3. Soal tersebut terjangkau untuk dikerjakan oleh siswa. 

4. Siswa mau dan berkehendak untuk menyelesaikan soal tersebut. 

Penyelesaian  soal  cerita  merupakan  kegiatan  pemecahan masalah.  

Pemecahan  masalah  dalam  suatu  soal  cerita  matematika merupakan suatu proses 

yang berisikan langkah-langkah yang benar dan logis  untuk  mendapatkan  

penyelesaian  (Jonassen,  2004).  Dalam menyelesaikan suatu soal cerita 

matematika bukan sekedar memperoleh hasil  yang  berupa  jawaban  dari  hal  yang  

ditanyakan,  tetapi  yang  lebih penting  siswa  harus  mengetahui  dan  memahami  

proses  berpikir  atau langkah-langkah  untuk  mendapatkan  jawaban  tersebut.  



26 
 

 

Menurut  Polya (1973)  untuk  menyelesaikan  soal  matematika  dipergunakan 

heuristic. Maksud dari heuristic adalah mempelajari cara-cara dan aturan penemuan  

serta  hasil  penemuan.  Polya  dalam Suherman (2003:91) menyarankan  empat  

langkah  dalam  pemecahan  masalah,  yaitu:  1)  Understanding  the  problem  

(memahami  masalah),  2)  Devising  a  plan (merencanakan  penyelesaian),  3)  

Carrying  out  the  plan  (melaksanakan rencana penyelesaian, dan 4) Looking back 

(memeriksa proses dan hasil). Sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Ashlock  

(1983)  kegiatan menyelesaikan  soal  cerita  matematika  tidak  hanya  melibatkan  

satu langkah  penyelesaian.  Soedjadi dalam Muncarno (2008) menyatakan  bahwa  

untuk  menyelesaikan  soal  cerita  matematika  dapat ditempuh langkah-langkah 

sebagai berikut. 

a. Membaca  soal  cerita  dengan  cermat  untuk  menangkap  makna pada 

tiap kalimat.  

b. Memisahkan  dan  mengungkapkan  apa  yang  diketahui  dalam soal, apa 

yang ditanyakan oleh soal.  

c. Membuat model matematika dari soal.  

d. Menyelesaikan  model  matematika  menurut  aturan  matematika sehingga 

mendapat jawaban dari soal tersebut.  

e. Mengembalikan  jawaban  kedalam  konteks  soal  yang ditanyakan. 

2.4  Kemampuan pemecahan masalah 

Bell  (1981:  310)  menyatakan  bahwa  “a  situation  is  a  problem  for  a 

person if he or she is aware of this existence, recognized that it  requires action, 

wants  or  needs  to  act  and  does  so,  and  is  not  immediately  able  to  resolve  
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the situation,”  artinya  bahwa  masalah  adalah  suatu  situasi  menantang  yang  

harus diselesaikan,  tetapi  tidak  dengan  cara  yang  rutin,  yang  langsung  dapat 

menemukan  solusinya.  Menurut  Krulik  &  Rudnik  (1995:  4),  “a  problem  is a 

situation,  quantitative  or  otherwise,  that  confront  an  individual  or  group  of 

individuals,  that  requires  resolution,  and  for  which  the  individual  sees  no 

apparent  or  obvious  means  or  path  to  obtaining  a  solution.”  Definisi  tersebut 

menjelaskan  bahwa  masalah  adalah  situasi  yang  dihadapi  oleh  seseorang  atau 

kelompok  yang  memerlukan  suatu  pemecahan,  tetapi  individu  atau  kelompok 

tersebut tidak memiliki cara yang langsung dapat menemukan solusinya. 

Salah satu aktivitas siswa di kelas adalah pemecahan masalah yang juga 

terjadi dalam kehidupan sehari-harinya. Schoenfeld dalam Tripathi (2008) 

menjelaskan “Problem solving, as used in mathematics education literature, refers 

to the process wherein students encounter a problem – a question for which they 

have no immediately apparent resolution, nor an algorithm that they can directly 

apply to get an answer”. Lester (Branca, 1980) menegaskan bahwa “Problem 

solving is the heart of mathematics” yang berarti jantungnya matematika adalah 

pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah menjadi perhatian utama 

dalam pembelajaran matematika sebagaimana yang menjadi agenda the National 

Council of Teachers of Mathematics (NCTM) di Amerika Serikat pada tahun 80-an 

bahwa “Problem solving must be the focus of school mathematics in the 1980s” atau 

pemecahan-masalah harus menjadi fokus utama matematika sekolah di tahun 80-

an. Sejak itu muncul banyak pertanyaan khususnya berkenaan dengan sifat dan 

cakupan pemecahan masalah. 
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NCTM (2003) telah memberikan beberapa indikator seseorang mempunyai 

kemampuan pemecahan masalah adalah sebagai berikut.  

1. Menerapkan  dan  mengadaptasi  berbagai  pendekatan  dan  strategi  untuk 

menyelesaikan  masalah,  

2. Menyelesaikan  masalah  yang  muncul  di  dalam matematika atau di dalam 

konteks lain yang melibatkan matematika,  

3. Membangun pengetahuan matematis yang baru lewat pemecahan masalah, dan 

4. Memonitor dan merefleksi pada proses pemecahan masalah matematis. 

Pemberian soal-soal pemecahan masalah kepada siswa bertujuan melatih 

mereka menerapkan berbagai konsep matematika dalam situasi baru sehingga pada 

akhirnya mereka mampu menggunakan berbagai konsep ilmu yang telah mereka 

pelajari untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, 

untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pemecahan masalah siswa dilakukan 

tes pada akhir pembelajaran (post test). 

2.4.1 Langkah-langkah Pemecahan Masalah (Problem Solving) 

Dalam menemukan solusi pemecahan masalah, Polya (1971) 

mengungkapkan empat langkah sebagai berikut. 

1. Memahami masalah 

Tanpa adanya pemahaman terhadap masalah yang diberikan, siswa tidak 

akan mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan benar. Setelah siswa dapat 

memahami masalahnya dengan benar, selanjutnya mereka harus dapat 

menyusun rencana penyelesaian masalah. 

2. Merencanakan penyelesaian 
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Kemampuan melakukan langkah kedua ini sangat tergantung pada 

pengalaman siswa dalam menyelesaikan masalah. Pada umumnya semakin 

bervariasi pengalaman mereka, ada kecenderungan siswa lebih kreatif dalam 

menyusun rencana penyelesaian suatu masalah. 

3. Menyelesaikan masalah sesuai rencana 

Setelah rencana penyelesaian suatu masalah telah dibuat, baik secara tertulis 

atau tidak, selanjutnya dilakukan penyelesaian masalah sesuai dengan rencana 

yang dianggap paling tepat. 

4. Melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah yang telah dikerjakan 

Langkah terakhir dari proses penyelesaian masalah adalah melakukan 

pengecekan atas apa yang telah dilakukan mulai dari langkah pertama sampai 

langkah yang ketiga. 

Dengan cara seperti ini maka berbagai kesalahan yang tidak perlu dapat 

terkoreksi kembali sehingga siswa dapat sampai pada jawaban yang benar sesuai 

dengan masalah yang diberikan. 

2.4.2 Indikator kemampun pemecahan masalah 

Indikator yang menunjukan pemecahan masalah menurut Peraturan Dirjen 

Dikdasmen No. 506/C/PP/2004 dalam Wardhani (2008) antara lain: 

1. Menunjukkan pemecahan masalah. 

2. Mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan dalam pemecahan 

masalah. 

3. Menyajikan masalah dalam matematika dalam berbagai bentuk. 

4. Memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat. 
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5. Mengembangkan strategi pemecahan masalah. 

6. Membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah. 

7. Menyelesaikan masalah. 

 Pemberian skor pada kemampuan pemecahan masalah matematika, 

mengadopsi penskoran pemecahan masalah yang dikemukakan oleh Schoen dan 

Ochmke (PPPG, 2005:95) seperti terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1  Penskoran Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Tahap 

Penyelesaian 

Masalah 

Hasil Penilaian Skor 

Memahami 

masalah 

a. Tidak ada upaya pengerjaan 

b. Salah interpretasi sama sekali 

c. Salah menginterpretasi sebagian besar dari soal 

d. Salah menginterpretasi sebagian kecil dari soal 

e. Memahami persoalan secara lengkap 

0 

1 

2 

3 

4 

Merencanakan 

penyelesaian  

a. Tidak ada upaya 

b. Perencanaan sama sekali tidak selaras 

c. Sebagian kecil prosedur benar. 

d. Sebagian besar prosedur benar. 

e. Semua perencanaan benar, mempunyai 

penyelesaian tanpa kesalahan aritmatika 

0 

1 

2 

3 

4 

Melaksanakan 

rencana  

a. Tanpa menjawab  

b. Kesalahan komputasi, tiada pernyataan jawaban 

0 

1 
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c. Penyelesaian yang tepat 2 

 Skor maksimum 10 

 

2.5  Materi yang terkait dengan Penelitian 

  Materi pokok bilangan dipelajari oleh siswa kelas VII pada semester gasal 

dengan kompetensi dasarnya sebagai berikut. 

Melalui proses pembelajaran bilangan siswa mampu : 

1. menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten dan teliti, bertanggung jawab, 

responsif dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah. 

2. memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan pada matematika serta 

memiliki rasa percya pada daya dan keguanaan matematika, yang terbentuk 

melalui pengalaman belajar. 

3. membandingkan dan mengurutkan berbagai jenis bilangan serta menerapkan 

operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan dengan memanfaatkan 

berbagai sifat operasi. 

4. menggunakan pola dan generalisasi untuk menyelesaikan masalah. 

2.5.1 Bilangan pecahan 

a. Pengertian Bilangan Pecahan 

Bilangan pecahan adalah suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk 
a

b
, 

a dan b merupakan bilangan bulat, b ≠ 0 dan b bukan faktor dari a. (Sinaga, 

2007). 

 

 

b. Penjumlahan pada bilangan pecahan 
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Misalkan a, b, c, dan d bilangan bulat dengan b ≠ 0 dan d ≠ 0. Jika 
a

b
 dan 

c

d
 adalah 

pecahan maka 
a

b
+  

c

d
=  

ad+bc

bd
. 

c. Pengurangan pada bilangan pecahan 

Misalkan a, b, c, dan d bilangan bulat dengan b ≠ 0 dan d ≠ 0. Jika 
a

b
 dan 

c

d
 adalah 

pecahan maka 
a

b
−  

c

d
=  

ad−bc

bd
. 

d. Perkalian bilangan bulat dengan bilangan pecahan 

Misalkan a, b, dan c bilangan asli, maka berlaku 

1. a ×  
b

c
=  

a ×b

c
. 

2. 
b

a
 × a =

b×a

c
. 

3. 1 ×
a

b
=

a

b
× 1 =

a

b
. 

e. Perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa 

Misalkan a, b, c, dan d adalah bilangan asli, 
a

b
 dan 

c

d
 adalah pecahan biasa, maka 

berlaku: 
a

b
×

c

d
=

a×c

b×d
. 

f. Pembagian pecahan 

Misalkan a, b, c, dan d adalah bilangan asli, 
a

b
 dan 

c

d
 adalah pecahan biasa, maka 

berlaku: 
a

b
:

c

d
=

a

b
×

d

c
. 

Setiap bilangan pecahan jika dikalikan dengan 1 hasilnya bilangan pecahan 

itu sendiri. Demikian juga jika sebuah pecahan dibagi dengan bilangan 1 maka 

hasilnya adalah bilangan pecahan itu sendiri. 

Sifat-sifat yang perlu dicermati 



33 
 

 

1. Setiap pecahan dibagi dengan 1 hasilnya pecahan itu sendiri 

2. Setiap pecahan memiliki kebalikan 

3. Setiap pecahan dikalikan dengan kebalikannya hasilnya 1 

4. Hasil bagi bilangan 1 dengan sebuah pecahan, maka hasilnya adalah 

kebalikan pecahan itu. 

2.6 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran matematika di sekolah diselenggarakan dengan beberapa 

tujuan yang mana salah satunya adalah agar siswa mampu memecahkan masalah 

matematika terutama yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan data yang diperoleh berupa nilai ulangan harian siswa dan 

wawancara dengan guru pengampu mata pelajaran matematika di SMP Negeri 9 

Semarang menunjukkan bahwa bilangan merupakan salah satu materi pokok yang 

cukup sulit dipahami siswa terutama apabila dilihat dari aspek kemampuan 

pemecahan masalah dalam hal soal cerita. Hal ini terbukti dari kemampuan 

pemecahan masalah sebagian besar siswa yang masih di bawah standar yang 

ditentukan sekolah. Agar kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi 

bilangan sesuai dengan yang diharapkan, diperlukan pemahaman konsep yang baik 

terhadap materi tersebut. Beberapa alasan yang menjadi penyebab rendahnya 

kemampuan pemecahan masalah siswa di antaranya adalah materi bilangan yang 

berbentuk soal cerita cenderung bersifat abstrak dan penerapan model pembelajaran 

yang belum tepat. 

Pembelajaran matematika yang terjadi di lapangan pada umumnya masih 

menggunakan model pembelajaran konvensional dengan metode ekspositori. 
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Model pembelajaran ini kurang tepat digunakan untuk mempelajari konsep-konsep 

matematika. Hal ini dikarenakan dalam model pembelajaran ini siswa hanya 

sebagai pendengar materi-materi yang diberikan oleh guru dan kemudian mencatat, 

mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru atau bertanya jika belum paham 

dengan materi yang diajarkan, padahal konsep-konsep matematika tidak cukup jika 

hanya diajarkan dengan model konvensional. 

Pemilihan model pembelajaran sangat penting selama proses pembelajaran 

dan memberikan implikasi pada keberlanjutan penerimaan materi dan kemampuan 

siswa. Salah satu model pembelajaran yang sesuai untuk mengajarkan konsep-

konsep matematika adalah CIRC berbasis inquiry. Model ini mengharapkan siswa 

dapat membuat dan mengembangkan model matematika berupa sistem konseptual 

yang membuat siswa merasakan beragam pengalaman matematis. Jadi, siswa 

diharapkan tidak hanya sekedar menghasilkan model matematika tetapi juga 

mengerti konsep-konsep yang digunakan dalam pembentukan model matematika 

dari permasalahan yang diberikan. 

Selain itu CIRC memiliki fitur-fitur khusus, yaitu: 1) pertanyaan atau 

masalah perangsang, 2) fokus interdisipliner (solusi menuntut siswa menggali 

banyak subjek), 3) investigasi autentik (siswa melakukan investigasi untuk 

menemukan solusi), 4) produksi hasil karya, 5) kolaborasi. 

Di samping penerapan model pembelajaran yang sesuai, dukungan media 

pembelajaran juga diperlukan. Salah satu media pembelajaran yang dapat 

mendukung pembelajaran Bilangan Pecahan adalah media LKS. Media ini dapat 

membantu siswa dalam mempelajari konsep-konsep pada materi bilangan. 
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Berdasarkan keunggulan yang dimiliki CIRC terhadap pemahaman konsep 

bilangan. 

Bagan Alur Kerangka Berpikir: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Skema Kerangka Berpikir 
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Berdasarkan uraian pada landasan teori dan kerangka berpikir maka disusun 

hipotesis penelitian sebagai berikut. 

a) Rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa yang menggunakan model 

pembelajaran CIRC berbasis inquiry mencapai ketuntasan belajar klasikal. 

b) Rata-rata kemampuan pemecahan masalah soal cerita matematika siswa yang  

pembelajarannya menggunakan CIRC berbasis inquiry lebih baik daripada rata-

rata kemampuan pemecahan masalah soal cerita matematika siswa dengan 

pembelajaran ekspositori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis yang digunakan 

adalah statistik. Selain itu menurut Sugiyono (2010), metode kuantitatif digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

3.2 Subjek Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Sugiyono (2010) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generasi yang 

terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua siswa 

kelas VII SMP Negeri 9 Semarang tahun pelajaran 2013/2014. 

3.2.2 Sampel 

Sugiyono (2010) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel pada penelitian ini 

ditentukan dengan teknik cluster random sampling.  

Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik cluster 

random sampling. Hal ini dilakukan setelah memperhatikan ciri-ciri sebagai 

berikut.  

1. Buku sumber yang digunakan sama. 
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2. Siswa mendapatkan materi berdasarkan kurikulum yang sama. 

3. Siswa yang menjadi objek penelitian duduk pada tingkat yang sama. 

4. Pembagian kelas tidak berdasarkan ranking. 

Dengan menggunakan teknik cluster random sampling diperoleh siswa dari 

dua kelas sebagai kelas sampel dan dipilih satu kelas uji coba. Setelah dilakukan 

pengambilan sampel diperoleh kelas eksperimen dan kelas kontrol sebagai berikut. 

1. Kelompok eksperimen 

Pada kelompok ini diberikan suatu treatment atau perlakuan yang dalam hal 

ini adalah model pembelajaran CIRC berbasis inquiry. Dalam penelitian ini, 

yang menjadi kelompok eksperimen adalah siswa kelas VII C SMP Negeri 9 

Semarang dengan jumlah siswa sebanyak 32 siswa. 

2. Kelompok Kontrol 

Pada kelompok ini tidak diberikan suatu treatment atau perlakuan yang 

dalam hal ini pembelajaran dilakukan dengan model ekspositori. Dalam 

penelitian ini, yang menjadi kelompok kontrol adalah siswa kelas VII D SMP 

Negeri 9 Semarang dengan jumlah siswa sebanyak 32 siswa. Untuk uji coba soal 

peneliti menggunakan kelas VII A yang berjumlah 32 siswa. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

(Arikunto, 2006). Sesuai dengan judul skripsi ini, maka diperoleh variabel-variabel 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau 

berubahnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran.  

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan pemecahan 

masalah siswa pada materi Bilangan Pecahan yang menggunakan CIRC berbasis 

inquiry berbantuan LKS. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, digunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu 

sebagai berikut. 

3.4.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data mengenai nama 

dan banyaknya siswa yang menjadi anggota populasi dan untuk menentukan 

anggota sampel. Selain itu metode ini juga digunakan untuk mengumpulkan data 

kemampuan awal dari siswa yang menjadi sampel penelitian. Data kemampuan 

awal diperoleh dari data nilai ulangan harian siswa. 

3.4.2. Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk memperoleh data tentang kemampuan 

pemecahan masalah baik dengan menggunakan pembelajaran CIRC berbasis 

inquiry berbantuan LKS. Sebelum dilakukan tes, soal terlebih dahulu 

diujicobakan pada kelas uji coba. Uji coba dilakukan untuk mengetahui tingkat 
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kesahihan dan keabsahan tes yang meliputi validitas, reliabilitas, taraf kesukaran 

dan daya pembeda dari tiap-tiap butir soal. 

Hasil tes tersebut digunakan sebagai data akhir untuk membandingkan 

kemampuan pemecahan masalah akibat dari perlakuan yang berbeda yang 

diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dengan demikian dapat 

diketahui kemampuan pemecahan masalah siswa yang menggunakan 

pembelajaran CIRC berbasis inquiry berbantuan LKS. 

3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan objek penelitian yaitu siswa kelas VII SMP Negeri 9 Semarang 

Tahun Pelajaran 2013/2014. 

2. Mengambil data nilai Ulangan Harian matematika siswa SMP Negeri 9 

Semarang sebagai data awal. 

3. Menganalisis nilai Ulangan Harian dengan melakukan uji normalitas, uji 

homogenitas varians dan uji persamaan rata-rata. 

4. Berdasarkan hasil pada 2) ditentukan sampel penelitian yaitu kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Kemudian menentukan kelas uji coba di luar sampel 

penelitian tetapi berada dalam populasi penelitian. 

5. Menentukan model pembelajaran yang akan digunakan pada masing-masing 

kelas. Kelas eksperimen diberikan model pembelajaran CIRC berbasis inquiry. 

6. Menyusun kisi-kisi tes uji coba. 

7. Menyusun instrumen tes uji coba berdasarkan kisi-kisi yang ada. 
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8. Mengujicobakan instrumen tes uji coba pada kelas uji coba. Yang mana 

instrumen tersebut akan digunakan sebagai tes akhir. 

9. Menganalisis soal-soal pada tes uji coba dan menentukan soal-soal yang akan 

dipakai untuk diteskan pada kelompok eksperimen dan kontrol. 

10. Menyusun rencana pembelajaran CIRC berbasis inquiry. 

11. Mengambil rencana pembelajaran ekspositori yang dibuat oleh guru kelas. 

12. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran CIRC 

berbasis inquiry berbantuan LKS pada kelas VII C. 

13. Guru kelas mengamati pelaksanaan pembelajaran CIRC berbasis inquiry 

berbantuan LKS di kelas eksperimen. 

14. Peneliti mengamati pelaksanaan model pembelajaran ekspositori di kelas 

kontrol dengan pembelajaran sesuai yang ditetapkan guru bersangkutan. 

15. Melaksanakan tes penelitian pada kedua kelas eksperimen. 

16. Menganalisis data hasil tes dan hasil pengamatan. 

17. Menyusun hasil penelitian. 

Skema prosedur penelitian : 
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 Gambar 3.1 Skema Prosedur  Penelitian 

3.6 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain true experiment (eksperimen yang betul-

betul) karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang 

mempengaruhi jalannya eksperimen. Peneliti memilih true experiment dengan 

bentuk posttest only control  design. Pada desain ini objek penelitian ditempatkan 

secara random ke dalam kelas-kelas dan ditampilkan sebagai variabel independen 

yang diberi post test. Nilai-nilai post test kemudian dibandingkan untuk 

menentukan keefektifan treatment (perlakuan). 

Penelitian diawali dengan menentukan populasi dan memilih sampel dari 

populasi yang ada. Kegiatan penelitian dilakukan dengan memberi perlakuan pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen diterapkan CIRC 

berbasis inquiry berbantuan LKS. Sedangkan pada kelas kontrol dengan 

pembelajaran ekspositori. Setelah mendapatkan perlakuan yang berbeda, pada 

kedua kelas diberikan tes dengan soal yang sama yang sudah diuji coba untuk 

mengetahui kemampuan pemecahan masalah pada kedua kelas tersebut. Data-data  

yang diperoleh, dianalisis sesuai dengan statistik yang sesuai. Berikut adalah tabel 

desain penelitian Posttest-Only Control Design. 

R X O2 

R  O4 

Gambar 4.1 Desain Penelitian 

Keterangan : 
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R : Random 

X : Penerapan pembelajaran matematika dengan CIRC berbasis inquiry,  

O2 : Kelompok eksperimen setelah mendapat posttest  

O4 : Kelompok kontrol setelah mendapatkan posttest. 

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti  pada saat penelitian 

adalah sebagai berikut.  

1. Menentukan sampel penelitian menggunakan teknik cluster random sampling. 

Diperoleh dua kelas sampel yaitu satu kelas eksperimen yang menggunakan 

CIRC berbasis inquiry berbantuan LKS dan satu kelas kontrol yang 

menggunakan pembelajaran ekspositori serta satu kelas uji coba instrumen. 

Menentukan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan dengan 

pembelajaran CIRC berbasis inquiry berbantuan LKS dan pembelajaran 

ekspositori berbantuan LKS yang dituangkan dalam RPP. 

2. Membuat instrumen penelitian meliputi menyusun kisi-kisi tes dan membuat 

instrumen tes uji coba berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun. 

3. Melaksanakan uji coba instrumen penelitian yang telah dibuat pada kelas uji 

coba. 

4. Menganalisis data hasil instrumen tes uji coba untuk mengetahui indeks 

kesukaran, daya pembeda soal, validitas dan reliabilitas butir. 

5. Menetapkan instrumen penelitian yang akan digunakan. 

6. Melaksanakan pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Siswa 

pada kelas eksperimen menggunakan CIRC berbasis inquiry berbantuan LKS 

dan kelas kontrol menggunakan pembelajaran ekspositori berbantuan LKS. 

7. Melaksanakan tes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 



44 
 

 

8. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian pada sampel. 

9. Menganalisis atau mengolah data yang telah dikumpulkan dengan metode yang 

telah ditentukan. 

10. Menyusun dan melaporkan hasil penelitian. 

3.7 Instrumen Penelitian 

Materi tes yang digunakan dalam penelitian adalah Bilangan Pecahan. 

Bentuk tes yang digunakan adalah bentuk soal cerita. Penyusunan tes dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Menentukan pembatasan materi yang diujikan yaitu Bilangan Pecahan yang 

diajarkan pada kelas VII semester gasal tahun pelajaran 2013/2014. 

2. Menentukan tipe soal yang digunakan yaitu soal cerita. Sebab, kemampuan 

pemecahan masalah siswa dapat dilihat melalui cara siswa mengerjakan soal 

berbentuk cerita yang meliputi soal pemecahan masalah. 

3. Menentukan banyaknya soal. 

4. Menentukan alokasi waktu untuk mengerjakan soal. 

5. Membuat kisi-kisi soal. 

6. Menuliskan petunjuk mengerjakan soal dan bentuk lembar jawab. 

7. Membuat butir soal dan kunci jawaban. 

8. Mengujicobakan  instrumen  pada  kelas  uji  coba  yang  telah ditentukan. 

9. Menganalisis  hasil  uji  coba  dalam  hal  validitas,  reliabilitas, daya pembeda, 

dan indeks kesukaran. 
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3.8 Analisis Ujicoba Instrumen Penelitian 

3.8.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai 

validitas tinggi. Arikunto (2009) memberikan rumus yang digunakan adalah rumus 

yang dikemukakan oleh Pearson, yang dikenal dengan rumus korelasi product 

moment sebagai berikut.  

  2222 )()(

))((

YYNXXN
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Keterangan : 

rxy : Koefisien korelasi skor butir soal dan skor total. 

N  : Banyaknya subjek.  

ΣX   : Banyaknya butir soal. 

ΣY  : Jumlah skor total. 

ΣXY  : Jumlah perkalian skor butir dengan skor total. 

ΣX2 : Jumlah kuadrat skor butir soal. 

ΣY2 : Jumlah kuadrat skor total. 

Hasil perhitungan rxy dikonsultasikan pada tabel dengan taraf signifikan 5%, jika 

rxy > r tabel maka butir soal tersebut valid. 

Hasil ujicoba dari 8 butir soal yang diujicobakan, menunjukkan bahwa 

terdapat 6 butir soal yang valid yaitu butir soal nomor 1, 2, 4, 5, 7, dan 8. Sedangkan 

butir soal nomor 3 dan 6 termasuk ke dalam kategori butir soal yang tidak valid. 

Perhitungan validitas butir soal dapat dilihat pada Lampiran 9. 

3.8.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Reliabilitas 
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instrumen dianalisis dengan menggunakan rumus Alpha. Arikunto (2006) 

mengatakan bahwa rumus Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen 

yang skornya bukan 0 dan 1, misalnya angket atau soal bentuk uraian. 
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Keterangan : 

r11  : Reliabilitas instrumen yang dicari 

n  : Banyaknya butir soal 

N  : Jumlah siswa 

X  : Skor tiap butir soal 

i  : Nomor butir soal 
2

i   : Jumlah varians skor tiap-tiap butir soal 

2

t       : Varians total 

Perhitungan reliabilitas akan sempurna jika hasil tersebut dikonsultasikan dengan 

tabel r product moment. Jika r11 > ttabel maka soal tersebut reliabel. 

Dari perhitungan hasil uji coba, diperoleh r11 pada butir soal nomor 1 adalah 0,9825, 

sedangkan r11 pada tabel adalah 0,349. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa butir soal 

nomor 1 reliabel. Untuk perhitungan butir soal yang lain dapat dilihat pada Lampiran 9. 

3.8.3 Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang telah menguasai materi yang dipelajari dengan siswa yang belum 

menguasai materi yang dipelajari. Manfaat dari analisis daya pembeda butir soal 

adalah untuk mengetahui apakah butir soal itu baik, direvisi, atau ditolak. Semakin 
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tinggi daya pembeda suatu butir soal, semakin mampu butir soal tersebut 

membedakan siswa yang pandai dan yang kurang pandai. Sunarya (2013) 

memberikan rumus yang digunakan untuk penghitungan daya pembeda soal uraian 

sebagai berikut. 

𝐷𝑃 =
𝑀𝐴−𝑀𝐵

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
     

Keterangan : 

DP : Daya pembeda 

MA : Rata-rata dari kelompok atas 

MB : Rata-rata dari kelompok bawah 

 

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus di atas dapat 

menggambarkan tingkat kemampuan soal dalam membedakan antara siswa yang 

sudah memahami materi yang diujikan dengan siswa yang belum memahami materi 

yang diujikan. Adapun klasifikasinya sebagai berikut. 

0,40 – 1,00 = Soal ditrima baik 

0,30 – 0,39 = Soal diterima tetapi perlu diperbaiki 

0,20 – 0,29 = soal diperbaiki 

0,00 – 0,19 = soal tidak dipakai 

Berdasarkan perhitungan daya pembeda diperoleh hasil yaitu butir soal 1, 

2, 3, 5, 7, dan 8 diterima. Butir soal 4 dan 6 diterima dengan diperbaiki. Analisis 

perhitungan daya pembeda selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 9. 

3.8.4 Indeks Kesukaran 

Asumsi yang digunakan untuk memperoleh kualitas soal yang baik, di 

samping memenuhi validitas dan reliabilitas, adalah adanya keseimbangan dari 

tingkat kesulitan soal tersebut. Keseimbangan yang dimaksudkan menurut Sudjana 
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(2006) adalah adanya soal-soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar secara 

proporsional Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu soal disebut 

indeks kesukaran (difficulty index). Teknik perhitungannya adalah dengan 

menghitung berapa persen testi yang gagal menjawab benar atau berada pada batas 

lulus (passing grade) untuk tiap-tiap item. Sunarya (2013) memberikan sebuah 

rumus yang digunakan untuk mencari indeks kesukaran soal bentuk uraian sebagai 

berikut. 

�̅� =  
∑ 𝑥𝑖

∑ 𝑓
 

Sehingga, 

𝐼𝑅 =
�̅�

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛
 

Keterangan: 

𝑥𝑖  = Nilai ujian akhir siswa 

𝑓  = frekuensi 

IR = Indeks Kesukaran 

�̅� = Mean 

Untuk menginterpretasikan taraf kesukaran item dapat digunakan tolak ukur 

berikut. 

0,00 - 0,30  = soal tergolong sukar. 

0,31 – 0,70 = soal tergolong sedang. 

0,71 – 1,00 = soal tergolong mudah. 

Hasil analisis instrumen setelah diujicobakan menunjukkan butir soal 1, 2, 4, 

5, 6, 7, dan 8 tergolong dalam kategori soal mudah. Butir soal 3 tergolong kategori 

soal sedang. Analisis indeks kesukaran selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 

9. 
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Berdasarkan analisis validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks 

kesukaran maka dengan pertimbangan yang terdapat pada Lampiran 9, maka butir 

soal yang dipilih sebagai instrumen untuk mengukur kemampuan pemecahan 

masalah siswa kelas VII SMP Negeri 9 Semarang pada materi bilangan adalah butir 

soal 1,2, 4, 5, 7, dan 8. 

3.9 Analisis Data 

3.9.1 Analisis Data Awal 

 Analisis data awal dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji 

homogenitas, dan uji kesamaan rata-rata. Analisis data awal dilakukan untuk 

mengetahui keadaan kelas eksperimen dan kelas kontrol apakah berangkat dari titik 

tolak yang sama. Data yang digunakan dalam analisis data awal terhadap populasi 

adalah data nilai ulangan harian matematika I kelas VII SMP Negeri 9 Semarang 

tahun pelajaran 2013/2014. Berikut akan disajikan statistik data awal yang 

dilakukan dalam penelitian ini. 

3.9.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui kenormalan kelompok 

eksperimen (kelas yang diteliti). Perhitungan dilakukan dengan data hasil tes 

pemahaman konsep, pemecahan masalah dan penalaran dan komunikasi. Pengujian 

yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Menyusun data dalam tabel distribusi 

Menentukan banyaknya kelas interval (k) 

k  = 1 + 3,3 log n

 n   = banyaknya objek yang diteliti 
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2. Menghitung rata-rata )(x dan simpangan baku )(s  
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3. Mencari nilai z dari setiap batas kelas x dengan rumus 

s

xx
z i 

 

Keterangan : 

z = Simpangan baku untuk kurva normal standar. 
xi = Data ke-i dari suatu kelompok data 

�̅� = Rata-rata kelompok 

s = Simpangan baku 

4. Menghitung frekuensi yang diharapkan )( iO dengan cara mengalikan besarnya 

ukuran sampel dan peluang atau luas daerah di bawah kurva normal untuk 

interval yang bersangkutan.  

 Hipotesis statistik yang digunakan adalah: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

Rumus yang digunakan adalah uji Chi-Kuadrat, yaitu : 







k

i i

ii

E

EO

1

2

2 )(


 

Keterangan : 

2  = harga Chi-Kuadrat 

iO  = frekuensihasil pengamatan 

iE  = frekuensi yang diharapkan 
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k = banyaknya kelas sampel 

Kriteria pengujian jika 
22

tabelhitung xx 
 
dengan derajat kebebasan dk = k-1 

dan taraf signifikasi 5% maka maka H0 diterima yang artinya data berdistribusi 

normal. 

Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan pada kelas eksperimen 

diperoleh 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

= 1,78 dan 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

= 11,07 dengan dk = 5 dan taraf 

signifikan = 5%. Berdasarkan hal tersebut maka H0 diterima sehingga data 

merupakan data yang berdistribusi normal. 

3.9.1.2 Uji Homogenitas 

Uji kesamaan dua varians atau uji homogenitas dilakukan untuk 

memperoleh asumsi bahwa sampel penelitian berasal dari kondisi yang sama atau 

homogen. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

Ho :  kedua varians sama atau homogen 

H1 :  kedua varians berbeda atau tidak homogen. 

Jika sampel dari populasi kesatu berukuran  dengan varians , sampel dari 

populasi kedua berukuran  dengan varians dan sampel dari populasi ketiga 

berukuran  dengan varians . Untuk menguji kesamaan varians tersebut digunakan 

rumus : 

             
kecilvarian ter

besarvarian ter
hitungF

  
Keterangan : 

 

σ1 = varian kelas eksperimen 1 

σ2 = varian kelas ekperimen 2 

n1-1 = dk pembilang 

n2-1 = dk penyebut 
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Dengan kriteria pengujian H0 diterima apabila Fhitung < Ftabel dengan taraf 

signifikansi  5% (Sudjana, 2005). 

 Berdasarkan perhitungan didapat Fhitung = 1,44 dan Ftabel = 1,82 dengan dk 

pembilang = 31 dan dk penyebut = 31 serta α = 5%. Karena Fhitung < Ftabel, maka H0 

diterima, yang berarti varian kedua kelompok sama atau homogen. 

3.9.1.3 Uji Kesamaan Rata-Rata 

Uji kesamaan rata-rata sampel digunakan untuk mengetahui apakah kedua 

kelompok sampel memiliki rata-rata yang sama atau tidak. Dalam uji kesamaan 

rata-rata ini digunakan uji dua pihak. Hipotesis yang diujikan adalah sebagai 

berikut. 

𝐻𝑜: 𝜇1 = 𝜇2,  berarti rata-rata awal siswa yang diberi pembelajaran CIRC berbasis 

inquiry sama dengan rata-rata awal siswa kelas kontrol. 

𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2,  berarti rata-rata awal siswa yang diberi pembelajaran CIRC berbasis 

inquiry tidak sama dengan rata-rata awal siswa kelas kontrol. 

Untuk menguji hipotesis, Sugiyono (2011) memberikan rumus t sebagai berikut. 

 

 

Keterangan: 

𝑥1̅̅̅ : rata-rata hasil belajar siswa yang diberi pembelajaran CIRC 

berbasis Inquiry. 

𝑥1̅̅̅ : rata-rata hasil belajar siswa pada kelas kontrol. 

𝑛1 : banyaknya siswa yang diberi pembelajaran  CIRC berbasis inquiry. 

𝑛2 : banyaknya siswa kelas kontrol. 

𝑠1
2 : varians hasil belajar siswa kelas eksperimen 

𝑡 =
𝑥1̅̅ ̅ − 𝑥2̅̅ ̅

√
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2
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𝑠2
2 : varians hasil belajar siswa kelas kontrol  

 Kriteria pengujiannya adalah 𝐻0 diterima jika thitung < ttabel dengan α = 5% 

dan dk = n1 + n2 – 2. 

 Dari hasil perhitungan diperoleh thitung = 1,46 sedangkan nilai ttabel = 2,01 

dengan dk = 62 dan α = 5%. Karena thitung < ttabel maka h0 diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata data awal antara kelompok eksperimen dan kelas 

kontrol sama. 

3.9.2 Analisis Data Akhir 

3.9.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sebaran data hasil penelitian 

diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis yang diujikan: 

𝐻0 = data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

𝐻1 = data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Analisis data yang digunakan adalah uji Chi-Kuadrat, dengan rumus: 

𝜒2 = ∑
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1

 

Keterangan:  

𝑂𝑖  : nilai-nilai yang tampak dari hasil penelitian 

𝐸𝑖   : nilai-nilai yang diharapkan 

𝜒2 : Chi – Kuadrat 

𝑘   : banyaknya kelas 

 Kriteria Pengujian: 𝐻0 diterima jika 𝜒2 < 𝜒tabel
2    dengan derajat kebebasan 

𝑑𝑘 =  𝑘 −  3 taraf signifikan  = 5% maka data berdistribusi normal (Sudjana 

2005). 
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3.9.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data hasil penelitian kedua 

kelompok sampel memiliki varians yang sama atau tidak. Hipotesis yang diujikan 

adalah: 

𝐻0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2, artinya kedua kelompok sampel mempunyai varians yang sama 

𝐻1 : 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2, artinya kedua kelompok sampel mempunyai varians tidak sama 

Untuk menguji hipotesis di atas digunakan uji kesamaan dua varians dengan 

rumus:  

𝐹 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Kriteria pengujian: 𝐻0 ditolak hanya jika  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝐹1

2
𝛼(𝑣1,𝑣2)

. Harga 

𝐹1

2
𝛼(𝑣1,𝑣2)

 diperoleh dari daftar distribusi F dengan peluang = 
1

2
𝛼, 𝑑𝑘 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔  

𝑣1 = 𝑛1 − 1, 𝑑𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑏𝑢𝑡  𝑣2 = 𝑛2 − 1,  dan  = 5%. (Sudjana, 2005) 

3.9.2.3 Uji Hipotesis I 

 Uji hipotesis I dilakukan untuk  mengetahui  keefektifan  pembelajaran  

matematika  dengan model CIRC berbasis inquiry terhadap kemampuan pemecahan 

masalah soal cerita matematika siswa, maka dilakukan uji ketuntasan belajar 

klasikal. Siswa dikatakan tuntas  secara klasikal apabila banyak siswa yang nilai 

tesnya ≥ 80 sekurang-kurangnya  75% dari jumlah siswa yang ada dalam kelas 

tersebut. Langkah-langkah  yang digunakan untuk melakukan uji proporsi adalah 

sebagai berikut.  

1. Merumuskan hipotesis 

H0 : π ≤ 0,745 (proporsi siswa yang mencapai KKM paling banyak 74,5%) 
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H1 : π > 0,745 (proporsi siswa yang mencapai KKM lebih dari 74,5%) 

2. Menentukan taraf signifikansi α 

3. Menentukan kriteria penerimaan hipotesis 

Kriteria pengujian yaitu tolak H0 jika zhitung ≥ z(0,5 – α) dimana z(0,5 – α) diperoleh 

dari distribusi normal baku dengan peluang (0,5 – α) (Sudjana, 2005) 

4. Menghitung nilai z 

Untuk menentukan kriteria penerimaan hipotesis dengan menggunakan uji z 

yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

𝑧 =  

𝑥
𝑛 −𝜋0

√𝜋0(1 −  𝜋0)
𝑛

 

Keterangan : 

x  : banyaknya siswa yang tuntas pada kelas eksperimen 

n  : banyaknya seluruh siswa kelas eksperimen 

π0 : proporsi yang diharapkan 

5. Menentukan simpulan 

3.9.2.4 Uji Hipotesis II 

 Uji hipotesis II dilakukan untuk mengetahui apakah rata – rata kemampuan 

pemecahan masalah siswa kelas yang menggunakan model pembelajaran CIRC 

berbasis inquiry lebih baik dari rata–rata kemampuan pemecahan masalah siswa 

kelas kontrol. Langkah–langkah untuk menguji perbedaan dua rata–rata adalah 

sebagai berikut. 

1. Merumuskan hipotesis 
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H0 : µ1 ≤ µ2 (rata – rata kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen tidak 

lebih tinggi atau sama dengan rata – rata kemampuan pemecahan 

masalah kelas kontrol). 

H0 : µ1 > µ2 (rata – rata kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen lebih 

tinggi dari rata – rata kemampuan pemecahan masalah kelas 

kontrol). 

2. Menentukan taraf signifikansi α 

3. Menentukan kriteria penerimaan hipotesis 

Untuk menentukan kriteria  penerimaan hipotesis dengan menggunakan uji t 

yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut.  

 Apabila data mempunyai varians yang sama maka pengujian hipotesis 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑥1̅̅̅ − 𝑥2̅̅ ̅

𝑠√
1
𝑛1

+
1

𝑛2

 

 dengan   

𝑠2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

Keterangan : 

thitung : distribusi student 

𝑥1̅̅̅   : rata – rata kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen   

𝑥2̅̅ ̅   : rata-rata kemampuan pemecahan masalah kelas kontrol. 

𝑛1   : banyaknya siswa pada kelas eksperimen 

𝑛2  : sbanyaknya siswa pada kelas kontrol. 

𝑠1
2  : varians kelompok kelas eksperimen 

𝑠2
2  : varians kelompok kelas kontrol 

s2  : varians gabungan nilai data awal    
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 Kriteria pengujian menurut Sudjana (2005) adalah H0 diterima jika thitung ≤ 

ttabel dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =  𝑡
(1−

1

2
𝛼)(𝑛1+𝑛2−2)

. 

 Apabila data mempunyai varians yang berbeda maka pengujian hipotesis 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

𝑡′ =  
�̅�1−�̅�2

√(
𝑠1

2

𝑛1
)∗(

𝑠2
2

𝑛2
)

  

 −
𝑤1𝑡1+ 𝑤2𝑡2

𝑤1+𝑤2
< 𝑡′ <  

𝑤1𝑡1+𝑤2𝑡2

𝑤1+𝑤2
 

dengan 𝑤1 =
𝑠1

2

𝑛1
, 𝑤2 =  

𝑠2
2

𝑛2
, 𝑡1 = 𝑡

(1−
1

2
𝛼,𝑛1−1)

, dan 𝑡2 = 𝑡
(1−

1

2
𝛼,𝑛2−1)

 

Keterangan : 

t’  : Distribusi Student 

𝑋1
̅̅ ̅ : rata – rata data kelompok eksperimen 

𝑋2
̅̅ ̅ : rata – rata data kelompok kontrol 

n1 : banyaknya anggota kelompok eksperimen 

n2 : banyaknya anggota kelompok kontrol 

𝑠1
2 : varians kelompok eksperimen 

𝑠2
2 : varians kelompok kontrol 

s2 : varians gabungan nilai data awal 

Kriteria pengujian menurut sudjana (2005) adalah H0 diterima jika −
𝑤1𝑡1+ 𝑤2𝑡2

𝑤1+𝑤2
<

𝑡′ <  
𝑤1𝑡1+𝑤2𝑡2

𝑤1+𝑤2
. 

4. Menentukan simpulan. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pelaksanaan  

Penelitian  dilakukan  pada  tanggal 7 Oktober 2013  sampai  dengan  19 

Oktober 2013 di SMP Negeri 9 Semarang. Sebelum penelitian dilaksanakan, 

terlebih dahulu  ditentukan  materi dan disusun rencana pembelajaran selama proses 

pembelajaran berlangsung. Materi pokok yang dipilih adalah Bilangan Bulat. 

Sesuai  dengan  rancangan  penelitian,  pengambilan  sampel  dalam  

penelitian ini menggunakan teknik cluster random sampling. Penelitian dilakukan 

terhadap dua kelas, yaitu kelas VII-C (32 siswa) sebagai kelas ekperimen yang  

diberi pembelajaran dengan model CIRC berbasis Inquiry dan kelas VII-D (32 

siswa) sebagai kelas kontrol yang diberi pembelajaran model ekspositori. Kelas  

eksperimen dan kelas kontrol diberi perlakuan sesuai dengan instrumen dan 

perangkat pembelajaran yang telah disusun. Selanjutnya data tes kedua kelompok 

tersebut dianalisis. Rincian pemberian perlakuan adalah sebagai berikut.  

Tabel 4.1 Jadwal Pemberian Perlakuan pada Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 Kelas Tanggal Jam Pelajaran 

ke 

Eksperimen Pertemuan I 8 Oktober 2013 3 dan 4 

 Pertemuan II 9 Oktober 2013 4 dan 5 

 Pertemuan III 15 Oktober 2013 3 dan 4 

58 
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Kontrol Pertemuan I 8 Oktober 2013 6 dan 7 

 Pertemuan II 11 Oktober 2013 5 

 Pertemuan III 15 Oktober 2013 6 dan 7 

 

Sebelum memberikan tes pemecahan masalah pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol, terlebih dahulu dilakukan uji coba soal dengan materi bilangan. Soal-

soal yang diberikan adalah soal-soal untuk mengukur kemampuan pemecahan 

masalah matematika dan berbentuk uraian. Uji coba ini dilakukan pada kelas yang 

telah memperoleh materi bilangan. Pelaksanaan tes soal uji coba dilaksanakan di 

kelas VII-A (32 siswa) pada tanggal 16 Oktober 2013. Setelah didapat hasil tes uji 

coba, peneliti melakukan kegiatan analisis soal uji coba meliputi analisis validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Analisis soal uji coba 

selengkapnya tersaji pada Lampiran 9. 

Setelah menganalisis hasil uji coba dan melakukan perlakuan pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, peneliti melakukan tes kemampuan pemecahan 

masalah pada kedua kelompok. Selanjutnya data tes kedua kelompok tersebut 

dianalisis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh data hasil 

penelitian. Data ini kemudian dianalisis untuk mendapatkan simpulan yang berlaku 

untuk populasi. Analisis data pada penelitian ini terdiri dari tahap awal dan tahap 

akhir. Hasil penelitian yang diperoleh berupa hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah soal cerita matematika siswa setelah perlakuan selesai diberikan, dapat 

dilihat secara lengkap pada Lampiran 21. 
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4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Posttest 

Analisis tahap akhir dilakukan setelah kedua kelas sampel mendapatkan 

perlakuan yang berbeda. Data yang digunakan dalam analisis tahap akhir diperoleh 

dari post test siswa kelas VII pada materi bilangan. Analisis tahap akhir ini terdiri 

atas uji normalitas, uji homogenitas, uji ketuntasan belajar, dan uji pertidaksamaan 

rata-rata. 

4.2.1.1 Hasil Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji 

normalitas menggunakan uji Chi-Kuadrat dengan alat bantu alat bantu program 

Microsoft Excel. Hipotesis yang digunakan dalam uji normalitas adalah sebagai 

berikut. 

H0: data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H1: data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Kriteria pengujiaannya yaitu terima H0 jika 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

< 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 dengan 

𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

= 𝜒2
(𝛼)(𝑘−1)

, α = 0,05. 

Hasil analisis uji normalitas tahap akhir dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut. 

Tabel 4.2 Hasil uji normalitas tahap akhir 

Kelas 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 Kesimpulan 

VII-C 2,95 7,81 Berdistribusi normal 

VII-D 4,03 7,81 Berdistribusi normal 
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 Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas tahap akhir, diperoleh bahwa  

𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

< 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 maka H0 diterima, yang berarti bahwa data berdistribusi 

normal. Perhitungan uji normalitas tahap akhir kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dapat dilihat pada Lampiran 22 dan Lampiran 23. 

 4.2.1.2 Hasil Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data hasil penelitian 

kedua kelompok sampel memiliki varians yang sama atau tidak. Hipotesis yang 

diujikan adalah: 

𝐻0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2, artinya kedua kelompok sampel mempunyai varians yang sama 

𝐻1 : 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2, artinya kedua kelompok sampel mempunyai varians tidak sama 

Kriteria pengujian: 𝐻0 diterima jika  Fhitung < F1

2
α(v1,v2)

. Harga 𝐹1

2
𝛼(𝑣1,𝑣2)

 

diperoleh dari daftar distribusi F dengan peluang = 
1

2
𝛼, dk pembilang v1 = n1 - 1, dk 

penyebut v2 = n2 - 1,  dan  = 5% sehingga diperoleh nilai F(0,025)(31)(31) = 2,05.  

Berdasarkan hasil perhitungan uji homogenitas tahap akhir diperoleh Fhitung 

= 4,49 sehingga Fhitung > F1

2
α(v1,v2)

 maka H0 ditolak, yang artinya kedua sampel 

berasal dari populasi yang mempunyai varian tidak sama. Perhitungan uji 

homogenitas tahap akhir dapat dilihat pada Lampiran 24. 

4.2.1.3 Hasil Uji Hipotesis I 

Uji hipotesis I adalah uji hipotesis ketuntasan belajar secara klasikal. Pada uji 

hipotesis ini digunakan uji proporsi pihak kanan. Hasil perhitungan uji proporsi 
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diperoleh nilai zhitung = 2,45 sedangkan ztabel = 1,96. Dikarenakan zhitung > ztabel maka 

H0 ditolak, ini berarti proporsi ketuntasan belajar kelas eksperimen telah mencapai 

sekurang-kurangnya 75% dari siswa yang berada pada kelas tersebut. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa siswa telah mencapai KKM secara klasikal. Perhitungan 

selengkapnya mengenai uji proporsi ketuntasan minimal siswa dapat dilihat pada 

Lampiran 25. 

4.2.1.2 Hasil Uji Hipotesis II 

Uji hipotesis II adalah uji kesamaan rata-rata. Pasa uji hipotesis ini digunakan uji t’ 

pihak kanan. Pengambilan uji t’ dikarenakan kedua sampel tidak berasal dari 

sampel dengan varian yang sama. Hasil perhitungan uji t’ diperoleh nilai t’hitung = 

1,92. Sedangkan ttabel dengan taraf signifikan sebesar 5% dan dk = 62 adalah 1,68. 

Karena t’hitung > t’tabel maka H0 ditolak. Jadi, rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah dengan pembelajaran CIRC berbasis inquiry lebih baik daripada kelas 

kontrol. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 26. 

4.3 Pembahasan 

 Penelitian dilakukan pada Oktober 2013 di SMP Negeri 9 Semarang. 

Adapun rincian jadwalnya sebagai berikut. 

Tabel 4.4 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

 Kelas Tanggal Jam Pelajaran ke 

Eksperimen Pertemuan I 8 Oktober 2013 3 dan 4 

 Pertemuan II 9 Oktober 2013 4 dan 5 

 Pertemuan III 15 Oktober 2013 3 dan 4 
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Kontrol Pertemuan I 8 Oktober 2013 6 dan 7 

 Pertemuan II 11 Oktober 2013 5 

 Pertemuan III 15 Oktober 2013 6 dan 7 

 

 Observer dalam penelitian ini adalah guru matematika yang melakukan 

pengamatan aktivitas siswa  dan pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan 

pengamatan observer pada kelas eksperimen, pembelajaran yang dilakukan oleh 

peneliti sudah sesuai dengan sintaks/langkah-langkah model pembelajaran CIRC. 

Catatan penting dalam pelaksanaan model pembelajaran CIRC adalah manajemen 

waktu dan manajemen penugasan dalam kelompok. Pembelajaran tersebut banyak 

memakan waktu pada sintaks eksplorasi. Banyak waktu terbuang karena siswa  

masih bingung dengan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah 

yang diberikan secara kelompok. Peneliti membimbing secara per kelompok karena 

tiap kelompok punya masalah yang berbeda-beda dalam menyelesaikan masalah. 

Hal tersebut disebabkan karena siswa  belum terbiasa dengan model pembelajaran 

CIRC. Namun, secara berangsur-angsur siswa  dapat menyesuaikan diri dengan 

model pembelajaran CIRC dari pertemuan satu ke pertemuan berikutnya sehingga 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran CIRC dapat terlaksana 

dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam RPP. Berdasarkan 

hal tersebut pelaksanaan model pembelajaran CIRC dari pertemuan pertama hingga 

pertemuan akhir sudah sesuai dengan sintaks. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) model pembelajaran CIRC dapat dilihat pada Lampiran 16 dan Lampiran 17. 
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 Berdasarkan hasil pengamatan pada pertemuan pertama hingga pertemuan 

terakhir pelaksanaan pembelajaran di kelas eksperimen, semua aktivitas kegiatan 

yang berbasis inquiry muncul pada saat kegiatan eksplorasi dalam pengerjaan tugas 

kelompok. Kegiatan tersebut meliputi investigasi, pengelompokan masalah, 

identifikasi masalah, dan pemecahan masalah. Investigasi masalah terlihat saat 

siswa  mengerjakan soal cerita yang didahului dari pembacaan soal, kemudian dari 

soal tersebut digali pokok hal-hal penting dalam soal tersebut. pengelompokan 

masalah terlihat dari proses pemunculan masalah setelah siswa  menemukan hal-

hal penting dalam proses investigasi. Identifikasi masalah oleh siswa  nampak dari 

hasil penemuan masalah yang harus mereka selesaikan setelah menghubungkan 

hal-hal yang diketahui dengan hal yang dipertanyakan oleh soal. Proses pemecahan 

masalah terlihat saat siswa  mengerjakan soal yang dipertanyakan berdasarkan hal-

hal yang diketahui dengan mengikuti alur pemecahan masalah soal cerita.  

 Berdasarkan hasil analisis tahap awal diperoleh hasil yang menunjukkan 

bahwa kelas yang diambil dalam penelitian berdistribusi normal dan mempunyai 

varians yang homogen. Hal ini berarti sampel penelitian berasal dari kondisi atau 

keadaan yang sama. Kemudian dipiilih secara acak kelas VII-C sebagai kelas 

eksperimen yang dikenai pembelajaran CIRC berbasis inquiry dan kelas VII-D 

sebagai kelas kontrol yang tidak diberikan perlakuan. 

 Pada kelas eksperimen, diberlakukan pembelajaran CIRC. Model 

pembelajaran CIRC menuntut guru untuk mampu memfasilitasi siswa  dalam 

menyelesaikan masalah dalam kelompok mereka, sedangkan dari pihak siswa  

dituntut untuk mampu bekerjasama dalam kelompoknya dalam menyelesaikan 
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masalah yang disediakan dengan memperhatikan peranan masing-masing anggota 

dalam kelompok. Dalam menyelesaikan masalah siswa harus bekerjasama untuk 

menggali informasi-informasi dari soal-soal cerita yang diterima kemudian 

merumuskan masalah yang muncul dilanjutkan menyelesaikan masalah sesuai 

aturan penyelesaian masalah soal cerita. 

 Pada awal penelitian, siswa  kelas eksperimen belum terbiasa dengan model 

yang diberikan di masing-masing kelas. Hal tersebut terlihat dari respon siswa  pada 

saat pertemuan pertama dikarenakan siswa  masih bekerja secara individu meskipun 

berada dalam kelompok. Namun pada pertemuan berikutnya, kelas eksperimen bisa 

beradaptasi dengan model pembelajaran yang baru dikarenakan siswa  sudah 

mencoba memecahkan permasalahan yang diberikan secara berkelompok dengan 

pembagian tugas yang jelas dan mencoba menyelesaikan masalah dengan proses 

yang sesuai dengan langkah penyelesaian soal cerita yang dikemukakan oleh Polya. 

Hal tersebut bisa terlihat dari respon siswa ketika guru membimbing menyelesaikan 

permasalahan secara berkelompok. 

 Pada kelas eksperimen, siswa  dilatih mengerjakan permasalahan yang 

diberikan dalam kemlompok kemudian menyajikan hasil pengerjaannya secara 

berkelompok di depan kelas, dan dengan bantuan guru secara bersama-sama 

kelompok lainnya memeriksa hasil pengerjaan kelompok tersebut. Pembelajaran 

secara berkelompok dilakukan pada kelas eksperimen dengan tujuan agar siswa  

dapat berinteraksi dan bertukar pikiran dengan sesamanya. Siswa  yang 

berkemampuan lebih dapat mengajari temannya atau mengemukakan ide untuk 

memecahkan permasalahan yang diberikan. Siswa  juga dapat menanyakan kepada 
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guru apabila ada permasalahan yang belum dapat terselesaikan. Walaupun pada 

awal waktu banyak siswa  yang bergantung pada siswa  lain yang berkemampuan 

lebih akan tetapi secara bertahap mereka mampu menyumbangkan ide-ide untuk 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan setelah mendapatkan penjelasan dari 

guru. Guru juga mengajak siswa  untuk mengembangkan daya imajinasinya dengan 

mengaitkan permasalahan dengan objek-objek yang ada di lingkungan sekitar. 

Dengan berbagai macam tindakan yang diberikan ke kelas eksperimen, pemahaman 

siswa  dalam menyelesaiakan masalah soal cerita menjadi lebih baik sehingga siswa  

tidak mengalami kesulitan menyelesaikan suatu permasalahan karena sudah 

terbiasa akan proses penyelesaian masalah soal cerita. Dengan demikian, 

kemampuan pemecahan masalah soal cerita siswa  menjadi lebih baik dari 

sebelumnya. 

 Pada kelas kontrol diberikan pembelajaran sesuai dengan apa yang biasa 

digunakan oleh guru di kelas dikarenakan peneliti tidak memberikan perlakuan 

khusus terhadap kelas kontrol. Pembelajaran dalam kelas kontrol dibiarkan seperti 

apa adanya untuk mengetahui perbedaannya dengan kelas eksperimen yang telah 

diberikan perlakuan. 

 Setelah diberikan perlakuan yang berbeda pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, hasil tes yang diperoleh berupa hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

soal cerita. Suherman (2003) mengemukakan bahwa suatu masalah memuat situasi 

tertentu yang mendorong seseorang untuk menyelesaikannya namun tidak tahu 

secara langsung apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikannya. Menurut 

Polya dalam Alacaci, dkk (2010) menjelaskan langkah-langkah dalam 
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menyelesaikan suatu masalah matematika yaitu : (1) memahami masalah, (2) 

merencanakan penyelesaian, (3) menyelesaikan masalah sesuai rencana, dan (4) 

melihat kembali penyelesaian. 

 Berdasarkan tes akhir yang dilaksanakan pada 19 Oktober 2013, diperoleh 

kesimpulan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa  pada kedua kelas 

kontrol meningkat. Dari hasil analisis data akhir kemampuan pemecahan masalah 

soal cerita siswa kelas eksperimen yang dikenai pembelajaran CIRC berbasis 

inquiry menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa 

melebihi KKM yang ditentukan. Rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa 

melebihi KKM (tuntas individu) melebihi 75% dari jumlah siswa  pada kelas 

eksperimen mencapai KKM (tuntas klasikal), dan kelas eksperimen mempunyai 

kemampuan pemecahan masalah lebih baik dari kelas kontrol. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa model pembelajaran CIRC berbasis inquiry efektif dalam 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah soal cerita siswa. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan Setyaningrum (2012) yang meneliti keefektifan 

model pembelajaran kooperatif tipe CIRC dan NHT dengan pemodelan matematika 

dalam menyelesaikan soal cerita. Selain itu, Hutabarat (2008) mengemukakan hasil 

penelitiannya bahwa Siswa yang memperoleh pembelajaran melalui pendekatan 

pembelajaran inquiry mengalami peningkatan kemampuan penalaran dan 

representasi dari pada siswa yang belajar melalui pembelajaran biasa. 

 Pada penelitian ini, terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor 

penghambat. Faktor-faktor yang mendukung terlaksananya pembelajaran adalah 

kerja sama dan bantuan dari guru mata pelajaran yang bertindak sebagai observer 
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saat pembelajaran dan pemberi saran setelah pembelajaran, keterlibatan siswa  

secara aktif untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, dan tersedianya 

fasilitas pendukung kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Adapun faktor yang 

menghambat yaitu kurangnya waktu untuk mengembangkan pembelajaran. 

 Berdasarkan kendala yang peneliti hadapi, maka hal-hal yang harus 

ditingkatkan oleh guru sebagai pengajar atau peneliti lain agar hasilnya lebih baik 

antara lain mempersiapkan pembelajaran dengan maksimal, meliputi pembuatan 

RPP yang sesuai dengan karakteristik model pembelajaran yang akan diterapkan, 

mempersiapkan media pembelajaran, dan mengkondisikan siswa  untuk siap 

belajar. Selain itu guru atau peneliti yang lain harus menguasai secara baik model 

pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian CIRC berbasis inquiry dalam meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah soal cerita matematika siswa kelas VII SMP 

Negeri 9 Semarang tahun pelajaran 2013/2014 diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Kemampuan pemecahan masalah siswa dengan pembelajaran CIRC 

berbasis inquiry telah tuntas secara klasikal. 

2. Mengetahui apakah rata-rata kemampuan pemecahan masalah soal cerita 

matematika siswa  yang  pembelajarannya menggunakan CIRC berbasis 

inquiry lebih baik daripada rata-rata kemampuan pemecahan masalah soal 

cerita matematika siswa dengan pembelajaran ekspositori. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kendala-kendala yang muncul dalam penelitian, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut. 

1. Terjadinya ketidaktepatan waktu antara alokasi waktu pelaksanaan dengan 

alokasi waktu yang direncanakan dalam RPP, saran bagi guru dan peneliti lain 

supaya melaksanakan pembelajaran secara fleksibel dengan tetap mengacu 

pada RPP yang telah disusun. 

2. Seringnya siswa meninggalkan tempat diskusi kelompok untuk menanyakan 

cara menyelesaikan tugas yang terkadang menyebabkan kelas kurang kondusif 
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untuk belajar, saran bagi guru dan peneliti lain adalah untuk selalu 

mengkondisikan kelas agar tetap kondusif serta melakukan kegiatan 

pembimbingan kelompok dalam diskusi secara merata. 

3. Pembelajaran yang berbantuan media Powerpoint akan tidak tersampaikan 

secara maksimal saat terjadi pemadaman listrik ataupun terjadi gangguan pada 

LCD proyektor. Saran bagi guru dan peneliti lain hendaknya mengecek dahulu 

fasilitas yang ada di kelas sebelum memutuskan menggunakan fasilitas yang 

ada dan hendaknya mempersiapkan alternatif media lain yang dapat menunjang 

kelancaran pembelajaran. 
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Lampiran 1. Daftar Nama Siswa Kelas Eksperimen 

 

DAFTAR NAMA SISWA DAN KODE KELAS VII-C (EKSPERIMEN) 

 

No Nama Kode 

1 Adelia Dian Pratiwi CE-1 

2 Alan Haryudanto CE-2 

3 Alya Kusuma Avriani CE-3 

4 Aprilia Candra Putri CE-4 

5 Awinda Zharfani Puspasari CE-5 

6 Bella Risty Anjani CE-6 

7 Cakra Buwana Caesario D CE-7 

8 Daffa Lukman Hakim CE-8 

9 Desi Cahya Setiawati CE-9 

10 Devi Rifma Cahyani CE-10 

11 Devina Rosa Damayanti CE-11 

12 Dhega Bayu Susilo CE-12 

13 Hermia Ida Nurcahya CE-13 

14 Ihza Fikry Aryaditama CE-14 

15 Ilham Maulana Ibrahim CE-15 

16 Irene Hastuti Waluyo CE-16 

17 Jodhistira Sarwa  CE-17 

18 Kevin Boby Andhika CE-18 

19 Maulana zia Ul Haq CE-19 

20 Muh. Remamametio Raselta Brasta CE-20 

21 Muhammad Fitrian Ba'is G CE-21 

22 Muhammad Rasyid Ramadhani CE-22 

23 Muhammad Sultan Aqil R. CE-23 

24 Nadya Elisha Widyantie CE-24 

25 Nico Artha Irawan CE-25 

26 Nur Aulia Hidayat CE-26 

27 Nurhayati CE-27 

28 Putri Amalul Bari CE-28 

29 Rima Wahyuningsih CE-29 

30 Rohmatul Khoiriyah CE-30 

31 Sasi Pramita Jatiningsih CE-31 

32 Wahyu Listianingrum CE-32 
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Lampiran 2. Daftar Nama Siswa Kelas Kontrol 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS VII-D (KONTROL) 

 

No Nama Kode 

1 Abdiel Bramantyo U DK-1 

2 Agung Tri Saputra DK-2 

3 Alimam Fadhil M DK-3 

4 Amir Aziz AlAwwabin DK-4 

5 Aulia Faza M DK-5 

6 Bangga Maulana Nur P DK-6 

7 Cristia Tegar DK-7 

8 Destiana Permatasari DK-8 

9 Devi Irmawati DK-9 

10 Dian Novita DK-10 

11 Dwi Budi D DK-11 

12 Eunika Natasha S.P DK-12 

13 Faradhilla Dewi R DK-13 

14 Fikriyatun Nadzifah DK-14 

15 Firdha Fauzia DK-15 

16 Fitria Ramadhani DK-16 

17 Hafidz Bagus M DK-17 

18 Hazel Adam Fitzpatrick DK-18 

19 Huda Nurirrahman M DK-19 

20 Irgafirastri Saphira T.W DK-20 

21 Kezia Dwi Setrani DK-21 

22 Krisna Akbar R DK-22 

23 Nehru Michelle DK-23 

24 Niswatul Maslihah DK-24 

25 Oktavia Nurismawati DK-25 

26 Prajna Paramita DK-26 

27 Putri Nurulita Utami DK-27 

28 R.A. Fikriyyah Zahirah DK-28 

29 Rama Yoga Bagaskara DK-29 

30 Sarah Nurul Adelia DK-30 

31 Sinta Dewi Jayanti DK-31 

32 Veralita Korint Pandjaitan DK-32 
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Lampiran 3. Daftar Nama Siswa Kelas Uji Coba Instrumen 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS UJI COBA INSTRUMEN 

 

No Nama Peserta Didik Uji Coba 

1 Aisya Putri H 

2 Alvi Rahman Nauli 

3 Amalia N.F. 

4 Angga Fahrul 

5 Anindita Ulima Azmi 

6 Annisa Dwi M 

7 Archie Elmassetyo H 

8 Ardhaneswari Fadhillah 

9 Banendra Iqbal 

10 Diva Aulia Brilianti Handayana 

11 Filsa Lailanina 

12 Gema Surya Jaya P 

13 Gracelia Noviana 

14 Ibni Maulana Bintang 

15 Ifta Annisa L.H. 

16 Mahendra Priyo W 

17 Maulana Faizal 

18 Meisya Lulu N A 

19 Mirra Fasya H 

20 Moh Rizky Fajar 

21 Monika Thadea 

22 Muhammad Ndaru P 

23 Nadila Swasti P.S. 

24 Nicky Yulainium Hendra W 

25 Octaviani Pandega 

26 Rafif Rajendra 

27 Ranggama Wijaya S.B. 

28 Stanislaus Fellest Barlyan 

29 Teresa Puspita Padmadita 

30 Tyara Aulia 

31 Vincentius Septian Arya 

32 Vista Ayu Pitaloka 
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Lampiran 4. Daftar Nama Pembagian Kelompok Kelas Eksperimen 

 

DAFTAR NAMA PEMBAGIAN KELOMPOK KELAS EKSPERIMEN 

 

Kelompok I   Kelompok II   Kelompok III 

Alya Kusuma Arviani  Wahyu Listiyaningrum Alan Harduyanto 

Ilham Maulana Ibrahim M. Fitrian Bais G  Bella Risty Anjani 

Nadya Elisha W  Jodhistira Sarwa A  Devina Rosa DAmayanti 

Nico Arta Irawan  Nurhayati   Hermia Ida Nurcahya 

 

Kelompok IV   Kelompok V   Kelompok VI 

M. Sultan Aqil R  Daffa Lukman Hakim  Awinda Zharfani Puspasari 

Aprilia Candra Putri  Irene Hastuti W  Desi Cahya Setiawati 

Rima Wahyuningsih  Maulana Zia Ul Haq  Devi Rifma Cahyani 

M. Remamametio R Brasta Putri Amatul Bari  Rohmatul Khoiriyah 

 

Kelompok VII  Kelompok VIII 

Cakra Buana Caesario D Ihya Fikry Aryaditama 

Dhega Bayu Susilo  Kevin Boby Andhika 

Nur Aulia Hidayat  M. Rasyid Ramadhani 

Sasi Pramita Jatiningsih Adelia Dian Pratiwi 
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Lampiran 5. Kisi-kisi Soal Tes Uji Coba 

 

KISI-KISI SOAL TES UJI COBA KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/Gasal 

Materi Pokok  : Bilangan 

Kompetensi Dasar :  

3.1. Membandingkan dan mengurutkan beberapa bilangan bulat dan pecahan serta menerapkan operasi hitung bilangan bulat dan 

bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. 

Materi 

Pembelajaran 

Indikator 

Pembelajaran 
Indikator soal Aspek yang diukur 

No. butir 

soal 

Bentuk 

soal 

Bilangan 

pecahan 

menerapkan 

operasi hitung 

bilangan 

pecahan 

dengan 

memanfaatkan 

berbagai sifat 

operasi. 

1. Siswa dapat menggunakan 

sifat-sifat penjumlahan dan 

pengurangan pada bilangan bulat 

dalam pemecahan masalah sehari-

hari. 

 

Aspek yang diukur pada tiap 

butir soal antara lain: 

1. Indikator kemampuan 

pemecahan masalah 1 

 

2. Indikator kemampuan 

pemecahan masalah 2 

 

3. Indikator kemampuan 

pemecahan masalah 3 

1, 3, 4, dan 8. 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

2. Siswa dapat menggunakan 

sifat-sifat perkalian dan 

pembagian pada bilangan bulat 

2, 5, 6, dan 7. Uraian 

7
8
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dalam pemecahan masalah sehari-

hari. 

 

4. Indikator kemampuan 

pemecahan masalah 4 

Keterangan: 

Indikator kemampuan pemecahan masalah 1: Mengidentifikasi unsur yang diketahui, ditanyakan, dan kecukupan unsur (tahap 

memahami masalah);  

Indikator kemampuan pemecahan masalah 2: Memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat (tahap menentukan 

rencana pemecahan masalah); 

Indikator kemampuan pemecahan masalah 3: Menerapkan strategi penyelesaian masalah (tahap melaksanakan rencana pemecahan 

masalah); 

Indikator kemampuan pemecahan masalah 4: Menginterpretasikan hasil (tahap meninjau ulang pekerjaan dan menafsirkan solusi). 

 

 

 

 

 

7
9
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Lampiran 6. Soal Tes Uji Coba 

 

SOAL TES UJI COBA 

kerjakanlah soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Pak Nashir adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan. Setiap bulan ia 

menerima gaji Rp2.400.000,00. Dari gaji tersebut 
1

3
 bagian diguankan untuk 

kebutuhan rumah tangga, 
1

4
 bagian untuk biaya pendidikan anak, 

1

8
 bagian 

untuk membayar pajak, 
1

12
 bagian untuk disedekahkan dan sisanya untuk 

ditabung. Berapakah uang yang milik Pak Nashir yang ditabung setiap 

bulannya? 

2. Dari 6.000 pendaftar di sebuah SMP Swasta, hanya 75% yang memenuhi 

kriteria penerimaan. Dari calon siswa baru yang memenuhi kriteria 

penerimaan tersebut, hanya 
1

5
 bagian yang diterima. Berapakah banyaknya 

siswa baru yang diterima? 

3. Andi, Iwan, dan Indra menerima sejumlah uang dari pamannya. Andi 

mendapatkan 
3

8
 bagian, Iwan mendapatkan 

5

12
 bagian, dan sisanya sebanyak 

Rp 20.000,00 diterima oleh Indra. Berapakah besar uang yang diterima 

Andi dan Iwan? 

4. Ibu memberi uang jajan Rp 60.000 untuk adik dan kakak. Adik 

mendapatkan 
4

15
 bagian. Berapakah uang jajan yang didapatkan oleh adik 

maupun kakak? 

5. Uang kakak diperoleh dari hasil perhitungan no 4. Bila kakak menggunakan 

uangnya 30%, berapakah sisa uang kakak sekarang? 
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6. Setiap hari peternakan ayam Pak Karyo menghasilkan 12
7

5
 kg telur. Berapa 

kg telur yang dihasilkan oleh peternakannya selama seminggu? 

7. Menjelang hari raya Idul Fitri, tarif angkutan antarkota naik 15%. Tarif 

pada hari biasa adalah Rp30.000,00. Berapakah besar kenaikan tarif 

angkutan antarkota? 

8. Seorang pegawai mendapatkan upah Rp1.500.000,00 per bulan. 
1

6
 dari upah 

yang ia terima digunakan untuk sewa rumah dan 
2

5
 digunakan untuk makan. 

Sisa dari upah tersebut ia tabung. Berapa banyak uang yang ia tabung? 
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Lampiran 7. Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Tes Uji Coba 

 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN SOAL TES UJI COBA 

Jawaban Skor Jumlah 

Skor 

No.1 

Diketahui : Gaji Pak Nashir = Rp2.400.000,00 

   Untuk rumah tangga         = 
1

3
 bagian 

   Untuk pendidikan anak     = 
1

4
 bagian 

   Untuk pajak                      = 
1

8
 bagian 

   Untuk sedekah                  = 
1

12
 bagian 

 

Ditanyakan : Sisa uang untuk ditabung. 

 

Jawab 

Sisa gaji = gaji utuh – rumah tangga – pedidikan – pajak - sedekah 

              = 1 −
1

3
−

1

4
−

1

8
−

1

12
 

              = 
24−8−6−3−2

24
        

              = 
5

24
 

Besar uang sisa = 
5

24
× 2.400.000 

Besar uang sisa = 500.000 

Jadi, Besar uang yang ditabung adalah Rp500.000,00 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

No.2 

Diketahui : Banyak pendaftar            = 6.000 

Diketahui : yang memenuhi kriteria  = 75% dari banyak pendaftar 

Diketahui : yang diterima                  = 
1

5
 dari yang memenuhi kriteria 

 

Ditanyakan : Banyak siswa baru yang diterima. 

 

Jawab : 

Banyak anak yang memenuhi kriteria = 
75

100
× 6.000 

Banyak anak yang memenuhi kriteria = 4.500 anak 

Banyak siswa yang diterima = 
1

5
× 4.500 

Banyak siswa yang diterima = 900 anak 

Jadi, banyak siswa baru yang diterima adalah 900 anak 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

10 
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 No.3 

Diketahui : Uang Andi   =  
3

8
 bagian 

Diketahui : Uang Iwan  = 
5

12
 bagian 

Diketahui : Uang Indra  = 20.000 

 

Ditanyakan : Besar uang diterima Andi dan yang diterima Iwan. 

 

Jawab :  

Bagian Indra = bagian utuh uang paman – bagian Andi – bagian Iwan 

Bagian Indra = 1 −
3

8
−

5

12
 

Bagian Indra = 
24−9−10

24
 

Bagian Indra = 
5

24
 

Misalkan uang paman = p 

Uang Indra = 
5

24
× p 

   20.000     = 
5

24
× p 

    p             = 
24

5
× 20.000 

    p             = 96.000 

diperoleh uang paman adalah Rp96.000,00 

 

Uang Andi = 
3

8
× 96.000 

Uang Andi = 36.000 

Jadi, Uang andi adalah Rp36.000,00 

 

Uang Iwan = 
5

12
× 96.000,00 

Uang Andi = 40.000 

Jadi, uang Indra adalah Rp40.000,00 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

10 

No. 4 

Diketahui : Uang Adik dan Kakak = 60.000 

Diketahui : Bagian adik                  = 
4

15
 dari uang seluruhnya  

 

Ditanyakan : uang yang diterima adik? Uang yang diterima kakak? 

 

Jawab : 

Uang yang diterima adik = 
4

15
× 60.000  

Uang yang diterima adik = 16.000 

Jadi, uang yang diterima adik sebesar Rp16.000,00 

 

Uang yang diterima kakak = uang keseluruhan – uang adik 

Uang yang diterima kakak = 60.000 – 16.000 

Uang yang diterima kakak = 44.000 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

10 
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Jadi, uang jajan yang diterima kakak adalah Rp44.000,00 

No 5. 

Diketahui : Uang kakak = 44.000 

Diketahui : uang yang digunakan = 30% dari uang seluruhnya 

Ditanyakan : sisa uang kakak. 

 

Jawab : 

Bagian uang yang tersisa = 1-30% = 70% 

Besar sisa uang kakak = bagian uang sisa x uang kakak 

Besar sisa uang kakak = 70% × 44.000 

Besar sisa uang kakak = 30.800 

Jadi, sisa uang kakak adalah Rp30.800,00 

 

  

No 6.  

Diketahui : produksi sehari = 12
7

5
 kg 

 

Ditanyakan : produksi selama seminggu. 

 

Jawab : 

Produksi sehari = 12
7

5
=

67

5
 

Produksi selama seminggu = 7 ×
67

5
 

Produksi selama seminggu = 
469

12
 

Produksi selama seminggu = 93
4

5
 

Jadi, telur yang dihasilkan oleh peternakan ayam Pak Karyo selama 

seminggu adalah 93
4

5
 kg. 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

4 

 

10 

No 7.  

Diketahui : persentase kenaikan tarif = 15% 

Diketahui : besar tarif biasa = 30.000 

 

Ditanyakan : besar kenaikan tarif. 

 

Jawab :  

Besar kenaikan tarif = persentase kenaikan x besar tarif biasa 

Besar kenaikan tarif = 15% x 30.000 

Besar kenaikan tarif = 4.500 

Jadi, besar kenaikan tarif angkutan kota menjelang idul fitri sebesar 

Rp4.500,00 
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No 8.  

Diketahui : upah per bulan = 1.500.000 

Diketahui : uang sewa rumah = 
1

6
 dari upah 

Diketahui : uang makan = 
2

5
 dari upah 

 

Ditanyakan : sisa uang untuk ditabung. 

 

Jawab : 

Bagian sisa dari upah = upah utuh – uang sewa– uang makan 

Bagian sisa dari upah = 1 −
1

6
−

2

5
 

Bagian sisa dari upah = 
30−5−12

30
 

Bagian sisa dari upah = 
13

30
 

Besar uang sisa dari upah = 
13

30
×1.500.000 

Besar uang sisa dari upah = 650.000 

Jadi, sisa upah yang dapat ditabung adalah Rp650.000,00 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

10 
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Lampiran 8. Daftar Skor Hasil Tes Uji Coba Instrumen kelas VII-A 

DAFTAR SKOR HASIL TES UJI COBA INSTRUMEN KELAS VII-A 

 

No Nama Peserta Didik 

Skor Tiap Butir (x) Total 

skor (y) 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Aisya Putri H 10 7 0 7 6 9 5 5 49 

2 Alvi Rahman Nauli 7 7 3 10 10 7 10 10 64 

3 Amalia N.F. 8 10 7 10 10 9 8 10 72 

4 Angga Fahrul 10 5 5 10 7 8 10 8 63 

5 Anindita Ulima Azmi 7 10 3 9 9 10 10 9 67 

6 Annisa Dwi M 6 10 0 9 9 10 10 9 63 

7 Archie Elmassetyo H 7 10 6 10 10 7 10 10 70 

8 Ardhaneswari F. 10 5 5 6 4 10 10 10 60 

9 Banendra Iqbal 10 7 4 10 7 8 10 8 64 

10 Diva Aulia Brilianti H. 0 2 0 6 4 10 10 10 42 

11 Filsa Lailanina 10 7 5 7 6 9 5 5 54 

12 Gema Surya Jaya P 10 9 10 10 9 4 6 8 66 

13 Gracelia Noviana 7 0 0 9 9 10 10 9 54 

14 Ibni Maulana Bintang 7 10 10 10 9 4 6 8 64 

15 Ifta Annisa L.H. 7 4 4 10 9 4 6 8 52 

16 Mahendra Priyo W 10 7 10 10 7 8 10 8 70 

17 Maulana Faizal 8 4 7 10 7 8 10 8 62 

18 Meisya Lulu N A 10 10 6 10 10 9 8 10 73 

19 Mirra Fasya H 10 10 0 10 10 9 8 10 67 

20 Moh Rizky Fajar 8 4 6 3 2 5 2 1 31 

21 Monika Thadea 10 8 6 6 4 10 10 10 64 

22 Muhammad Ndaru P 10 10 4 3 2 5 2 1 37 

23 Nadila Swasti P.S. 8 10 5 7 6 9 5 5 55 

24 Nicky Yulainium H W 7 6 4 10 10 7 10 10 64 

25 Octaviani Pandega 4 10 0 7 6 9 5 5 46 

26 Rafif Rajendra 7 7 4 10 10 7 10 10 65 

27 Ranggama Wijaya S.B. 6 9 7 10 9 4 6 8 59 

28 Stanislaus Fellest B. 3 3 4 3 2 5 2 1 23 

29 Teresa Puspita P. 0 2 0 6 4 10 10 10 42 

30 Tyara Aulia 10 10 4 10 10 9 8 10 71 

31 Vincentius Septian A. 10 10 6 3 2 5 2 1 39 

32 Vista Ayu Pitaloka 5 10 0 9 9 10 10 9 62 

Sigma x 242 233 135 260 228 248 244 244 1834 
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Lampiran 9. Analisis Butir Soal Tes Uji Coba 

 

ANALISIS BUTIR SOAL TES UJI COBA 

No X1.Y X2. Y X3. Y X4. Y X5. Y X6. Y X7. Y X8. Y 

1 490 343 0 343 294 441 245 245 

2 448 448 192 640 640 448 640 640 

3 576 720 504 720 720 648 576 720 

4 630 315 315 630 441 504 630 504 

5 469 670 201 603 603 670 670 603 

6 378 630 0 567 567 630 630 567 

7 490 700 420 700 700 490 700 700 

8 600 300 300 360 240 600 600 600 

9 640 448 256 640 448 512 640 512 

10 0 84 0 252 168 420 420 420 

11 540 378 270 378 324 486 270 270 

12 660 594 660 660 594 264 396 528 

13 378 0 0 486 486 540 540 486 

14 448 640 640 640 576 256 384 512 

15 364 208 208 520 468 208 312 416 

16 700 490 700 700 490 560 700 560 

17 496 248 434 620 434 496 620 496 

18 730 730 438 730 730 657 584 730 

19 670 670 0 670 670 603 536 670 

20 248 124 186 93 62 155 62 31 

21 640 512 384 384 256 640 640 640 

22 370 370 148 111 74 185 74 37 

23 440 550 275 385 330 495 275 275 

24 448 384 256 640 640 448 640 640 

25 184 460 0 322 276 414 230 230 

26 455 455 260 650 650 455 650 650 

27 354 531 413 590 531 236 354 472 

28 69 69 92 69 46 115 46 23 

29 0 84 0 252 168 420 420 420 

30 710 710 284 710 710 639 568 710 

31 390 390 234 117 78 195 78 39 

32 310 620 0 558 558 620 620 558 

sigma 14325 13875 8070 15740 13972 14450 14750 14904 
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No X1 
2 X2 

2 X3 
2 X4 

2 X5 
2 X6 

2 X7 
2 X8 

2 

1 100 49 0 49 36 81 25 25 

2 49 49 9 100 100 49 100 100 

3 64 100 49 100 100 81 64 100 

4 100 25 25 100 49 64 100 64 

5 49 100 9 81 81 100 100 81 

6 36 100 0 81 81 100 100 81 

7 49 100 36 100 100 49 100 100 

8 100 25 25 36 16 100 100 100 

9 100 49 16 100 49 64 100 64 

10 0 4 0 36 16 100 100 100 

11 100 49 25 49 36 81 25 25 

12 100 81 100 100 81 16 36 64 

13 49 0 0 81 81 100 100 81 

14 49 100 100 100 81 16 36 64 

15 49 16 16 100 81 16 36 64 

16 100 49 100 100 49 64 100 64 

17 64 16 49 100 49 64 100 64 

18 100 100 36 100 100 81 64 100 

19 100 100 0 100 100 81 64 100 

20 64 16 36 9 4 25 4 1 

21 100 64 36 36 16 100 100 100 

22 100 100 16 9 4 25 4 1 

23 64 100 25 49 36 81 25 25 

24 49 36 16 100 100 49 100 100 

25 16 100 0 49 36 81 25 25 

26 49 49 16 100 100 49 100 100 

27 36 81 49 100 81 16 36 64 

28 9 9 16 9 4 25 4 1 

29 0 4 0 36 16 100 100 100 

30 100 100 16 100 100 81 64 100 

31 100 100 36 9 4 25 4 1 

32 25 100 0 81 81 100 100 81 

sigma 2070 1971 857 2300 1868 2064 2116 2140 

 

Validitas 

Butir soal 1 2 3 4 5 6 7 8 

rxy 0.416856 0.446022 0.2783 0.868442 0.822031 0.281382 0.679204 0.779988 

r table 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 

Ket valid valid tidak 

valid 

valid valid tidak 

valid 

valid valid 
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Reliabilitas 

Butir 1 2 3 4 5 6 7 8 

VAR X 7.4960 8.5771 8.9833 5.8593 7.6093 4.4375 7.9843 8.7343 

VAR Y 155.4648 155.4648 155.4648 155.4648 155.4648 155.4648 155.4648 155.4648 

r11 0.9824 0.9753 0.9726 0.9933 0.9817 1.0027 0.9792 0.9742 

r table 0.3490 0.3490 0.3490 0.3490 0.3490 0.3490 0.3490 0.3490 

Ket Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel 

 

Indeks Kesukaran 

Butir 1 2 3 4 5 6 7 8 

IR 0.75625 0.728125 0.421875 0.8125 0.7125 0.775 0.7625 0.7625 

Ket MUDAH MUDAH SEDANG MUDAH MUDAH MUDAH MUDAH MUDAH 

 

 Butir Soal 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

K
el

o
m

p
o
k

 A
ta

s 

10 10 6 10 10 9 8 10 

8 10 7 10 10 9 8 10 

10 10 4 10 10 9 8 10 

7 10 6 10 10 7 10 10 

10 7 10 10 7 8 10 8 

7 10 3 9 9 10 10 9 

10 10 0 10 10 9 8 10 

10 9 10 10 9 4 6 8 

7 7 4 10 10 7 10 10 

7 7 3 10 10 7 10 10 

10 7 4 10 7 8 10 8 

7 10 10 10 9 4 6 8 

10 8 6 6 4 10 10 10 

7 6 4 10 10 7 10 10 

10 5 5 10 7 8 10 8 

6 10 0 9 9 10 10 9 

JUMLAH 

SKOR 

136 136 82 154 141 126 144 148 

K
el

o
m

p
o

k
 B

a
w

a
h

 8 4 7 10 7 8 10 8 

5 10 0 9 9 10 10 9 

10 5 5 6 4 10 10 10 

6 9 7 10 9 4 6 8 

8 10 5 7 6 9 5 5 

10 7 5 7 6 9 5 5 

7 0 0 9 9 10 10 9 
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7 4 4 10 9 4 6 8 

10 7 0 7 6 9 5 5 

4 10 0 7 6 9 5 5 

0 2 0 6 4 10 10 10 

0 2 0 6 4 10 10 10 

10 10 6 3 2 5 2 1 

10 10 4 3 2 5 2 1 

8 4 6 3 2 5 2 1 

3 3 4 3 2 5 2 1 

JUMLAH 

SKOR 

106 97 53 106 87 122 100 96 

DAYA BEDA 0.413 0.494 0.469 0.375 0.475 0.35 0.475 0.425 

SIMPULAN 
Diterim

a 

Diterim

a 

Diterim

a 

Diterim

a tetapi 

perlu 

diper-

baiki 

Diterim

a 

Diterima 

tetapi 

perlu 

diper-

baiki 

Diterim

a 

Diterim

a 

 

Bentuk 

Soal 
Butir Validitas 

Reliabilitas 

 

Indeks 

kesukaran 

 

Daya 

Pembeda 

 

uraian 1 Valid Reliabel Mudah Baik 

uraian 2 Valid Reliabel Mudah Baik 

uraian 3 Tidak Valid Reliabel Sedang Baik 

uraian 4 Valid Reliabel Mudah Cukup 

uraian 5 Valid Reliabel Mudah Baik 

uraian 6 Tidak Valid Reliabel Mudah Cukup 

uraian 7 Valid Reliabel Mudah Baik 

uraian 8 Valid Reliabel Mudah Baik 

 

Pertimbangan Soal yang dipilih untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik :  1. Soal dinyatakan valid. 

2. Soal dinyatakan reliabel. 

3. Soal mempunyai kriteria indeks kesukaran mudah, sedang, dan sukar. 

4. Soal diterima atau diterima dengan perbaikan dalam analisis daya pembeda. 

Berdasarkan keempat pertimbangan tersebut, maka butir soal yang diambil untuk 

mengukur kemampuan pemecahan masalah yaitu butir soal nomor 1, 2, 4, 5, 7, dan 8. 
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Lampiran 10. Daftar Nilai Ulangan Harian I 

 

DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN I KELAS VII-C DAN VII-D 

(sebagai Data Awal) 

No Kode Nilai Kode Nilai 

1 CE-1 73 DK-1 44 

2 CE-2 63 DK-2 80 

3 CE-3 57 DK-3 39 

4 CE-4 38 DK-4 25 

5 CE-5 68 DK-5 43 

6 CE-6 87 DK-6 50 

7 CE-7 68 DK-7 57 

8 CE-8 70 DK-8 67 

9 CE-9 35 DK-9 23 

10 CE-10 25 DK-10 43 

11 CE-11 81 DK-11 73 

12 CE-12 60 DK-12 50 

13 CE-13 25 DK-13 50 

14 CE-14 65 DK-14 53 

15 CE-15 67 DK-15 70 

16 CE-16 57 DK-16 43 

17 CE-17 68 DK-17 24 

18 CE-18 65 DK-18 62 

19 CE-19 72 DK-19 55 

20 CE-20 47 DK-20 55 

21 CE-21 58 DK-21 65 

22 CE-22 32 DK-22 63 

23 CE-23 53 DK-23 53 

24 CE-24 37 DK-24 67 

25 CE-25 87 DK-25 40 

26 CE-26 77 DK-26 35 

27 CE-27 28 DK-27 28 

28 CE-28 35 DK-28 60 

29 CE-29 57 DK-29 57 

30 CE-30 60 DK-30 48 

31 CE-31 80 DK-31 36 

32 CE-32 50 DK-32 67 
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Lampiran 11.Uji Normalitas Data Awal 

 

UJI NORMALITAS DATA AWAL KELAS VII-C 

Hipotesis 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan: 





k

i i

ii

E

EO

1

2
2 )(

  

Kriteria yang digunakan 

H0 diterima jika 
22

tabelhitung xx   

Perhitungan 

Nilai maks = 80     Panjang Kelas = 11 

Nilai Min = 25     Rata-rata = 57.65 

Banyak Kelas = 6     s  = 17.95 

Tabel Penolong Pengujian Normalitas 

Kelas 

Interval 

batas 

kelas 
Zskor 

Batas 

Luas 

Luas 

Daerah 
Oi Ei 

(𝑶𝒊 − 𝑬𝒊)𝟐

𝑬𝒊
 

25 - 35 24.5 -1.847 0.032 0.077 6 2.467 5.059 

36 - 46 35.5 -1.234 0.109 0.158 2 5.066 1.855 

47 - 57 46.5 -0.621 0.268 0.228 6 7.309 0.234 

58 - 68 57.5 -0.009 0.496 0.222 10 7.094 1.190 

69 - 79 68.5 0.604 0.274 0.163 4 5.219 0.285 

80 - 90 79.5 1.216 0.111 0.078 4 2.483 0.926 

  90.5 1.829 0.034         
2

hitungx  = 9.550 

Untuk α = 5%, dengan dk = 6-1 = 5, diperoleh 2

tabelx  = 11,07 

Karena 
22

tabelhitung xx  , maka H0 diterima artinya data berdistribusi normal. 
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Lampiran 12. Uji Homogenitas Data Awal 

 

UJI HOMOGENITAS DATA AWAL 

Hipotesis: 

H0 : δ1
 2 = δ2 

2 (varians kedua kelas sama atau homogen) 

H1 : δ1
 2 ≠ δ2 

2
 (varians kedua kelas berbeda atau tidak homogen) 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan : Fhitung = 
varians terbesar

varians terkecil
 

Kriteria Pengujian 

H0 diterima jika Fhitung ≤ Ftabel dengan dk pembilang = 31 dan dk penyebut = 31 serta α = 

5%. 

Daftar Nilai Ulangan Harian I semester gasal kelas eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kelas VII-C Kelas VII-D 

Kode Nilai Kode Nilai Kode Nilai Kode Nilai 

CE-1 73 CE-17 68 DK-1 44 DK-17 24 

CE-2 63 CE-18 65 DK-2 80 DK-18 62 

CE-3 57 CE-19 72 DK-3 39 DK-19 55 

CE-4 38 CE-20 47 DK-4 25 DK-20 55 

CE-5 68 CE-21 58 DK-5 43 DK-21 65 

CE-6 87 CE-22 32 DK-6 50 DK-22 63 

CE-7 68 CE-23 53 DK-7 57 DK-23 53 

CE-8 70 CE-24 37 DK-8 67 DK-24 67 

CE-9 35 CE-25 87 DK-9 23 DK-25 40 

CE-10 25 CE-26 77 DK-10 43 DK-26 35 

CE-11 81 CE-27 28 DK-11 73 DK-27 28 

CE-12 60 CE-28 35 DK-12 50 DK-28 60 

CE-13 25 CE-29 57 DK-13 50 DK-29 57 

CE-14 65 CE-30 60 DK-14 53 DK-30 48 

CE-15 67 CE-31 80 DK-15 70 DK-31 36 

CE-16 57 CE-32 50 DK-16 43 DK-32 67 

varian 325,07 varian 225.87 

 

Fhitung = 
varians terbesar

varians terkecil
=

235,07

225,87
= 1,439 

Untuk α = 5%, dk1 = 32-1 =31, dan dk2 = 32-1 = 31 maka nilai Ftabel = 1.841. 

Karena Fhitung < Ftabel maka H0 diterima artinya kedua sampel berasal dari populasi yang homogen. 
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Lampiran 13. Uji Kesamaan Rata-rata Data Awal 

 

UJI KESAMAAN RATA-RATA DATA AWAL 

 

Hipotesis 

H0 : µ1 = µ2  (rata-rata awal kedua kelas sama) 

H1 : µ1 ≠ µ2 (rata-rata awal kedua kelas berbeda) 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

 

 

 

Kriteria yang digunakan 

𝐻0 diterima jika thitung < ttabel dengan α = 5% dan dk = n1 + n2 – 2. 

Pengujian Hipotesis 

Mean VII-C  = 57    n1 = 32 

Mean VII-D  = 51    n2 = 32 

Var VII-C = 325,073    

Var VII-D = 225,867    

 

t hitung  = 1,67 

Kesimpulan 

Dengan α = 5%, dk = 32+32-2 = 61 diperoleh t tabel = 1,999. Karena thitung < ttabel maka H0 

diterima sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata awal kedua sampel sama. 

 

 

 

 

 

𝑡 =
𝑥1̅̅ ̅ − 𝑥2̅̅ ̅

√
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2

 



95 
 

 

Lampiran 14. Daftar Materi Tiap Pertemuan Kelas Eksperimen 

 

DAFTAR MATERI TIAP PERTEMUA KELAS VII-C 

Pertemuan Jumlah Jam Materi 

I 2 

Pengertian Pecahan, 

Operasi penjumlahan dan 

Pengurangan pada 

pecahan. 

II 3 

Melakukan perkalian dan 

pembagian pada pecahan, 

menyelesaikan masalah 

sehari-hari berkaitan 

dengan pecahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 15. Silabus 

 

SILABUS 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 9 Semarang 

Kelas/Semester : VII/Gasal 

Kompetensi Inti : 

KI 1 :  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 :  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3 :  Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI 4 :   Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama 

dalam sudut pandang/teori. 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 

2.1 Menunjukkan 

sikap logis, kritis, 

analitik, konsisten 

dan teliti, 

 

Bilangan 

 Bilangan Bulat 

 

Mengamati  

o Mengamati peristiwa, kejadian, 

fenomena, konteks atau situasi 

yang berkaitan dengan 

 

Tugas  

Mencari informasi sejarah 

bilangan dan pecahan dalam 

konteks sehari-hari  

 

4x5 JP 

  

 

Buku teks 

matematika 

Kemdikbud, 

lingkungan. 

9
6
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bertanggung jawab, 

responsif dan tidak 

mudah menyerah 

dalam memecahkan 

masalah. 

 

 Operasi Hitung 

Bilangan Bulat 

 Perpangkatan 

Bilangan Bulat 

 Bilangan Pecahan 

 Operasi Hitung 

Bilangan Pecahan 

 Bilangan Rasional 

penggunaan bilangan bulat, 

seperti temperatur atau suhu 

berbagai benda, ketinggian 

pohon atau daratan, dan 

sebagainya  

o Mengamati tayangan 

video/gambar misalkan tentang 

keadaan suhu diberbagai negara, 

ketinggian suatu wilayah di 

berbagai daerah  

o Mengamati peristiwa, kejadian, 

fenomena, konteks atau situasi 

yang berkaitan dengan 

penggunaan bilangan pecahan, 

seperti potongan benda/buah 

atau potongan dari gambar 

benda/buah, dan sebagainya  

o Mengamati tayangan 

video/gambar misalkan tentang 

selembar kain/kertas yang 

dipotong menjadi beberapa 

bagian, kue ulang tahun yang 

dipotong-potong untuk 

dibagikan, dan sebagainya. 

 

Menanya  

 

Observasi 

Selama KBM: 

 ketelitian 

 rasa ingin tahu 

Portofolio 

Menilai kemajuan belajar 

dalam memecahkan masalah: 

 pemahaman 

 pemodelan atau 

menyusunan kalimat 

matematika 

 memilih strategi dan 

menyelesaikan model 

 masuk akalnya 

penyelesaian 

 

Tes 

Mengerjakan lembar kerja 

berkaitan bilangan bulat dan 

pecahan 

Alat peraga 

operasi bilangan 

9
7
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o Guru dapat memotivasi siswa 

dengan bertanya: misal 

bagaimana dulu manusia 

mengenal dan menggunakan 

bilangan? Sejak kapan siswa 

menggunakan bilangan dan 

untuk apa? Apa perbedaan 

bilangan asli, bilangan cacah  

o Siswa termotivasi untuk 

mempertanyakan berbagai aspek 

bilangan, misal: adalah bilangan 

terkecil? terbesar? Bagaimana 

cara kerja perangkat komputer 

menghitung hasil operasi 

bilangan? Mengapa perkalian 

dengan nol hasilnya nol? Adakah 

hasil bagi dengan nol? Dan 

sebagainya.  

 

Mengeksplorasi  

 

   Penjumlahan  

 

o Menyebut dan menuliskan 

berbagai bilangan dari berbagai 

 penjumlahan 

 pengurangan 

 perkalian 

 pembagian 

9
8
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kumpulan benda atau gambar 

benda  

o Membandingkan dan 

mengurutkan sekelompok 

bilangan dari terkecil  

o Menggambar garis bilangan dan 

menempatkan sekelompok 

bilangan pada garis bilangan 

yang tepat  

o Menulis bentuk penjumlahan 

dari berbagai gabungan dua 

kumpulan benda. 

o Mengingat dan mencongak 

penjumlahan bilangan sampai 20 

dengan berbagai cara. 

o Menentukan nilai tempat suatu 

angka pada sebuah bilangan. 

o Menyimpulkan sifat 

penjumlahan dengan bilangan 

nol dan sifat hasil penjumlahan 

berbagai bilangan dengan 

berbagai urutan. 

o Menjumlah dua bilangan dengan 

cara susun panjang, susun 

pendek atau cara lainnya. 

 

9
9
 



100 
 

 

   Pengurangan 

 

o Menulis bentuk pengurangan 

dari pengambilan sejumlah 

benda dari sekumpulan benda  

o Menuliskan bentuk pengurangan 

dari bentuk penjumlahan yang 

diberikan atau sebaliknya  

o Mengingat dan mencongak 

pengurangan bilangan sampai 20 

dengan berbagai cara  

o Menyimpulkan sifat 

pengurangan dengan bilangan 

nol  

o Mengurang dua bilangan dengan 

cara susun panjang, susun 

pendek atau cara lainnya. 

 

  Perkalian 

  

o Menulis bentuk perkalian dari 

sejumlah benda yang terbagi ke 

dalam kelompok-kelompok 

benda dengan jumlah yang sama 

dan menghitung hasilnya  

1
0
0
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o Menulis bentuk perkalian dari 

bentuk penjumlahan berulang 

dan menghitung hasilnya  

o Mengingat dan mencongak 

perkalian bilangan sampai 100 

dengan berbagai cara  

o Menyimpulkan sifat perkalian 

dengan satu dan sifat hasil 

perkalian berbagai bilangan 

dengan berbagai urutan  

o Menghitung hasil perkalian dua 

bilangan dengan cara susun 

panjang, susun pendek atau cara 

lainnya  

 

   Pembagian  
 
o Menulis bentuk pembagian dari 

sejumlah/sekelompok benda 

yang diberikan kepada sejumlah 

orang dengan jumlah yang sama 

dan menghitung berapa orang 

yang mendapat bagian yang 

sama  

o Menulis bentuk pembagian dari 

bentuk pengurangan berulang  

1
0
1
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o Menulis bentuk pembagian dari 

bentuk perkalian yang diberikan 

dan sebaliknya  

o Mengingat dan mencongak 

pembagian bilangan sampai 100 

dengan berbagai cara  

o Menyimpulkan sifat pembagian 

dengan satu, serta sisa hasil 

pembagian  

o Menghitung hasil pembagian 

dua bilangan dengan cara susun 

panjang, susun pendek atau cara 

lainnya  

 

   Operasi campuran 

o Menghitung hasil operasi 

campuran yang melibatkan 

penjumlahan, pengurangan, 

perkalian dan pembagian 

bilangan cacah sesuai aturan 

Operasi bilangan bulat 

o Menuliskan bilangan dari 

fenomena sehari-hari yang 

berkaitan dengan temperatur 

atau suhu berbagai benda, 

1
0
2
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ketinggian pohon atau daratan, 

dan sebagainya 

o Membandingkan bilangan 

negatif melalui konteks sehari-

hari yang relevan melalui istilah 

lebih dingin, lebih tinggi dan 

sebagainya dari kejadian sehari-

hari 

o Membandingkan dan 

mengurutkan sekelompok 

bilangan bulat dari terkecil 

Menggambar garis bilangan dan 

menempatkan sekelompok 

bilangan bulat pada garis bilangan 

yang tepat 

o Menjumlah dan mengurang dua 

bilangan bulat dengan bantuan 

garis bilangan atau cara lainnya 

o Menghitung hasil perkalian 

bilangan bulat melalui 

penjumlahan berulang atau cara 

lainnya 

o Menemukan cara dan 

menghitung hasil pembagian 

1
0
3
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bilangan bulat dari bentuk 

perkaliannya atau cara lainnya 

o Menyimpulkan sifat 

penjumlahan, pengurangan, 

perkalian dan pembagian 

bilangan bulat 

   Operasi bilangan pecahan 

o Menuliskan nilai pecahan dari 

fenomena sehari-hari seperti 

pemotongan benda menjadi 

beberapa bagian dan sebagainya 

o Menyatakan suatu pecahan ke 

dalam berbagai bentuk gambar 

dan sebaliknya 

o Menggambar garis bilangan dan 

menempatkan sekelompok 

pecahan pada garis bilangan 

yang tepat 

o Menyatakan suatu pecahan ke 

bentuk pecahan lain yang senilai 

dengan berbagai cara 

o Membandingkan dan 

mengurutkan sekelompok 

pecahan dari terkecil melalui 

representasi gambar atau 

1
0
4
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kedudukannya dalam garis 

bilangan atau cara lainnya 

o Menghitung hasil penjumlahan 

pecahan melalui representasi 

gambar 

o Menjumlah dan mengurang 

pecahan berpenyebut sama 

o Menjumlah dan mengurang 

pecahan berpenyebut tidak sama 

dengan mengubah pecahan-

pecahan ke bentuk pecahan lain 

dengan penyebut sama 

o Menghitung hasil perkalian 

pecahan melalui representasi 

gambar, secara aljabar atau cara 

lainnya 

o Menemukan cara dan 

menghitung hasil pembagian 

pecahan dari bentuk 

perkaliannya 

o Mengubah pecahan ke bentuk 

desimal dan persen 

o Melakukan penjumlahan, 

pengurangan, perkalian dan 

pembagian pecahan desimal 

1
0
5
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dengan cara susun pendek atau 

cara lainnya 

o Menghitung hasil operasi 

campuran yang melibatkan 

penjumlahan, pengurangan, 

perkalian dan pembagian 

bilangan bulat dan pecahan 

sesuai aturan 

   Mengasosiasi  

 

o Menganalisis dan 

menyimpulkan melalui 

penalaran induktif (dalam bentuk 

verbal) bahwa tidak ada bilangan 

terkecil atau terbesar,artinya jika 

diberikan sembarang bilangan 

selalu dapat ditunjukkan 

bilangan yang lebih besar atau 

lebih kecil dari bilangan yang 

diberikan 

o Menganalisis dan 

menyimpulkan penjumlahan 

bersifat komutatif (dapat 

dipertukarkan) melalui 

pengamatan pola atau secara 

aljabar 

1
0
6
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o Menunjukkan melalui contoh 

bahwa pengurangan dan 

pembagian tidak bersifat 

komutatif 

o Menganalisis dan 

menyimpulkan perkalian bersifat 

komutatif (dapat dipertukarkan) 

melalui pengamatan pola atau 

secara aljabar 

o Menunjukkan bahwa perkalian 

dengan nol hasilnya nol melalui 

contoh atau secara aljabar 

o Menganalisis dan 

menyimpulkan penjumlahan dan 

perkalian bersifat asosiatif (dapat 

dikelompokkan urutan 

operasinya) melalui pengamatan 

pola atau secara aljabar 

o Menganalisis dan 

menyimpulkan sifat distributif 

(penyebaran) penjumlahan / 

pengurangan terhadap 

perkalian/pembagian melalui 

pengamatan pola atau secara 

aljabar  

1
0
7
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o Menganalisis, mengkaitkan dan 

menyimpulkan kedudukan 

bilangan asli, bilangan cacah, 

bilangan bulat dan bilangan 

pecahan, serta bilangan rasional  

o Menceritakan masalah yang 

berkaitan dengan operasi hitung 

bilangan bulat dan pecahan ke 

dalam bahasa sendiri, dalam 

bentuk diagram, ataupun ke 

bentuk representasi lainnya  

o Menjelaskan konsep, operasi 

hitung yang sesuai dari masalah 

sehari-hari yang berkaitan 

dengan operasi hitung bilangan 

bulat dan pecahan  

o Menetukan model atau kalimat 

matematika dari masalah sehari-

hari yang berkaitan dengan 

operasi hitung bilangan bulat dan 

pecahan  

o Memilih strategi atau cara dan 

menyelsaikan model atau 

kalimat matematika dari masalah 

sehari-hari yang berkaitan 

dengan operasi hitung bilangan 

bulat dan pecahan  

o Menetukan solusi dan 

memeriksa masuk akalnya solusi 

1
0
8
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dari masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan operasi hitung 

bilangan bulat dan pecahan  

 

Mengomunikasikan  

 

o Menyajikan secara tertulis dan 

lisan hasil pembelajaran atau apa 

yang telah dipelajari pada tingkat 

kelas atau tingkat kelompok 

mulai dari apa yang telah 

dipahami, keterampilan operasi 

hitung atau aljabar yang 

dikuasai, contoh masalah yang 

diselesaikan dengan bahasa yang 

jelas, sederhana, dan sistematis  

o Memberikan tanggapan hasil 

presentasi meliputi tanya jawab 

untuk mengkonfirmasi, 

memberikan tambahan 

informasi, melengkapi informasi 

ataupun tanggapan lainnya  

o Melakukan resume secara 

lengkap, komprehensif dan 

dibantu guru dari konsep yang 

dipahami, keterampilan yang 

diperoleh maupun sikap lainnya.  
 

 

1
0
9
 



 
 

 
 

Lampiran 16. RPP Kelas Eksperimen Pertemuan Pertama 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas /  Semester      : VII / Gasal 

Materi Pokok  : Bilangan 

Pertemuan ke   : 1 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. 

2. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan 

pecahan. 

B. Kompetensi Dasar    

3.1.Membandingkan dan mengurutkan beberapa bilangan bulat dan pecahan serta 

menerapkan   operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan dengan 

memanfaatkan berbagai sifat operasi. 

C. Indikator pencapaian Kompetensi 

1. Siswa mampu melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan; 

2. Siswa mampu menunjukkan pemahaman permasalahan dalam soal cerita yang 

berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. 

3. Siswa mampu menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan 

pengurangan pecahan.  

 

D. Materi Ajar 

Materi pecahan sudah pernah dipelajari di Sekolah Dasar. Pada pertemuan ini siswa 

mempelajari operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. 

Penjumalahan pecahan 

Misalkan a, b, c, dan d bilangan bulat dengan b ≠ 0 dan d ≠ 0. Jika 
𝑎

𝑏
 dan 

𝑐

𝑑
 adalah pecahan 

maka 
𝑎

𝑏
+

𝑐

𝑑
=

𝑎𝑑+𝑏𝑐

𝑏𝑑
. 
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Langkah menyelesaikan penjumlahan bilangan pecahan biasa: 

1. Samakan penyebut dari pecahan-pecahan yang akan dijumlahkan. 

2. Jumlahkan pembilang-pembilang yang sudah disamakan penyebutnya 

 Contoh : 

a. 
12

11

12

83

12

8

12

3

3

2

4

1



  

b. 
12

1
7

12

13
6

12

4

12

9
24

12

4
2

12

9
4

3

1
2

4

3
4

3

1
2

4

3
4 

 

c. Sari diberi Roti Ibu 
8

1
 bagian lalu diberi lagi 

8

2
bagian, maka berapa 

bagiankah roti yang diberikan Ibu kepada Sari? 

Penyelesaian : 

Roti bagian pertama  = 
1

8
 

Roti bagian kedua = 
2

8
 

8

3

8

21

8

2

8

1



  

Jadi, Roti yang diberikan kepada Sari seluruhnya adalah 
3

8
 bagian. 

Pengurangan pecahan 

Misalkan a, b, c, dan d bilangan bulat dengan b ≠ 0 dan d ≠ 0. Jika 
𝑎

𝑏
 dan 

𝑐

𝑑
 adalah pecahan 

maka 
𝑎

𝑏
−

𝑐

𝑑
=

𝑎𝑑−𝑏𝑐

𝑏𝑑
. 

Langkah menyelesaikan penjumlahan bilangan pecahan biasa: 

1. Samakan penyebut dari pecahan-pecahan yang akan dijumlahkan. 

2. Kurangkan pembilang yang diketahui dengan pembilang yang menjadi 

pengurang. 

 Contoh: 

a. 
6

1

6

23

6

2

6

3

3

1

2

1



  

b. 
12

5
4

12

17
3

12

8

12

9
12

12

8
1

12

9
2

3

1
1

4

3
2

3

2
1

4

3
2 
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c. Ibu mempunyai sebuah roti 
1

2
 bagian. Ibu memberikan 

1

4
 bagian kepada Risa 

dan sisanya akan dimakan bersama Ayah, maka berapa bagiankah roti yang 

akan dimakan Ibu bersama Ayah? 

Penyelesaian : 

Roti awal mula  = 
1

2
 bagian 

Roti yang diberikan kepada Risa = 
1

4
 bagian 

1

2
−

1

4
=

2

4
−

1

4
=

1

4
. 

   Jadi, Roti yang akan dimakan Ibu bersama Ayah adalah 
1

4
 bagian. 

E. Metode dan Model Pembelajaran 

1.Metode : Tanya jawab, diskusi, dan penugasan. 

2.Model     : CIRC berbasis inkuiri. 

F. Media Pembelajaran 

 Bahan Tayang 

 LKS 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Pendahuluan 1. Guru memberi salam dan salah satu siswa memimpin berdoa. 

2. Guru menanyakan kabar, mengecek kehadiran siswa, mengajak 

bersyukur serta mendoakan temannya jika ada yang tidak masuk. 

3. Siswa memperhatikan dan menanggapi fenomena yang disampaikan 

guru tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan  dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai motivasi. 

4. Guru mengkomunikasikan tujuan belajar dan hasil belajar yang 

diharapkan akan dicapai siswa. 

5. Guru menginformasikan cara belajar yang akan ditempuh yaitu 

CIRC berbasis inkuiri.  

5  

15 

menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

6. Siswa menjawab pertanyaan guru sebagai kemampuan prasyarat 

siswa tentang pecahan yang sama yaitu, mengubah pecahan biasa ke 

pecahan campuran, desimal dan sebaliknya kemudian menemukan 

KPK dari bilangan bulat. 

Inti Guru membimbing diskusi kelompok untuk membangun pengetahuan 

tentang operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bilangan pecahan. 

Fase 1 : Orientasi 

guru memberikan pengetahuan awal tentang materi penjumlahan dan 

pengurangan pecahan. 

Fase 2 : Organisasi 

Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 

4 anak.  

Membagikan LKS tentang materi penjumlahan dan pengurangan 

pecahan kepada siswa. 

Menjelaskan mekanisme diskusi kelompok dan tugas yang harus 

diselesaikan selama proses pembelajaran berlangsung. 

Fase 3 : Pengenalan konsep 

Siswa menyelesaikan tugas dalam LKS sesuai instruksi yang ada di 

dalamnya dengan mengikuti mekanisme diskusi kelompok. 

Fase 4 : Publikasi 

Siswa mengkomunikasikan hasil pembahasan dalam kelompok di depan 

kelas. 

Fase 5 : Penguatan dan Refleksi 

6  

50 

menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

guru memberikan penguatan berhubungan dengan materi yang 

dipelajari melalui penjelasan-penjelasan ataupun memberikan contoh 

nyata dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Penutup 1. Dengan dipandu guru siswa merangkum isi pembelajaran tentang 

penjumlahan dan pengurangan pecahan dan langkah untuk 

menyelesaikan. 

2. Siswa melakukan refleksi pembelajaran dengan dipandu oleh Guru; 

3. Siswa mendapat tugas uji kompetensi 2.5 dari buku pegangan siswa 

untuk dikerjakan di rumah. 

4. Guru menginformasikan garis besar isi kegiatan pada pertemuan 

berikutnya, yaitu tentang perkalian dan pembagian pecahan. 

5. Guru memberikan motivasi untuk belajar lebih giat kemudian 

meninggalkan kelas dengan mengucapkan salam. 

7  

15 

menit 

 

H. Penilaian 

1. Teknik penilaian : lembar diskusi dalam LKS 

  Pekerjaan rumah 

2. Bentuk Instrumen : isian dan uraian singkat. 

3. Instrumen, kunci jawaban, dan rubrik penilaian. 

Latihan  (Waktu: maksimal 10 menit) 

Petunjuk:  

1. Kerjakan soal berikut secara individu, tidak boleh menyontek dan tidak boleh 

bekerjasama. 

2. Kerjakan dengan langkahnya pada selembar kertas. 
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SOAL :  

1. Tiga buah truk mengangkut kelapa sawit. Truk I memuat 4
2

5
 ton, truk II mengangkut 

5
1

4
 ton, dan truk III mengangkut 4

5

8
 ton. Berapa ton kelapa sawit yang dapat diangkut 

oleh ketiga truk itu? 

2. Pak Abdullah adalah seorang karyawan yang menerima gaji sebesar Rp4.000.000,00 

per bulan. 
2

3
 dari gaji tersebut ia gunakan untuk menafkahi keluarganya, 

1

8
 bagian 

digunakan untuk bersedekah, 
1

12
 bagian digunakan untuk membayar pajak, dan 

sisanya ditabung. Berapa bagiankah gaji yang ditabung oleh Pak Abdullah? Berapa 

besar uang yang ditabung? 

H. Sumber Belajar  

1. Daftar pertanyaan untuk kemampuan prasyarat. 

2. LKS. 

3. Buku Siswa Mata Pelajaran Matematika Jilid VII. 

4. Buku Referensi Lain. 
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Lampiran 17. RPP Kelas Eksperimen Pertemuan Kedua 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas /  Semester      : VII / Gasal 

Materi Pokok  : Bilangan 

Pertemuan ke   : 2 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Melakukan operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. 

2. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian 

pecahan. 

B. Kompetensi Dasar 

3.2.Membandingkan dan mengurutkan beberapa bilangan bulat dan pecahan serta 

menerapkan operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan dengan memanfaatkan 

berbagai sifat operasi. 

C. Indikator pencapaian Kompetensi 

1.  Siswa mampu melakukan operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan; 

2.  Siswa mampu menunjukkan pemahaman permasalahan dalam soal cerita yang 

berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan. 

3.  Siswa mampu menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan perkalian dan 

pembagian pecahan.  

D. Materi Ajar 

Materi pecahan sudah pernah dipelajari di Sekolah Dasar. Pada pertemuan ini siswa 

mempelajari operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. 

 

Perkalian pecahan 

Misalkan a, b, c, dan d bilangan bulat dengan b ≠ 0 dan d ≠ 0. Jika 
𝑎

𝑏
 dan 

𝑐

𝑑
 adalah pecahan 

maka 
𝑎

𝑏
×

𝑐

𝑑
=

𝑎 × 𝑐

𝑏 × 𝑑
. 
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 Contoh : 

d. 
6

1

12

2

34

21

3

2

4

1





  

e. 
12

7
4

12

55

43

115

4

11

3

5

4

3
2

3

2
1 




  

f. Dari hasil pertandingan lompat jauh U-12 kelurahan Gombrong, diperoleh juara I 

mampu melompat sejauh 3
1

3
 m dan juara II hanya mampu mencapai jarak 

3

4
 dari 

lompatan juara I. Berapa meter hasil lompatan juara II? 

Pembahasan: 

Jarak lompatan juara I adalah 3
1

3
 m.  

Jarak lompatan juara II adalah 
3

4
 dari 3

1

3
 m.  

Artinya jarak lompatan juara II adalah 
3

4
× 3

1

3
. 

2

1
2

12

6
2

12

30

3

10

4

3

3

1
3

4

3
 . 

Jadi, jarak lompatan juara II adalah 2
1

2
 m. 

 

Pembagian pecahan 

Misalkan a, b, c, dan d bilangan bulat dengan b ≠ 0 dan d ≠ 0. Jika 
𝑎

𝑏
 dan 

𝑐

𝑑
 adalah pecahan 

maka 
𝑎

𝑏
:

𝑐

𝑑
=

𝑎

𝑏
×

𝑑

𝑐
=

𝑎×𝑑

𝑏×𝑐
. 

 

Contoh: 

 

d. 
10

9

20

18

54

63

5

6

4

3

6

5
:

4

3





  

e. 
3

1
14

12

4
14

6

88

3

8

2

11

8

3
:

2

11

8

3
:

2

1
5   

f. Seorang penjahit menerima 
2

3
 m kain putih berbunga-bunga untuk dijadikan 

saputangan. Untuk tiap saputangan memerlukan 
1

6
 m. Berapa banyak 

saputangan yang dapat dibuat? 
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Diketahui:  Kain yang tersedia 
2

3
 m  

Satu saputangan memerlukan 
1

6
 m  

Ditanya:  Banyak saputangan yang dapat dibuat.  

Penyelesaian 

Karena untuk membuat tiap saputangan diperlukan 
1

6
 m, maka banyak aputangan yang 

dapat dibuat adalah 
2

3
 : 

1

6
 = ... ? 

2

3
∶

1

6
=

2

3
×

6

1
=

2×6

3×1
=

12

3
= 4 . 

Jadi, banyak saputangan yang dapat dibuat dari kain tersebut sebanyak 4 buah. 

 

E. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode : Tanya jawab, diskusi, dan penugasan. 

2. Model     : CIRC berbasis inkuiri. 

 

F. Media Pembelajaran 

 Bahan Tayang 

 LKS 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Pendahuluan 1. Guru memberi salam dan salah satu siswa memimpin berdoa. 

2. Guru menanyakan kabar, mengecek kehadiran siswa, mengajak 

bersyukur serta mendoakan temannya jika ada yang tidak masuk. 

3. Siswa memperhatikan dan menanggapi fenomena yang disampaikan 

guru tentang operasi perkalian dan pembagian pecahan dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai motivasi. 

4. Guru mengkomunikasikan tujuan belajar dan hasil belajar yang 

diharapkan akan dicapai siswa. 

5  

15 

menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

5. Guru menginformasikan cara belajar yang akan ditempuh yaitu 

CIRC berbasis inkuiri.  

6. Membahas PR. 

Inti Guru membimbing diskusi kelompok untuk membangun pengetahuan 

tentang operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bilangan pecahan. 

Fase 1 : Orientasi 

guru memberikan pengetahuan awal tentang materi pecahan. 

Fase 2 : Organisasi 

Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 

4 anak.  

Membagikan LKS tentang materi penjumlahan dan pengurangan dalam 

bilangan pecahan kepada siswa. 

Menjelaskan mekanisme diskusi kelompok dan tugas yang harus 

diselesaikan selama proses pembelajaran berlangsung. 

Fase 3 : Pengenalan konsep 

Siswa menyelesaikan tugas dalam LKS sesuai instruksi yang ada di 

dalamnya dengan mengikuti mekanisme diskusi kelompok. 

Fase 4 : Publikasi 

Siswa mengkomunikasikan hasil pembahasan dalam kelompok di depan 

kelas. 

Fase 5 : Penguatan dan Refleksi 

guru memberikan penguatan berhubungan dengan materi yang 

dipelajari melalui penjelasan-penjelasan ataupun memberikan contoh 

nyata dalam kehidupan sehari-hari. 

 

6  

50 

menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Penutup 1. Dengan dipandu guru siswa merangkum isi pembelajaran tentang 

penjumlahan dan penguranagan dalam bilangan pecahan dan 

langkah untuk menyelesaikan 

2. Siswa melakukan refleksi pembelajaran dengan dipandu oleh Guru; 

3. Guru memberikan Quiz untuk siswa. 

4. Siswa mendapat tugas mengerjakan Uji Kompetensi 2.6 no. 3 ,6 ,8, 

23, 24, 25, dan 26 untuk dikerjakan di rumah. 

5. Guru memberikan motivasi untuk tidak mudah menyerah kemudian 

meninggalkan kelas dengan mengucapkan salam.  

7  

15 

menit 

 

I. Penilaian 

1. Teknik penilaian : - lembar diskusi dalam LKS 

- Quiz 

2. Bentuk Instrumen : uraian. 

3. Instrumen, kunci jawaban, dan rubrik penilaian. 

Contoh instrumen 

Soal Quiz 

Petunjuk:  

1. Tuliskan namamu pada lembar pekerjaan. 

2. Kerjakan secara individu dengan langkah pengerjaan yang jelas dan runtut. 

SOAL :  

1. Ahmad memiliki uang sebesar Rp400.000,00. Jumlah uang Umar dan Ana adalah 90% 

dari uang Ahmad, sedangkan uang Ana diketahui 
5

7
 dari uang Umar. Berapakah besar 

masing-masing uang Umar dan Ana? 
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2. Saat orientasi guru kelas VII-C membawa pita sepanjang 26
1

4
 m. Pita tersebut akan 

dibagikan kepada siswanya yang masing-masing mendapatkan 
3

4
 m. Jika seluruh pita 

habis dibagikan kepada seluruh siswa di kelas tersebut, berapakah banyaknya siswa di 

kelas tersebut? 

 

Kunci Jawaban dan Rubrik Penilaian 

1.  Diketahui : Uang Ahmad = 400.000. 

   Uang Umar + uang Ana = 90% uang Ahmad. 

   Uang Ana = 
5

7
 uang Umar 

 Ditanyakan : Besar uang Ana? Besar uang Umar? 

 Jawab 

 Uang Umar + uang Ana  = 90% uang Ahmad 

     = 
90

100
× 400.000 

     = 360.000 

 Uang Ana  = 
5

7
 uang Umar, yang berarti uang Ana : uang Umar = 5:7. 

 Besar uang Ana  = 
5

12
× 360.000 

    = 150.000 

  Besar uang Ana adalah Rp150.000,00. 

 Besar uang Umar  = 
7

12
× 360.000 

    = 210.000 

 Atau jumlah uang Ana dan Umar – uang Ana = 360.000 – 150.000 = 210.000 

  Besar uang Ana adalah Rp210.000,00. 

(Skor : 10) 

2.  Diketahui :  Panjang pita seluruhnya  = 26
1

4
. 

   Panjang bagian masing-masing siswa = 
3

4
. 

 Ditanyakan : Banyak siswa di kelas tersebut? 

 Jawab 

 Banyak siswa  = panjang pita seluruhnya : panjang tiap bagian siswa. 



122 
 

 

   = 26
1

4
∶  

3

4
 

   = 
105

4
∶  

3

4
 

   = 
105

4
×

4

3
 

   = 35 

 Jadi, banyak siswa di kelas tersebut adalah 35 anak. 

(skor : 10) 

H. Sumber Belajar  

1. LKS. 

2. Bahan latihan dan pekerjaan rumah. 

3. Buku Siswa Mata Pelajaran Matematika Jilid VII. 

4. Buku Referensi Lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 18. Kisi-kisi Instrumen Post-test Kemampuan Pemecahan Masalah 

 

KISI-KISI INSTRUMEN POST-TEST KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/Gasal 

Materi Pokok  : Bilangan 

Kompetensi Dasar :  

3.1. Membandingkan dan mengurutkan beberapa bilangan bulat dan pecahan serta menerapkan operasi hitung bilangan bulat dan 

bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. 

Materi 

Pembelajaran 

Indikator 

Pembelajaran 
Indikator soal Aspek yang diukur 

No. butir 

soal 

Bentuk 

soal 

Bilangan 

pecahan 

menerapkan 

operasi hitung 

bilangan 

pecahan 

dengan 

memanfaatkan 

berbagai sifat 

operasi. 

1. Siswa dapat menggunakan 

sifat-sifat penjumlahan dan 

pengurangan pada bilangan bulat 

dalam pemecahan masalah sehari-

hari. 

 

Aspek yang diukur pada tiap 

butir soal antara lain: 

5. Indikator kemampuan 

pemecahan masalah 1 

 

6. Indikator kemampuan 

pemecahan masalah 2 

 

7. Indikator kemampuan 

pemecahan masalah 3 

1, 3, dan 6. 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

2. Siswa dapat menggunakan 

sifat-sifat perkalian dan 

pembagian pada bilangan bulat 

2, 4, dan 5. Uraian 

1
2
3
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dalam pemecahan masalah sehari-

hari. 

 

8. Indikator kemampuan 

pemecahan masalah 4 

Keterangan: 

Indikator kemampuan pemecahan masalah 1: Mengidentifikasi unsur yang diketahui, ditanyakan, dan kecukupan unsur (tahap 

memahami masalah); 

Indikator kemampuan pemecahan masalah 2: Memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat (tahap menentukan 

rencana pemecahan masalah);  

Indikator kemampuan pemecahan masalah 3: Menerapkan strategi penyelesaian masalah (tahap melaksanakan rencana pemecahan 

masalah); 

Indikator kemampuan pemecahan masalah 4: Menginterpretasikan hasil (tahap meninjau ulang pekerjaan dan menafsirkan solusi). 

 

 

 

1
2
4
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Lampiran 19. Instrumen Post-test Kemampuan Pemecahan Masalah 

 

SOAL POST-TEST KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

kerjakanlah soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Pak Nashir adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan. Setiap bulan 

ia menerima gaji Rp2.400.000,00. Dari gaji tersebut 
1

3
 bagian diguankan 

untuk kebutuhan rumah tangga, 
1

4
 bagian untuk biaya pendidikan anak, 

1

8
 bagian untuk membayar pajak, 

1

12
 bagian untuk disedekahkan dan 

sisanya untuk ditabung. Berapakah uang yang milik Pak Nashir yang 

ditabung setiap bulannya? 

2. Dari 6.000 pendaftar di sebuah SMP Swasta, hanya 75% yang 

memenuhi kriteria penerimaan. Dari calon siswa baru yang memenuhi 

kriteria penerimaan tersebut, hanya 
1

5
 bagian yang diterima. Berapakah 

banyaknya siswa baru yang diterima? 

3. Ibu memberi uang jajan Rp 60.000 untuk adik dan kakak. Adik 

mendapatkan 
4

15
 bagian. Berapakah uang jajan yang didapatkan oleh 

adik maupun kakak? 

4. Uang kakak diperoleh dari hasil perhitungan no 4. Bila kakak 

menggunakan uangnya 30%, berapakah sisa uang kakak sekarang? 

5. Menjelang hari raya Idul Fitri, tarif angkutan antarkota naik 15%. Tarif 

pada hari biasa adalah Rp30.000,00. Berapakah besar kenaikan tarif 

angkutan antarkota?  

6. Seorang pegawai mendapatkan upah Rp1.500.000,00 per bulan. 
1

6
 dari 

upah yang ia terima digunakan untuk sewa rumah dan 
2

5
 digunakan untuk 

makan. Sisa dari upah tersebut ia tabung. Berapa banyak uang yang ia 

tabung? 
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Lampiran 20. Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Instrumen Kemampuan 

Pemecahan Masalah 

KUNCI JAWABAN POST-TEST 

Jawaban Skor Jumlah 

Skor 

No.1 

Diketahui : Gaji Pak Nashir = Rp2.400.000,00 

   Untuk rumah tangga         = 
1

3
 bagian 

   Untuk pendidikan anak     = 
1

4
 bagian 

   Untuk pajak                      = 
1

8
 bagian 

   Untuk sedekah                  = 
1

12
 bagian 

 

Ditanyakan : Sisa uang untuk ditabung. 

 

Jawab 

Sisa gaji = gaji utuh – rumah tangga – pedidikan – pajak - sedekah 

              = 1 −
1

3
−

1

4
−

1

8
−

1

12
 

              = 
24−8−6−3−2

24
        

              = 
5

24
 

Besar uang sisa = 
5

24
× 2.400.000 

Besar uang sisa = 500.000 

Jadi, Besar uang yang ditabung adalah Rp500.000,00 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

10 

No.2 

Diketahui : Banyak pendaftar            = 6.000 

Diketahui : yang memenuhi kriteria  = 75% dari banyak pendaftar 

Diketahui : yang diterima                  = 
1

5
 dari yang memenuhi kriteria 

 

Ditanyakan : Banyak siswa baru yang diterima. 

 

Jawab : 

Banyak anak yang memenuhi kriteria = 
75

100
× 6.000 

Banyak anak yang memenuhi kriteria = 4.500 anak 

Banyak siswa yang diterima = 
1

5
× 4.500 

Banyak siswa yang diterima = 900 anak 

Jadi, banyak siswa baru yang diterima adalah 900 anak. 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

10 

 No.3 

Diketahui : Uang Adik dan Kakak = 60.000 

Diketahui : Bagian adik                  = 
4

15
 dari uang seluruhnya  

 

4 

 

 

 

10 
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Ditanyakan : uang yang diterima adik? Uang yang diterima kakak? 

 

Jawab : 

Uang yang diterima adik = 
4

15
× 60.000  

Uang yang diterima adik = 16.000 

Jadi, uang yang diterima adik sebesar Rp16.000,00 

 

Uang yang diterima kakak = uang keseluruhan – uang adik 

Uang yang diterima kakak = 60.000 – 16.000 

Uang yang diterima kakak = 44.000 

Jadi, uang jajan yang diterima kakak adalah Rp44.000,00 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

No 4. 

Diketahui : Uang kakak = 44.000 

Diketahui : uang yang digunakan = 30% dari uang seluruhnya 

 

Ditanyakan : sisa uang kakak. 

 

Jawab : 

Bagian uang yang tersisa = 1-30% = 70% 

Besar sisa uang kakak = bagian uang sisa x uang kakak 

Besar sisa uang kakak = 70% × 44.000 

Besar sisa uang kakak = 30.800 

Jadi, sisa uang kakak adalah Rp30.800,00 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

No 5.  

Diketahui : persentase kenaikan tarif = 15% 

Diketahui : besar tarif biasa = 30.000 

 

Ditanyakan : besar kenaikan tarif. 

 

Jawab :  

Besar kenaikan tarif = persentase kenaikan x besar tarif biasa 

Besar kenaikan tarif = 15% x 30.000 

Besar kenaikan tarif = 4.500 

Jadi, besar kenaikan tarif angkutan kota menjelang idul fitri sebesar 

Rp4.500,00. 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

1 

 

10 

No 6.  

Diketahui : upah per bulan = 1.500.000 

Diketahui : uang sewa rumah = 
1

6
 dari upah 

Diketahui : uang makan = 
2

5
 dari upah 

 

Ditanyakan : sisa uang untuk ditabung. 

 

Jawab : 

Bagian sisa dari upah = upah utuh – uang sewa– uang makan 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

10 
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Bagian sisa dari upah = 1 −
1

6
−

2

5
 

Bagian sisa dari upah = 
30−5−12

30
 

Bagian sisa dari upah = 
13

30
 

Besar uang sisa dari upah = 
13

30
×1.500.000 

Besar uang sisa dari upah = 650.000 

Jadi, sisa upah yang dapat ditabung adalah Rp650.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Lampiran 21. Data Hasil Post-Test Kelas Ekeperimen dan Kontrol 

 

DATA HASIL POST-TEST KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

No 
Eksperimen Kontrol 

Kode Nilai Kode Nilai 

1 CE-1 95 DK-1 70 

2 CE-2 98 DK-2 93 

3 CE-3 85 DK-3 93 

4 CE-4 98 DK-4 82 

5 CE-5 93 DK-5 93 

6 CE-6 100 DK-6 60 

7 CE-7 87 DK-7 87 

8 CE-8 83 DK-8 98 

9 CE-9 83 DK-9 90 

10 CE-10 85 DK-10 82 

11 CE-11 95 DK-11 93 

12 CE-12 88 DK-12 62 

13 CE-13 80 DK-13 83 

14 CE-14 93 DK-14 95 

15 CE-15 85 DK-15 100 

16 CE-16 90 DK-16 95 

17 CE-17 87 DK-17 88 

18 CE-18 92 DK-18 68 

19 CE-19 82 DK-19 95 

20 CE-20 95 DK-20 67 

21 CE-21 85 DK-21 75 

22 CE-22 90 DK-22 70 

23 CE-23 95 DK-23 70 

24 CE-24 72 DK-24 100 

25 CE-25 85 DK-25 52 

26 CE-26 93 DK-26 70 

27 CE-27 85 DK-27 100 

28 CE-28 82 DK-28 75 

29 CE-29 90 DK-29 100 

30 CE-30 90 DK-30 90 

31 CE-31 85 DK-31 90 

32 CE-32 78 DK-32 75 
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Lampiran 22. Uji Normalitas Data Post-Test Kelas Eksperimen 

 

UJI NORMALITAS DATA POST-TEST KELAS VII-C (EKSPERIMEN) 

 

Hipotesis 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan: 





k

i i

ii

E

EO

1

2
2 )(

  

Kriteria yang digunakan 

H0 diterima jika 
22

tabelhitung xx   

Perhitungan 

Nilai maks = 100     Panjang Kelas = 5 

Nilai Min = 72     Rata-rata = 87.375 

Banyak Kelas = 6     s  = 6.19 

Tabel Penolong Pengujian Normalitas 

Kelas 

Interval 

batas 

kelas 
Zskor 

Batas 

Luas 

Luas 

Daerah 
Oi Ei 

(𝑶𝒊 − 𝑬𝒊)𝟐

𝑬𝒊
 

71-75 70.5 -2.727 -0.4968 0.024 1 0.774 0.066 

76-80 75.5 -1.919 -0.4726 0.106 2 3.395 0.573 

81-85 80.5 -1.111 -0.3665 0.249 11 7.955 1.165 

86-90 85.5 -0.303 -0.1179 0.309 7 9.901 0.850 

91-95 90.5 0.505 0.1915 0.213 8 6.829 0.201 

96-100 95.5 1.313 0.4049 0.078 3 2.499 0.100 

  100.5 2.121 0.483    

 
2

hitungx  2.956 

 

Untuk α = 5%, dengan dk = 6-1 = 5, diperoleh 2

tabelx  = 11,07 

Karena 
22

tabelhitung xx  , maka H0 diterima artinya data berdistribusi normal. 
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Lampiran 23. Uji Normalitas Data Post-Test Kelas Kontrol 

 

UJI NORMALITAS DATA POST-TEST KELAS VII-D (KONTROL) 

 

Hipotesis 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan: 





k

i i

ii

E

EO

1

2
2 )(

  

Kriteria yang digunakan 

H0 diterima jika 
22

tabelhitung xx   

Perhitungan 

Nilai maks = 100     Panjang Kelas = 9 

Nilai Min = 52     Rata-rata = 82.78 

Banyak Kelas = 6     s  = 13.33 

Tabel Penolong Pengujian Normalitas 

Kelas 

Interval 

batas 

kelas 
Zskor 

Batas 

Luas 

Luas 

Daerah 
Oi Ei 

(𝑶𝒊 − 𝑬𝒊)𝟐

𝑬𝒊
 

47 - 55 46.5 -2.722 -0.4967 0.0174 1 0.55

7 

0.352 

56 - 64 55.5 -2.047 -0.4793 0.0646 2 2.06

7 

0.002 

65 - 73 64.5 -1.372 -0.4147 0.1567 6 5.01

4 

0.194 

74 - 82 73.5 -0.696 -0.258 0.25 5 8 1.125 

83 - 91 82.5 -0.021 -0.008 0.2502 6 8.00

7 

0.503 

92 - 100 91.5 0.654 0.2422 0.166 12 5.31

2 

8.420 

 100.5 1.329 0.4082     

       10.596 

 

Untuk α = 5%, dengan dk = 6-1 = 5, diperoleh 2

tabelx  = 11,07 

Karena 
22

tabelhitung xx  , maka H0 diterima artinya data berdistribusi normal. 
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Lampiran 24. Uji Homogenitas Data Post-Test 

 

UJI HOMOGENITAS DATA POST-TEST 

Hipotesis: 

H0 : δ1
 2 = δ2 

2 (varians kedua kelas sama atau homogen) 

H1 : δ1
 2 ≠ δ2 

2
 (varians kedua kelas berbeda atau tidak homogen) 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan : Fhitung = 
varians terbesar

varians terkecil
 

Kriteria Pengujian 

H0 diterima jika Fhitung < Ftabel dengan dk pembilang = 31, dk penyebut = 31, dan α = 

5%. 

Daftar Nilai Post-test kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

Kelas VII-C Kelas VII-D 

Kode Nilai Kode Nilai Kode Nilai Kode Nilai 

CE-1 95 CE-17 87 DK-1 70 DK-17 88 

CE-2 98 CE-18 92 DK-2 93 DK-18 68 

CE-3 85 CE-19 82 DK-3 93 DK-19 95 

CE-4 98 CE-20 95 DK-4 82 DK-20 67 

CE-5 93 CE-21 85 DK-5 93 DK-21 75 

CE-6 100 CE-22 90 DK-6 60 DK-22 70 

CE-7 87 CE-23 95 DK-7 87 DK-23 70 

CE-8 83 CE-24 72 DK-8 98 DK-24 100 

CE-9 83 CE-25 85 DK-9 90 DK-25 52 

CE-10 85 CE-26 93 DK-10 82 DK-26 70 

CE-11 95 CE-27 85 DK-11 93 DK-27 100 

CE-12 88 CE-28 82 DK-12 62 DK-28 75 

CE-13 80 CE-29 90 DK-13 83 DK-29 100 

CE-14 93 CE-30 90 DK-14 95 DK-30 90 

CE-15 85 CE-31 85 DK-15 100 DK-31 90 

CE-16 90 CE-32 78 DK-16 95 DK-32 75 

Varian 41.305  Varian 185.727 
 

Fhitung = 
varians terbesar

varians terkecil
=

185.727

41.305
= 4.496 

Untuk α = 5%, dk1 = 32-1 =31, dan dk2 = 32-1 = 31 maka nilai Ftabel = 1.841. 

Karena Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak dan H1 diterima artinya varians kedua sampel berbeda 

atau tidak homogen. 
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Lampiran 25. Uji Ketuntasan Belajar Klasikal Kelas Eksperimen 

 

UJI KETUNTASAN BELAJAR KLASIKAL KELAS VII-C (EKSPERIMEN) 

Hipotesis 

H0 : π ≤ 0,745 (proporsi peserta didik yang mencapai KKM paling banyak 74,5%) 

H1 : π > 0,745 (proporsi peserta didik yang mencapai KKM lebih dari 74,5%) 

Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus 

𝑧 =  

𝑥
𝑛

−𝜋0

√𝜋0(1 − 𝜋0)
𝑛

 

Kriteria Penerimaan 

tolak H0 jika zhitung ≥ z(0,5 – α) dimana z(0,5 – α) diperoleh dari distribusi normal baku 

dengan peluang (0,5 – α). 

Statistik Hitung 

Dari data diperoleh nilai sebagai berikut. 

Siswa yang tuntas KKM ada 30. 

z  =  
𝑥

𝑛
−𝜋0

√
𝜋0(1− 𝜋0)

𝑛

 = 

30

32
−0.75

√
0.75(1−0.75)

32

 = 2.4495 

nilai z tabel pada α = 5% adalah 1,96 

Kesimpulan 

Karena Zhitung > Ztabel, maka H0 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa proporsi peserta 

didik kelas eksperimen lebih dari 74.5%. 
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Lampiran 26. Uji Beda Rata-rata Kelas Eksperimen dan Kontrol 

 

UJI BEDA RATA-RATA KELAS VII-C DAN VII-D 

Hipotesis 

H0 : µ1 ≤ µ2 (rata – rata kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen tidak lebih 

baik atau sama dengan rata – rata kemampuan pemecahan masalah kelas kontrol). 

H1 : µ1 > µ2 (rata – rata kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen lebih baik 

dari rata – rata kemampuan pemecahan masalah kelas kontrol). 

Pengujian Hipotesis 

Karena Kedua kelas sampel tidak homogen, maka untuk uji ini digunakan uji t’ 

dimana 𝑡′ =  
�̅�1−�̅�2

√(
𝑠1

2

𝑛1
)∗(

𝑠2
2

𝑛2
)

 sedangkan untuk dk = n-1. 

Kriteria Penerimaan 

Terima H0 jika −
𝑤1𝑡1+ 𝑤2𝑡2

𝑤1+𝑤2
< 𝑡′ <  

𝑤1𝑡1+𝑤2𝑡2

𝑤1+𝑤2
. 

Statistik Hitung 

𝑡′ =  
�̅�1−�̅�2

√(
𝑠1

2

𝑛1
)∗(

𝑠2
2

𝑛2
)

 = 1,916. Sedangkan 
𝑤1𝑡1+𝑤2𝑡2

𝑤1+𝑤2
 = 

𝑠1
2

𝑛1
 𝑡1+ 

𝑠2
2

𝑛2
 𝑡2

𝑠1
2

𝑛1
 + 

𝑠2
2

𝑛2

 = 1,680. 

Kesimpulan 

Karena t’ > t tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima artinya rata – rata kemampuan 

pemecahan masalah kelas eksperimen lebih tinggi dari rata – rata kemampuan 

pemecahan masalah kelas control. 
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Lampiran 27. LKS I 
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Lampiran 28. Kunci LKS I 
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Lampiran 29. LKS II 
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Lampiran 30. Kunci LKS II 
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Lampiran 31. Surat 

Surat Penetapan Dosen Pembimbing 
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Surat Ijin Penelitian 

 

 

 

 



159 
 

 

Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 32 Foto-foto kegiatan penelitian 

Siswa berdiskusi menemukan penyelesaian masalah dari soal yang diberikan 

  

Siswa mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas 

  

Siswa Mengerjakan Soal Post-Test 

  

 

 

 


