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ABSTRAK 
 

Dalam kegiatan pembelajaran matematika guru hendaknya memilih dan 
menggunakan strategi pembelajaran yang cocok untuk mencapai indikator 
pembelajaran. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan menerapkan metode 
cooperative learning. Sekolah bisa merupakan tempat untuk menanamkan sikap 
cooperative dan mengajarkan cara bekerjasama, karena sekolah memegang 
peranan dalam pembentukan anak didik. Metode cooperative learning untuk 
menanamkan unsur saling ketergantungan positif, tanggung jawab perseorangan, 
tatap muka, komunikasi antar anggota dan evaluasi proses kelompok.  Metode 
cooperative learning merupakan model pembelajaran yang membagi siswa ke 
dalam kelompok-kelompok heterogen dan antar kelompok mempunyai 
kemampuan seimbang. Cooperative learning dapat menjembatani komunikasi tiga 
arah  didalam latihan soal, salah satunya siswa diberikan tugas pekerjaan 
rumah(TPR). TPR berfungsi untuk pelacakan kesalahan dan penguasaan konsep. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah lebih efektif manakah antara 
tugas pekerjaan rumah(TPR) dengan cooperative learning dibanding tugas 
pekerjaan rumah dengan metode konvesional dalam meningkatkan hasil belajar 
pada pokok bahasan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel?. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan tugas pekerjaan rumah 
(TPR) dengan cooperative learning  dibanding dengan TPR dengan metode 
konvensional terhadap hasil belajar siswa pada pokok bahasan persamaan dan 
pertidaksamaan linear satu variabel pada SMP N 2 Prembun kelas VII semester I 
tahun ajaran 2005/2006. 

Populasi dalam penelitian ini semua siswa kelas VII semester I SMP 
Negeri 2 Prembun tahun ajaran 2005/2006. Dengan menggunakan random 
sampling diperoleh dua kelas sampel, sebagai kelas eksperimen VII A dan sebagai 
kelas kontrol VII B. Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan 
metode tes untuk memperoleh data. Selanjutnya sebagai analisis tahap awal data 
yang diperoleh dari nilai mid semester. Pada akhir pembelajaran kedua sampel ini 
diberi tes akhir dengan menggunakan instrumen yang sama yang telah diuji 
validitas, reliabilitas dan daya pembeda. 

Berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas data tes hasil belajar 
kedua kelompok tersebut diperoleh bahwa data kedua sampel normal dan 
homogen, sehingga untuk pegujian hipotesis dapat diuji dengan uji t. Dari hasil 
perhitungan pada lampiran 32, diperoleh thitung = 2,731. Sedangkan ttabel = 1,67.. 
Oleh karena itu thitung > ttabel maka H0 ditolak dan hipotesis diterima. Jadi rata-rata 
hasil evaluasi pembelajaran pada kelompok eksperimen lebih baik daripada 
kelompok kontrol. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hasil 
belajar siswa kelompok eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol. Hal ini 
berarti penggunaan tugas pekerjaan rumah dengan cooperative learning lebih 
efektif dalam meningkatkan hasil belajar dibanding tugas pekerjaan rumah dengan 
metode konvesional. Sehingga metode cooperative learning untuk tugas pekerjaan 
rumah dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran untuk meningkatkan hasil 
belajar matematika. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Dalam belajar terjadi proses berpikir. Dengan berpikir orang dapat 

menyampaikan ide-idenya serta menampilkan suatu tingkah laku sebagai 

keterampilan atau penggambaran atas penguasaan terhadap sesuatu yang 

dipelajari. Untuk mengukur penguasaan siswa dalam belajar salah satu 

tingkah laku yang dapat dinilai secara langsung adalah jawaban yang 

diberikan dalam suatu tes. Dalam matematika menemukan jawaban sangat 

penting, karena proses itu akan nampak alasan logis yang digunakan dalam 

mengemukakan argumen siswa dalam memberikan jawabannya . 

Kegiatan pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu komunikasi. 

Komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar sampai saat ini masih 

menyangkut siswa dan guru. Guru bukan satu-satunya sumber belajar karena 

sumber belajar yang sering dimanfaatkan oleh siswa tidak lain hanyalah guru. 

Dilain pihak siswa pada umumnya hanya sebagai penerima informasi. Siswa 

bukanlah sebuah botol kosong yang bisa diisi dengan muatan-muatan 

informasi apa saja yang dianggap perlu oleh guru. Selain itu, proses belajar 

tidak harus dari guru menuju siswa. Siswa bisa juga saling mengajar sesama 

siswa lainnya. Karena pengajaran oleh teman sebaya (peer teaching) atau 

siswa lain ternyata lebih efektif daripada pengajaran oleh guru (Anita Lie, 
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2003:30). Oleh sebab itu,  komunikasi berjalan tiga arah diperlukan sangat 

diperlukan dalam pembelajaran matematika.  

Tugas Pekerjaan Rumah (TPR) mulai dari tingkat sekolah dasar 

sampai perguruan tinggi oleh pendidik dipandang sebagai bagian dari 

pelajaran matematika. Banyak waktu yang dibutuhkan dalam menyajikan 

materi sehingga sedikit sekali waktu yang digunakan oleh siswa untuk latihan. 

Oleh karena itu salah satu cara untuk memperbaiki pengetahuan, pengertian, 

dan kemampuan menggunakan keterampilan matematika melalui TPR. Sistem 

melaksanakan TPR dapat dibagi menjadi berbagai macam . Salah satunya 

pendidik memberikan TPR kemudian memeriksanya dan mengembalikan 

kepada siswa serta pendidik mengkomunikasikan dalam tiga arah. TPR 

tersebut akan dibahas pada pertemuan berikutnya, untuk pelacakan kesalahan 

dan penguasaan konsep materi pembelajaran. Seringkali siswa dalam 

mengerjakan TPR hanya mencontek dari siswa lain meskipun sudah diberi 

waktu untuk mengerjakan di rumah, sehingga siswa tersebut tidak mengetahui 

apa yang dikerjakan. Melihat kenyataan tersebut diperlukan suatu langkah 

agar siswa mengetahui apa yang dikerjakannya dan dapat berkomunikasi tiga 

arah untuk mengetahui kesalahan serta penguasaan konsep siswa. Untuk itu 

diperlukan suatu langkah untuk menjembatani siswa untuk berkomunikasi 

tiga arah, salah satu cara yang akan diujicobakan adalah cooperative learning 

 

 

. 
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B. Permasalahan Penelitian. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masalah dalam penelitian 

ini dirumuskan untuk mengetahui; lebih efektif manakah antara tugas 

pekerjaan rumah (TPR) dengan cooperative learning dibanding tugas 

pekerjaan rumah dengan metode konvensional terhadap hasil belajar siswa 

pada pokok bahasan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan tugas 

pekerjaan rumah (TPR) dengan cooperative learning  dibanding dengan TPR 

dengan metode konvensional terhadap hasil belajar siswa pada pokok 

bahasan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel pada SMP N 2 

Prembun kelas VII semester I tahun ajaran 2005/2006. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini: 

a. Manfaat bagi siswa. 

Menumbuhkan kemampuan kecakapan matematika, kemampuan 

bekerja sama dan kemampuan berkomunikasi siswa. 

b. Manfaat bagi guru. 

Hasil penelitian yang diperoleh dapat dijadikan dasar pertimbangan 

bagi guru untuk menentukan pilihan baik atau tidaknya tugas pekerjaan 
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rumah dengan cooperative learning sebagai upaya untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

 

E. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari salah pengertian dan untuk memberikan 

pemahaman kepada pembaca maka diberikan penegasan istilah sebagai 

berikut: 

1. Keefektifan. 

Keefektifan dapat diartikan sebagai keadaan berpengaruh, 

keberhasilan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan keefektifan 

adalah keberhasilan pemberian tugas pekerjaan Rumah (TPR) dengan 

cooperative learning  sesudah pemberian materi berakhir terhadap hasil 

belajar pada kelas eksperimen akan lebih baik daripada pemberian TPR 

dengan metode konvensional pada kelas kontrol. Yang dimaksud dengan 

keberhasilan dalam penelitian ini adalah rata-rata kelas eksperimen lebih 

tinggi daripada kelas kontrol ketuntasan belajar siswa kelas eksperimen 

mencapai 75% atau siswa mendapat ≥  6,5. 

2. Hasil belajar. 

Belajar dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan 

individu sebagai perubahan tingkah laku yang dialami oleh individu dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya. Hasil belajar merupakan penguasaan 

yang di timbulkan oleh pemahaman atau pengertian. Hasil belajar yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah penguasaan materi persamaan dan 
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pertidaksamaan linear dengan satu variabel dengan pemberian TPR 

dengan cooperative learning. Hasil belajar dapat di lihat dari hasil 

evaluasi pada akhir pembelajaran.  

3. TPR dengan cooperative learning. 

 Yang dimaksud dalam  penelitian ini yaitu pendidik memberikan 

tugas pekerjaan Rumah (TPR) kepada siswa yang dikerjakan di rumah. 

Dari jawaban siswa, pendidik memeriksa kemudian dikembalikan kepada 

siswa,  setelah itu dikomunikasikan antara siswa dengan siswa dalam 

kelompok dan siswa dengan pendidik dalam mempresentasikan jawaban 

dari kelompok sehingga  diharapkan akan terjadi interaksi yang kuat dalam 

belajar. 

4. TPR dengan metode konvensional. 

TPR merupakan tugas yang diberikan oleh pendidik kepada siswa 

agar hasil dari proses belajar mengajar  lebih baik. Yang dimaksud TPR 

dengan metode konvesional dalam penelitian ini adalah TPR yang tidak 

dikomunikasikan tiga arah melainkan dua arah yaitu siswa dengan 

pendidik, tidak terjadinya interaksi antara siswa dengan siswa. 

 

F. Sistematika Skripsi 

 Skripsi ini terdiri atas beberapa bagian yang masing-masing diuraikan 

sebagai berikut : 
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1. Bagian awal skripsi yang terdiri dari halaman judul, halaman 

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

isi, daftar lampiran. 

2. Bagian isi merupakan bagian yang pokok dalam skripsi yang terdiri 

dari 5 bab yaitu : 

Bab I  : Pendahuluan berisi tentang latar belakang, penegasan 

istilah, permasalahan, tujuan penelitian, dan sistematika 

skripsi. 

Bab II         :  Landasan teori dan hipotesis berisi tentang teori -teori 

yang mendukung dalam pelaksanaan penelitian dan 

hipotesis yang dirumuskan. 

Bab III      : Metode penelitian berisi tentang populasi dan sampel, 

variabel penelitian, alat pengumpul data dan metode 

pengumpul data. 

Bab IV        :  Laporan hasil penelitian berisi tentang hasil    penelitian 

dan pembahasannya. 

Bab V         : Simpulan dan saran tentang kesimpulan hasil penelitian 

dan saran-saran peneliti. 

3. Bagian akhir merupakan bagian yang terdiri dari daftar pustaka yang 

digunakan sebagai acuan, lampiran-lampiran yang melengkapi uraian 

pada bagian isi, dan tabel-tabel yang digunakan. 
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BAB II 
 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 
 
 
 

A. Landasan Teori 

1. Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Banyak ahli mengemukakan pengertian belajar dengan sudut 

pandang mereka masing-masing diantaranya: 

1) Menurut Whittaker, J. O (Max Darsono, 2000:4), belajar dapat 

didefinisikan sebagai proses yang menimbulkan atau merubah 

perilaku melalui latihan atau pengalaman. 

2) Menurut Sartain, A. Q (Max Darsono, 2001:4), belajar dapat 

didefinisikan sebagai suatu perubahan perilaku sebagai hasil 

dan pengalaman. 

3) Menurut Winkel, W. S (Max Darsono, 2001:4), belajar adalah 

suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam 

suatu interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan 

perubahan, pengalaman, keterampilan dan nilai sikap. 

4) Menurut Gagne. R (Slameto, 2003:13), belajar adalah suatu 

proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, 

keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. 
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Dari pengertian belajar diatas maka belajar merupakan suatu 

proses perubahan tingkah laku yang berupa pengetahuan (kognitif), 

sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotorik).  

b. Teori-teori Belajar 

Macam-macam teori belajar: 

1) Teori Gestalt 

Belajar yang penting bukan mengulangi hal-hal yang harus 

dipelajari, tetapi mengerti atau memperoleh insight. Sifat-sifat 

belajar dengan insight ialah : 

a) Insight tergantung dari kemampuan dasar. 

b) Insight tergantung dari pengalaman masa lalu. 

c) Insight hanya timbul apabila situasi belajar diatur 

sedemikian rupa sehingga segala aspek yang perlu 

diamati. 

d) Insight adalah hal yang harus dicari, tidak dapat jatuh dari 

langit. 

e) Belajar dengan insight dapat diulangi. (Slameto, 2003:9) 

2) Teori menurut J. Bruner 

Menurut Bruner (Slameto, 2003:11), sekolah dapat 

menyediakan kesempatan bagi siswa untuk maju dengan cepat 

sesuai dengan kemampuan siswa dalam mata pelajaran tertentu. 

Di dalam proses belajar mementingkan partisipasi aktif dari tiap 

siswa, dan mengenal dengan baik adanya perbedaan 
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kemampuan. Untuk meningkatkan proses belajar perlu 

lingkungan yang dinamakan “discovery learning environment” 

yang artinya lingkungan dimana siswa dapat melakukan 

eksplorasi, penemuan-penemuan yang baru yang belum dikenal 

atau pengertian yang mirip dengan yang sudah diketahui. 

3) Teori menurut Piaget 

Menurut Piaget (Suherman E, 2003:36), mengemukakan 

tentang perkembangan kognitif yang dialami oleh setiap 

individu secara lebih rinci dari mulai bayi hingga dewasa. Ada 

empat tahap perkembangan kognitif dari setiap individu yang 

perkembangan kognitif dari setiap individu yang berkembeng 

secara kronologis yaitu: 

a)  tahap Sensori Motor, dari lahir sampai umur sekitar 2 

tahun, 

b) tahap Pra Operasi, dari sekitar 2 tahun sampai dengan 

sekitar umur 7 tahun, 

c)  tahap Operasi Konkrit, dari sekitar umur 7 tahun sampai 

dengan sekitar umur 11 tahun, 

d) tahap Operasi Formal, dari sekitar umur 11 tahun dan 

seterusnya. 
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4) Teori menurut R. Gagne. 

Menurut R. Gagne (Slameto, 2003:9), segala sesuatu yang 

dipelajari oleh manusia dapat dibagi menjadi 5 kategori yang 

disebut “The domains of learning” yaitu: 

a) Keterampilan motoris 

Dalam hal ini perlu koordinasi dari berbagai gerakan badan. 

b)  Informasi verbal 

Orang dapat menjelaskan sesuatu dengan berbicara, menulis, 

menggambar. 

c) Kemampuan intelektual 

Manusia mengadakan interaksi dengan dunia luar 

menggunakan simbol-simbol. 

d) Strategi kognitif  

Ini merupakan keterampilan internal yang perlu untuk 

belajar mengingat dan berpikir. 

e) Sikap. 

Kemampuan ini tidak dapat dipelajari dengan ulangan-

ulangan. Sikap ini penting dalam proses belajar tanpa 

kemampuan ini tidak akan berhasil dengan baik. 

2. Hasil Belajar 

  Hasil belajar merupakan penguasaan (bahan pengajaran) yang 

ditimbulkan oleh pemahaman atau pengertian. Belajar akan 

meningkatkan pengetahuan, perubahan sikap yang sesuai dengan tujuan 
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belajar dan bertambahnya keterampilan individu. Perubahan sebagai 

hasil dari proses dapat ditunjukkan dengan adanya perubahan 

pengetahuan, pemahaman, kecakapan serta perubahan aspek-aspek pada 

individu yang belajar (Sudjana, 2000:5). Hasil belajar berupa rangkaian 

kata-kata dapat dikaitkan dengan ulangan. Bila sesuatu sungguh-

sungguh dipahami maka ulangan dan latihan sedikit berperan penting. 

Keberhasilan baru bila diketahui adanya penilaian yang dapat 

menunjukkan kesalahan dan kekurangan sebagai feedback. Hasil belajar 

yang diharapkan adalah siswa memiliki pengetahuan keterampilan dan 

kecakapan berpikir yang baik. Untuk mengetahui hasil belajar 

diperlukan evaluasi. Evaluasi ini diberikan setelah akhir pelajaran pokok 

bahasan tersebut. 

3. Tugas Pekerjaan Rumah (TPR). 

Pada umumnya pekerjaan rumah dipandang sebagai unsur yang 

penting dalam pengajaran. Fungsi yang terpenting ialah mendorong 

anak belajar sendiri (Nasution, 2003:203). Sistem melaksanakan Tugas 

Pekerjaan Rumah secara garis besar dibagi atas lima type yaitu 

a. Pendidik memberikan TPR ~ tidak diperiksa. 

b. Pendidik memberikan TPR ~ diperiksa ~ tidak dikembalikan. 

c. Pendidik memberikan TPR ~ diperiksa ~ dikembalikan ~ tidak  

dikomunikasikan. 

d. Pendidik memberikan TPR ~ diperiksa ~  dikembalikan ~ 

dikomunikasikan dua arah. 
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e. Pendidik memberikan TPR ~ diperiksa ~ dikembalikan ~ 

dikomunikasikan tiga arah. (Husbain H.B, 2005:2) 

Dari lima type diatas, type yang ke e memberikan kemungkinan 

yang besar untuk terjadinya interaksi yang kuat antara pendidik dan 

siswa maupun siswa dengan siswa. Untuk memperkuat aktivitas 

interaksi itu, salah satu pendekatan belajar yang dapat digunakan adalah 

cooperative learning. 

4. Cooperative Learning. 

Cooperative learning mencakup suatu kelompok kecil dari 

pembelajar yang bekerjasama sebagai satu tim untuk memecahkan 

masalah, melengkapi suatu tugas atau menyelesaikan suatu tujuan 

bersama. Peranan pendidik adalah sebagai fasilisator mengenai 

belajarnya peserta didik dan berperan untuk membentuk bagaimana 

berpikir dalam lingkungan cooperative learning. Didalam pembelajaran 

cooperative learning siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok 

kecil yang terdiri dari 4 atau 5 siswa dengan pengelompokan heterogen. 

Kelompok heterogen bisa dibentuk dengan memperhatikan 

keanekaragaman gender, latar belakang sosio-ekonami dan etnik serta 

kemampuan akademis. Hal ini bermanfaat untuk melatih siswa 

menerima perbedaan pendapat dan bekerjasama dengan teman yang 

berbeda latar belakangnya. Siswa secara individu membangun 

kepercayaan terhadap kemampuannya untuk menyelesaikan masalah. 

Cooperative learning menekankan pada kehadiran teman sebaya yang 
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berinteraksi antar sesamanya sebagai sebuah tim dalam menyelesaikan 

atau membahas suatu masalah atau tugas. Dalam kelompok seringkali 

terlibat konflik-konflik yang berkenan dengan perbedaan pendapat 

dengan anggota kelompoknya. Siswa akan merasa enak meskipun ada 

konflik karena mereka menyadari konflik semacam itu akan dapat 

meningkatkan pemahaman terhadap materi yang dihadapi. Metade 

cooperative learning tidak sama dengan sekedar belajar dalam 

kelompok. Ada unsur-unsur dalam pembelajaran cooperative learning 

yang membedakannya dengan metode kerja  kelompok. Unsur model 

pembelajaran cooperative learning yaitu  

a. Saling ketergantungan positif 

Keberhasilan kelompok sangat tergantung pada usaha setiap 

anggotanya. Siswa tergabung dalam suatu kelompok harus merasa 

bahwa mereka adalah bagian sebuah tim dan mempunyai tujuan 

bersama yang harus dicapai. Untuk menciptakan kelompok yang 

efektif kerjanya maka pembentukan kelompok harus diperhatikan. 

Pendidik akan mengevaluasi mereka sehingga mau tidak mau 

setiap anggota merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan 

tugasnya dan membantu siswa lain dalam satu kelompok agar 

mengerti karena sistem penilaian dalam cooperative learning 

siswa akan memperoleh nilai pribadi dan nilai kelompok.  
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b. Tanggung jawab perseorangan 

Hal ini merupakan unsur akibat dari yang pertama, karena 

penilaian dibuat prosedur cooperative learning maka setiap siswa 

akan merasa bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. 

Siswa tergabung dalam  sebuah kelompok   harus menyadari 

bahwa masalah yang mereka hadapi adalah masalah kelompok dan 

bahwa berhasil atau tidaknya kelompok itu akan menjadi tanggung 

jawab bersama oleh seluruh anggota kelompok. 

c. Tatap muka 

Untuk mencapai hasil yang maksimum para siswa yang 

tergabung dalam kelompok itu harus berbicara satu sama lain 

dalam mendiskusikannya. Jadi setiap kelompok akan bertatap 

muka dan berdiskusi. Hasil pemikiran dari beberapa siswa akan 

lebih kaya dari pemikiran satu siswa. Inti dari berdiskusi yaitu 

menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan dan mengisi 

kekurangan masing-masing. 

d. Komunikasi antar anggota. 

Unsur ini menghendaki agar siswa di bekali dengan 

berbagai keterampilan berkomunikasi. Tidak setiap siswa 

mempunyai keahlian mendengarkan dan berbicara. Keberhasilan 

suatu kelompok juga tergantung pada kesediaan para anggotanya 

untuk saling mendengarkan dan kemampuan mereka dalam 

mengutarakan pendapat. 
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Cara menggunakan cooperative learning yang pertama dengan 

memanfaatkan tugas pekerjaan rumah. Membentuk beberapa 

kelompok siswa, mereka membandingkan dan diskusikan hasil 

pekerjaan rumah antar anggota yang satu dengan yang lain. Yang 

kedua yaitu pembahasan materi baru. Di dalam cooperative learning   

pengajaran guru akan mengembangkan, menerangkan atau 

mendemontrasikan suatu teknik baru yang dapat digunakan untuk 

memecahkan persoalan, membuktikan teori dan sebagainya. Setelah 

menyampaikan materi para siswa bergabung dalam kelompok-

kelompok kecil untuk berdiskusi dan menyelesaikan soal latihan 

kemudian menyerahkan hasil kerja kelompok pada guru. Selanjutnya 

guru memimpin diskusi tentang pekerjaan kelompok itu yang 

membutuhkan penjelasan atau klarifikasi. Langkah-langkah dalam 

cooperative learning: 

Fase Tingkah laku guru 

Fase-1  

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan 

pelajaran yang ingin dicapai pada 

pelajaran tersebut dan memotivasi 

siswa belajar. 

 

Fase-2  

Menyajikan informasi Guru menyajikan informasi kepada 

siswa dengan jalan demontrasi atau 

lewat bahan bacaan. 
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Fase-3  

Mengoorganisasikan siswa 

ke dalam kelompok-

kelompok belajar  

Guru menjelaskan kepada siswa 

bagaimana caranya membentuk 

kelompok belajar dan membantu 

setiap kelompok belajar agar 

melakukan transisi secara efisien. 

Fase-4  

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar  

Guru membimbing kelompok-

kelompok belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas mereka. 

Fase-5  

Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar 

tentang materi yang telah dipelajari 

atau masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya. 

Fase-6  

Memberikan penghargaan Guru memberikan cara-cara untuk 

menghargai baik upaya maupun 

hasil belajar individu dan kelompok.
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5. Penilaian dan Evaluasi. 

 Penilaian dalam cooperative learning siswa akan memperoleh nilai 

pribadi dan nilai kelompok. Siswa mengerjakan tes untuk sendiri-sendiri 

untuk menerima nilai pribadi. Sedangkan nilai kelompok diperoleh dari 

sumbangan setiap anggota. 

Prosedur penyekoran; 

Langkah 1 :   Menentukan skor dasar  

Setiap siswa mempunyai skor dasar yang berkaitan dengan 

pelajaran terkini. Dalam penelitian ini skor dasar diperoleh 

dari tugas pekerjaan rumah siswa. 

Langkah 2 :   Menghitung skor terkini 

Siswa memperoleh poin untuk kuis yang berkaitan dengan 

pelajaran terkini. 

Langkah 3 :  Menghitung skor perkembangan . 

Siswa mendapatkan poin perkembangan yang besarnya 

ditentukan apakah skor kuis terkini mereka menyamai atau 

melampaui skor dasar mereka. 

Ketentuan: 

Lebih dari 10 poin dibawah skor dasar…………………….0  poin. 

10 poin dibawah sampai 1 poin dibawah skor dasar………10 poin.  

Skor dasar sampai 10 poin diatas skor dasar ……………...20 poin. 

Pekerjaan sempurna (tanpa memperhatikan skor dasar)…..30 poin. 

(Ibrahim, 2000:62). 
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Penentuan dan penghargaan skor tim  

Langkah 1 :  

Penentuan skor tim  Skor tim dihitung dengan 

menambahkan skor perkembangan 

tiap-tiap individu anggota tim dan 

membagi dengan jumlah anggota tim 

tersebut. 

Langkah 2 : 

Penghargaan atas prestasi tim Tiap-tiap tim menerima suatu 

sertifikat khusus berdasarkan pada 

sistem poin. 

(Ibrahim, 2000:62). 

6. Pembelajaran Konvensional 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konvensional 

adalah menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan. Jadi pembelajaran 

konvensional merupakan pembelajaran tradisional yang biasa dilakukan 

oleh guru seperti metode ceramah tanya jawab dan metode ekspositori. 

a. Metode Ceramah 

Ceramah merupakan suatu cara penyampaian informasi 

dengan lisan. Kegiatan ceramah berpusat pada penceramah dan 

komunikasi terjadi searah dari pembicara kepada pendengar. Metode 

ceramah sering dipakai untuk bidang non eksak karena mungkin 

dianggap guru sebagai metode mengajar yang paling mudah 
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dilaksanakan. Gambaran pengajaran matematika dengan pendekatan 

ceramah adalah sebagai berikut guru mendominasi kegiatan belajar 

mengajar. Definisi dan rumus diberikan oleh guru. Contoh-contoh 

soal diberikan dan dikerjakan sendiri oleh guru. Langkah-langkah 

guru diikuti dengan teliti oleh siswa. 

b. Metode tanya jawab. 

Kegiatan belajar mengajar umumnya ada tanya jawab. Namun 

tidak pada setiap kegiatan belajar mengajar dapat menggunakan 

metode tanya jawab. Suatu kegiatan tanya jawab jika bahan 

pelajaran disajikan melalui tanya jawab. Pertanyaan-pertanyaan 

diajukan guru harus dijawab oleh siswa. Atau mungkin siswa 

bertanya jika ada sesuatu yang tidak jelas. Kegiatan dan materi 

pengajaran ditentukan oleh guru. Jika pertanyaan terlalu sulit 

jawaban siswa mungkin “tidak tahu”, “tidak dapat”, gelengan 

kepala, atau diam saja. Kelas diam bisa juga diakibatkan sikap atau 

tindakan guru yang tidak menyenangkan siswa. 

c.  Metode ekspositori 

Metode ini terpusat pada guru sebagai pemberi informasi. 

Guru berbicara pada awal pelajaran, menerangkan materi dan contoh 

soal. Guru memeriksa pekerjaan siswa secara individual dan 

menjelaskan lagi kepada siswa secara individual atau klasikal. Siswa 

mengerjakan latihan soal sendiri, mungkin juga saling bertanya atau 

disuruh membuatnya di papan tulis.  
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7. Tinjauan Materi Persamaan dan pertidaksamaan linear satu peubah. 

a. Persamaan linear satu variabel 

Kalimat terbuka yang menyatakan hubungan “sama dengan” 

dinamakan persamaan. Persamaan linear merupakan suatu 

persamaan dengan peubahnya berpangkat satu.  

Contoh: x + 2 = 5: dengan “x” sebagai variabel sedangkan “2” dan 

“5” sebagai konstanta. 

Menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel dengan 

cara : 

1) menyelesaikan persamaan dengan substitusi 

Contoh: 

Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x + 5 = 7, x 

adalah peubah pada bilangan asli. 

 Jawab: 

Jika x = 1, maka 1 + 5 = 7 adalah kalimat salah 

x = 2, maka 2 + 5 = 7 adalah kalimat benar 

x = 3, maka 3 + 5 = 7 adalah kalimat salah 

x = 4, maka 4 + 5 = 7 adalah kalimat salah 

dan seterusnya nampak bahwa penyelesaiannya adalah “2”. 

Jadi himpunan penyelesaiannya adalah {2}. 
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2) menyelesaikan persamaan dengan sifat–sifat operasi suatu 

persamaan yang ekivalen 

Persamaan yang ekivalen merupakan suatu persamaan yang 

mempunyai himpunan penyelesaian yang sama apabila pada 

persamaan itu dikenakan suatu operasi tertentu. 

a) sifat menambahkan 

Kedua ruas suatu persamaan ditambah dengan 

bilangan yang sama untuk mendapatkan persamaan yang 

ekivalen. 

Contoh:  

Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x – 7 = -

12, jika x adalah variabel pada bilangan bulat. 

Jawab:   x – 7 = -12 

⇔  x – 7 + 7  = -12 + 7 

⇔              x  = -5 

Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan x – 7 = -12 

adalah {-5}. 

b) sifat pengurangan 

Kedua ruas suatu persamaan boleh dikurangi dengan 

bilangan yang sama untuk mendapatkan persamaan yang 

ekivalen. 
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Contoh: 

Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x + 5 = 

9, jika x adalah variabel pada bilangan rasional. 

Jawab:      x + 5 = 9 

⇔  x + 5 + (-5) = 9 + (-5) 

⇔                   x = 4 

Jadi himpunan penyelesaian dari persaman x + 5 = 9 

adalah {4}. 

c) sifat perkalian 

Kedua ruas suatu persamaan dikalikan dengan 

bilangan yang sama untuk mendapatkan persamaan yang 

ekivalen. 

Contoh:  

Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 
2
3

− x = 

12, jika x adalah variabel pada bilangan bulat. 

Jawab:                
2
3

− x = 12  

            ⇔ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

3
2

2
3

− x = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

3
2 . 12  

             ⇔                x = - 8 

Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan 
2
3

− x = 12 

adalah {-8}. 
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d) sifat pembagian. 

Kedua ruas suatu persamaan dibagi dengan bilangan 

yang sama untuk mendapatkan persamaan yang ekivalen. 

Contoh: 

Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2x = 10, 

jika x adalah variabel pada bilangan cacah. 

Jawab:     2x = 10  

⇔
2

10
2

2
=

x  

⇔    x  = 5 

Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan 2x = 10 adalah 

{5}. 

3) menyelesaikan persamaan dengan menggunakan lawan dan 

kebalikan suatu bilangan. 

a) Menyelesaikan persamaan dengan menggunakan lawan 

suatu bilangan 

Jika suatu variabel bilangan berpindah ruas maka elemen 

tersebut  berubah tanda  menjadi “lawannya”. Lawan dari a 

adalah –a, lawan dari –a adalah a. Misal menyelesaikan soal:  

 (1) Bentuk: x – a = b                        (2) Bentuk: x + a = b  

      x – a  = b ⇔  x = b + a                  x + a  = b ⇔  x = b -  a   

         Pindah ruas berubah tanda                 Pindah ruas berubah tanda 
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Contoh: 

Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2x + 3 = 

9, jika x adalah variabel pada  bilangan cacah! 

Jawab:   2x + 3 = 9  

     ⇔    2x = 9 – 3 

  ⇔    2x = 6 

  ⇔      x = 3. 

Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan 2x + 3 = 9  

adalah {3}. 

b) Menyelesaikan persamaan dengan menggunakan kebalikan 

suatu bilangan. 

Untuk menyelesikan persamaan dengan 

menggunakan kebalikan suatu bilangan. Perlu diingat 

kembali tentang kebalikan. 

b
a  kebalikan 

a
b  dengan a ≠  0, b ≠  0. 

a
1  kebalikan a dengan a ≠  0. 

(1) Bentuk 
b
a  x = c 

b
a  x = c ⇔  x = c . 

a
b
⇔  x = 

a
bc  

lakukan perkalian dengan kebalikan 
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Contoh: 

Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 
8
3  x = 

12, jika x adalah variabel pada bilangan bulat! 

Jawab:    
8
3  x = 12 

⇔  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

3
8  

8
3  x = ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

3
8  . 12 

⇔               x = 32. 

Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan 
8
3  x = 12 

adalah {32}. 

b. Pertidaksamaan linear satu variabel 

Ketidaksamaan adalah pernyataan yang memuat notasi <, >, 

≤ , ≥  (Cholik, 1999:173). Pertidaksamaan merupakan kalimat 

terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Pertidaksamaan 

linear satu variabel yang mempunyai variabel dan variabelnya 

berpangkat satu. Menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear 

satu variabel dengan lima cara yaitu: 

1) menyelesaikan pertidaksamaan dengan substitusi 

Penyelesaian substitusi dilakukan dengan mengganti 

variabel sehingga pertidaksamaan menjadi kalimat benar. 

Contoh: 

Apabila x variabel pada {1,2,3,4,5}, Tentukan himpunan 

penyelesaian pertidaksamaan x – 2 < 3? 



 

  

26

Jawab: 

Variabel (x) 1 2 3 4 5 

x – 2  -1 0 1 2 3 

< 3 Ya Ya Ya Ya Tidak 

 

Jadi himpunan penyelesaian dari x – 2 < 3 adalah {1, 2, 3, 4}. 

2) menyelesaikan pertidaksamaan dengan menambah atau 

mengurangi dengan bilangan yang sama 

Jika kedua ruas suatu pertidaksamaan ditambah atau 

dikurangi dengan bilangan yang sama, maka akan diperoleh 

pertidaksamaan baru yang ekivalen dengan pertidaksamaan 

semula dan tidak mengubah tanda ketidaksamaan. 

contoh: 

(1) Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan x – 5 > 1 untuk 

x  variabel pada bilangan 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. 

Jawab:  x – 5 > 1 

⇔  x – 5 + 5 > 1 + 5 

⇔              x > 6. 

Jadi penyelesaiannya adalah 7 dan 8. 

(2) Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan x + 11 < 20 

untuk x variabel pada bilangan 0, 1, 2, 3, 4, …, 10. 

Jawab:   x + 11< 20 

⇔ x + 11 – 11 < 20 -11 
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⇔                 x < 9. 

Jadi himpunan penyelesaian dari x + 11 < 20 adalah 

{ }Cxxx ∈< ,9 .  

3) menyelesaikan pertidaksamaan dengan mengalikan kedua ruas 

dengan bilangan positif yang sama 

Jika kedua ruas suatu pertidaksamaan dikalikan dengan 

bilangan positif yang sama, maka akan diperoleh 

pertidaksamaan baru yang ekivalen dengan pertidaksamaan 

semula dan tidak mengubah tanda ketidaksamaan tersebut. 

Contoh: 

Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 2
3
1

>x , dengan x 

variabel pada bilangan asli yang kurang dari 10. 

Jawab: 2
3
1

>x  

⇔  3 . x
3
1  > 3 . 2 

⇔           x > 6. 

Jadi himpunan penyelesaian dari 2
3
1

>x  adalah {7, 8, 9}. 

4) menyelesaikan pertidaksamaan dengan mengalikan kedua ruas 

dengan bilangan negatif yang sama. 

Jika kedua ruas pertidaksamaan dikalikan dengan bilangan 

negatif yang sama, maka akan diperoleh pertidaksamaan baru 
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yang ekivalen dengan pertidaksamaan semula apabila tanda 

ketidaksamaan diubah sehingga: 

< diubah menjadi > dan sebaliknya > diubah menjadi < 

≤  diubah menjadi ≥  dan sebaliknya ≥  diubah menjadi ≤ . 

Contoh: 

Tentukan penyelesaian dari -2x < -10, untuk x variabel pada 

bilangan asli yang kurang dari 8. 

Jawab:        -2x < -10 

⇔  
2
1

−  . (-2x) > 
2
1

−  . (-10) 

⇔                  x > 5. 

Jadi himpunan penyelesaian dari -2x < -10 adalah {6, 7}. 

5) menyelesaikan dengan lawan dan kebalikan suatu bilangan. 

Contoh: 

Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 15 – 8x > 

40 – 13x, dengan x ∈  B? 

Jawab: 15 – 8x > 40 – 13x 

⇔              -8x > 40 – 13x – 15 

⇔    -8x + 13x > 25 

⇔               5x > 25  

⇔                 x > 
5
1  . 25 

⇔                 x > 5. 
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Jadi himpunan penyelesaian dari 15 – 8x > 40 – 13x adalah { x x > 

5, x ∈  B}. 

 

B. Kerangka Berpikir 

Dalam mata pelajaran matematika berhubungan dengan rumus dan 

cara penyelesaian, untuk memahaminya diperlukan latihan soal-soal yang 

diselesaikan siswa dengan bermacam-macam percobaan penyelesaian yang 

mungkin pada awalnya tidak berhasil akan tetapi pada akhirnya dapat 

menjawab dengan tepat dan benar. Disamping itu, dengan cara ini siswa 

akan dapat belajar sambil bekerja. Hal ini bermanfaat bagi siswa sebab 

kesan yang didapatkan siswa lebih tahan lama tersimpan dalam benak 

mereka. Semakin sering berlatih menyelesaikan soal maka siswa akan 

terbiasa dalam mengerjakan soal latihan soal. 

Suatu rumus akan mudah terlupakan bila tidak dicoba dan dipakai 

untuk mengerjakan latihan soal-soal. Rumus-rumus dan penyelesaian soal-

soal akan tersimpan dalam memori. Salah satu alternatif yang dapat dicoba 

ditengah kurangnya jam pelajaran di sekolah adalah memberikan latihan 

soal-soal yang dapat dikerjakan dirumah yang dikenal dengan Tugas 

Pekerjaan Rumah (TPR). 

Jika TPR yang begitu membantu dalam proses pemahaman pelajaran 

dikerjakan dengan sungguh-sungguh tentu tujuan belajar akan tercapai. 

Dalam proses mengerjakan TPR sebagian besar siswa sering melakukan 

kebiasaan yang tidak baik yaitu mereka hanya mencontek TPR dari teman 
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yang tergolong pandai dalam kelas karena pemberian soal TPR yang sama 

kepada setiap siswa, meskipun diberikan waktu untuk mengerjakannya. 

Pemberian TPR dengan soal yang sama bagi setiap siswa akan 

memberi kesempatan kepada siswa untuk tidak mengerjakan TPRnya 

sendiri dan hanya mencontek TPR temannya. Mereka melakukan kebiasaan 

tersebut karena siswa tergolong kurang pandai di kelas merasa frustasi 

dalam mengerjakan soal TPR yang tidak sesuai dengan tingkat 

kemampuannya. Mereka juga tidak mau dianggap tidak pandai di kelas 

karena tidak dapat menyelesaikan TPR-nya dengan benar. Kebiasaan 

tersebut akan terus berlanjut sehingga akan menghambat proses belajar 

selanjutnya. Oleh karena itu untuk menghilangkan kebiasaan belajar siswa 

yang tidak baik dalam mengerjakan TPR dan untuk mengetahui kesalahan 

dan penguasaan konsep serta meningkatkan hasil belajar mereka maka 

diadakan belajar secara berkelompok. Tipe yang dipilih dalam belajar secara 

kelompok yaitu cooperative learning karena memiliki keuntungan 

dibanding dengan belajar kelompok-kelompok.  

 Dalam belajar secara cooperative learning tersedia kemungkinan 

yang luas setiap siswa untuk bertukar pikiran, bertukar pengalaman dan 

menghayati interaksi diantara sesama siswa. Lebih dari itu belajar secara 

cooperative learning memungkinkan siswa belajar dapat saling membantu 

jika ada yang mendapat kesulitan karena antar kelompok mempunyai 

kemampuan yang seimbang.. Sering terjadi seorang siswa segan bertanya 

kepada gurunya apabila ia tidak mengerti suatu konsep atau masalah 
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matematika namun siswa tersebut dengan tanpa malu-malu atau bersikap 

terbuka kepada temannya. Akhirnya dengan pemberian TPR dengan 

cooperative learning akan memotivasi siswa untuk belajar lebih giat 

sehingga hasil belajarnya akan lebih baik. 

 

C. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah hasil belajar 

matematika pokok bahasan persamaan dan pertidaksamaan linear satu 

variabel menggunakan tugas pekerjaan rumah (TPR) dengan cooperative 

learning akan lebih baik dibanding  tugas pekerjaan rumah (TPR) dengan 

metode konvensional pada siswa SMP N 2 Prembun kelas VII semester I 

tahun pelajaran 2005/2006. 
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BAB III 
 

METODE PENELITIAN 
 

 
A. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 2 

Prembun semeseter I tahun ajaran 2005/2006 yang terdiri atas 7 kelas. 

Berdasarkan informasi dari sekolah, penempatan siswa dilakukan secara 

acak, tidak berdasarkan ranking dan tidak ada kelas unggulan. 

2. Sampel. 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 

Cluster Random Sampling. Penelitian ini diambil 1 kelas sebagai ujicoba 

instrumen dan 1 kelas sebagai sampel penelitian dan 1 kelas sebagai 

kelas kontrol.  

 

B. Variabel dan Indikator 

5) Variabel terikatnya adalah hasil belajar siswa. 

Variabel ini di ukur dengan tes objektif sebanyak 30 buah. Jawaban 

betul diberi skor 1 dan salah diberi skor nol. 

6) Variabel bebasnya adalah Tugas Pekerjaan Rumah (TPR). 

Variabel ini diukur dengan soal subjektif sebanyak 10 buah. 

Apabila jawaban benar diberi skor 10 dan salah diberi skor sesuai 

dengan tingkat kebenaran dari jawaban siswa. 
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C. Prosedur Pengumpulan Data. 

1. Mengambil data nilai ulangan mid semesteran untuk uji homogenitas. 

2. Berdasarkan data pada 1 ditentukan sampel penelitian dengan teknik 

cluster random sampling dengan pertimbangan siswa mendapat materi 

berdasarkan kurikulum yang sama, siswa diampu guru yang sama, siswa 

yang menjadi objek penelitian duduk pada tingkat kelas yang sama dan 

pembagian kelas tidak ada kelas unggulan. 

3. Menyusun tugas pekerjaan rumah. 

4. Menyampaikan langkah-langkah cooperative learning kepada guru, kelas 

eksperimen, dan kelas kontrol. 

5. Melaksanakan metode cooperative learning  

6. Menyusun kisi-kisi tes. 

7. Menyusun instrumen tes ujicoba berdasarkan kisi-kisi yang ada. 

8. Mengujicobakan instrumen tes ujicoba, dimana instrumen tes tersebut 

akan digunakan sebagai tes akhir pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

9. Menganalisis data hasil instrumen tes ujicoba untuk mengetahui taraf 

kesukaran, daya pembeda, validitas, dan reliabilitas tes. 

10. Menentukan soal-soal yang memenuhi syarat berdasarkan data 9. 

11. Melaksanakan tes akhir (tes hasil belajar). 

12. Menganalisis hasil yang diperoleh dari tes hasil belajar. 

13. Menyusun laporan hasil penelitian. 
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Skema prosedur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Alat Pengumpul Data. 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah tes. Jenis tes 

yang digunakan adalah tes objektif. 

 

E. Teknik Pengumpulan data. 

Metode yang digunakan adalah metode tes. Tes hasil belajar 

digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar matematika pokok 

bahasan persamaan dan pertidaksamaan  linear satu  variabel siswa kelas 

Data tes awal siswa kelas VII 
semester I SMP 2 Prembun 

Kelas VII- 1 Kelas 
TPR cooperative 

learning 

Kelas VII-2 
Kelas TPR 
konvesional  

Kelas VII-3 
Kelas Ujicoba 

Perangkat tes   
(tes hasil belajar)

Menganalisis hasil dari tes 
hasil belajar 
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VII SMP N 2 Prembun Semester I yang dikenai TPR dengan cooperative 

learning dan kelas  TPR dengan metode konvesional. 

 

F.   Analisis Instrumen. 

1. Instrumen Penelitian 

Sebelum mengambil data penelitian instrumen yang berupa tes hasil 

belajar terlebih dahulu diujicobakan. Adapun langkah-langkah dalam 

ujicoba soal tes sebagai berikut : 

a. Tahap persiapan meliputi menentukan alokasi waktu, membuat kisi-

kisi soal, membuat soal sesuai dengan kisi-kisi. 

b. Tahap pelaksanaan. 

c. Tahap analisis. 

2. Analisis Instrumen Penelitian. 

Tes hasil belajar matematika 

a. Validitas tiap butir soal 

Validitas merupakan  suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kesalahan suatu instrumen. Instrumen dikatakan valid jika mampu 

mengukur apa yang diinginkan yang diungkapkan melalui data dan 

variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2002:144). Rumus 

Validitas butir soal adalah sebagai berikut: 

             rpis =
q
p

S
MM

t

tp −  
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keterangan: 

rpis = koefisien korelasi butir soal 

Mp = rata-rata skor total yang menjawab benar pada butir soal 

Mt = rata-rata skor total 

St    = standar deviasi skor total 

p   = proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal 

q    = proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal. 

(Arikunto, 2003:79) 

Dengan α  = 5 % validitas butir dikatakan valid jika rbis > rtabel. 

Berdasarkan uji coba terhadap siswa kelas VIII-C di peroleh bahwa 

soal uji coba terdapat 25 soal yang valid yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, dan 

30. Hasil perhitungan validitas butir soal dapat di lihat pada lampiran 

25. 

b. Reliabilitas Soal. 

Reliabilitas merupakan ketetapan atau ketelitian suatu evaluasi. 

Suatu alat evaluasi dikatakan reliabel jika tes tersebut dapat 

dipercaya sesuai dengan kenyataan, konsisten meskipun berapa 

kalipun diberikan akan ajeg. Reliabilitas soal dapat dihitung dengan 

rumus (KR 20): 

                         

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
−

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−
=

∑
=
2

1

2

11 1 s

pqs

k
kr

N
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Keterangan: 

k  = banyaknya butir soal. 

p = proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal 

q = proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal. 

s2 = varians total. (Arikunto, 2003:100) 

Kriteria tes instrumen dikatakan reliabel jika r11 > rtabel. Dari 

uji coba yang telah dilaksanakan diperoleh reliabilitas tes 0,832. 

Dengan taraf signifikan 5% dan n = 38 diperoleh  rtabel  = 0,320.  

Karena r11 > rtabel  maka instrumen soal uji coba tersebut reliabel. 

Hasil perhitungan reliabilitas soal uji coba dapat dilihat pada lampiran 

26. 

c.  Tingkat Kesukaran 

Rumus yang digunakan adalah  

IK = 
BA

BA

JSJS
JBJB

+
+  

keterangan: 

IK  =  indeks kesukaran 

JBA = jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas 

JBB = jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah 

JSA = banyaknya siswa pada kelompok atas 

JSB = banyaknya siswa pada kelompok bawah 

Kriteria: 

           IK = 0.00  : terlalu sukar 

0.0 < IK ≤  0.30 : sukar 
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0.30 < IK ≤  0.70 : sedang 

0.70 < IK < 1.00 : mudah 

            IK = 1.00 : terlalu mudah. (Suherman, 1990: 213). 

Dari soal uji coba diperoleh soal diperoleh soal kategori mudah 

nomor 4, 5, 11, dan 21.  Soal dengan kategari sedang nomor 1, 2, 3, 

6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, dan 30. Soal dengan kategori sukar nomor 17. Hasil perhitungan 

secara rinci dapat dilihat pada lampiran 27. 

d. Daya pembeda. 

Untuk mengetahui daya pembeda soal dicari dengan 

mengurutkan skor total masing-masing siswa dari yang tertinggi 

sampai yang terendah kemudian menjadi dua kelompok yaitu 

kelompok atas dan kelompok bawah. Setelah itu menghitung soal 

yang dijawab benar oleh masing-masing kelompok pada tiap butir 

soal. Rumus yang digunakan 

DP = 
A

Ba

JS
JBJB −   

Keterangan: 

DP   =  daya pembeda 

JBA   =  jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas  

JBB   =  jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah 

JSA    = banyaknya siswa pada kelompok atas. (Suherman ,1990:200) 

Klasifikasi Daya Pembeda (DP): 

            DP ≤ 0,00 : sangat jelek 
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0,00 < DP ≤ 0,20 : jelek 

0,20 < DP ≤ 0,40 : cukup 

0,40 < DP ≤ 0,70 : baik 

0,70 < DP ≤ 1,00 : sangat baik. (Arikunto, 2003:218). 

Dari perhitungan uji coba diperoleh soal dengan daya beda 

sangat jelek yaitu soal nomor 26. Soal dengan daya beda jelek yaitu 

nomor soal 10, 15, 16, dan 21. Soal dengan daya beda cukup yaitu 

nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 27, 29, dan 

30. Soal dengan daya beda baik yaitu nomor 9, 12, 20, 24, 25 dan 28. 

Hasil perhitungan secara rinci dapat dilihat pada lampiran 28. 

 

G. Metode Analisis Data 

1. Uji Tahap Awal 

a. Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui normal tidaknya data yang 

akan dianalisis. Uji statistik yang digunakan adalah uji chi Kuadrat 

dengan rumus: 

            2χ  = ∑
=

−k

i i

ii

E
EO

1

2)(  

keterangan : 

2χ = Chi-kuadrat 

Oi  =  hasil pengamatan 

Ei   = hasil yang diharapkan. (Sudjana, 1996:273). 
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Derajat kebebasan untuk rumus ini adalah k – 3 dan α  = 5%. 

Jika 22
hitungtabel χχ ≥  maka sampel populasi berdistribusi normal. 

b. Uji homogenitas populasi 

Untuk mendapatkan sampel atau data berasal dari kondisi yang 

sama digunakan uji homogenitas dengan menggunakan uji Barlett. 

H0 : 3
2

2
2

1
2 σσσ ==  

H1 : Tidak semua i
2σ  sama untuk i = 1,2,3 

              S = 
∑
∑

−

−

)1(
)1( 2

i

ii

n
Sn

 

  keterangan : 

S2   = Varians dari sampel 

2
iS  = Varians data ke-i 

ni   = Banyaknya data ke-i 

              B = (log S2)∑ − )1( in  

kemudian digunakan rumus Chi-Kuadrat 

            { }∑ −−= 22 log)1()10(ln ii snBχ  

dengan taraf signifikan 5% dan dk = k - 1, H0 diterima apabila  

22
tabelχχ <  dengan k = banyaknya kelompok sampel.   

(Sudjana, 1996:263). 

c. Uji Kesamaan rata-rata populasi. 

Untuk pengujian hipotesis tersebut digunakan uji F dengan 

bantuan tabel analisis varians seperti tabel berikut ini: 
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Sumber Variasi dk JK KT Fhitung

Rata-rata 1 RY RY:1  

Antar Kelompok k - 1 AY A = AY(k-1) A/D 

Dalam kelompok ∑ (ni – 1) DY D = DY : ∑  (ni – 1)  

 

Keterangan: 

RY     = Jumlah kuadrat rata-rata = 
( )

n
X 2∑  

AY     = Jumlah kuadrat antar kelompok = 
( )

RY
n
X

i

i −∑ 2

 

JK tot = jumlah kuadrat total   

DY     = Jumlah kuadrat dalam = JK tot – RY – AY .  

(Sudjana, 1996:306)  

Hasil uji  F dikonsultasikan dengan Ftabel apabila Fhitung < Ftabel 

dengan dk1 = k – 1 dan dk2 = ∑  (ni – 1) maka H0 diterima yang 

berarti populasi mempunyai kondisi awal yang relatif sama.  

2. Uji Tahap Akhir.  

a. Uji Normalitas Data Tes hasil Belajar 

Uji ini digunakan untuk mengetahui normal tidaknya data yang 

akan dianalisis. Uji statistik yang digunakan adalah uji chi Kuadrat 

dengan rumus: 

               2χ  = ∑
=

−k

i i

ii

E
EO

1

2)(  
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keterangan: 

k  = jumlah kategori 

Oi = frekuensi observasi 

Ei   = frekuensi yang diharapkan 

(Sudjana, 1996:150) 

Dengan dk = k - 3 dan taraf kepercayaan 5% akan diperoleh 

2
tabelχ , Kriteria hipotesis diterima apabila 22

hitungtabel χχ ≥ . 

b. Uji Kesamaan dua varians 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui kedua kelompok mempunyai 

varians yang samaatau tidak. 

H0 : 2
1σ  = 2

2σ  

H1 : 2
1σ  ≠ 2

2σ   

Jika sampel kesatu berukuran n1 dengan varians 2
1s  dan sampel dari 

populasi kedua berukuran n2 dengan varians 2
2s . Untuk 

mengujikesamaan varians tersebut rumus yang digunakan: 

   F = 2
2

2
1

s
s  

Kriteria pengujian terima hipotesis H0 apabila ( )1,12
1

21 −−
<

nn
FF

α
. 

(Sudjana, 1996:249) 

c. Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis digunakan uji t. Uji t akan menguji 

mengenai parameter  mean. 
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H0 : 21 μμ ≤  : berarti hasil belajar siswa pada pokok bahasan 

persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel 

menggunakan tugas pekerjaan rumah dengan 

cooperative learning sama atau lebih jelek jika 

dibandingkan tugas pekerjaan rumah dengan 

pembelajaran konvensional. 

H1 :  21 μμ >  : berarti hasil belajar siswa pada pokok bahasan 

persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel 

menggunakan tugas pekerjaan rumah dengan 

cooperative learning lebih baik jika dibandingkan 

tugas pekerjaan rumah dengan pembelajaran 

konvensional. 

Dalam hal 21 σσ = , maka statistik yang digunakan yaitu uji t. Rumus 

yang digunakan; 

  t = 

21

21

11
nn

s

xx

+

−  

s2 = 
( ) ( )

2
11

21

2
22

2
11

−+
−+−

nn
snsn  

 

 

keterangan: 

  1x  = rata-rata sampel ke-1 
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2x     = rata-rata sampel ke-2 

 s       = simpangan baku 

 n1       = banyaknya sampel ke-1 

 n2  = banyaknya sampel ke-2 

 s1  = simpangan baku sampel ke-1 

 s2  = simpangan baku sampel ke-2 

Untuk uji t digunakan dk = n1 + n2 - 2 dengan kriteria pengujian H0 

diterima jika t< t α−1 . Jika 21 σσ ≠ maka menggunakan pendekatan 

statistik t’ sebagai berikut: 

t’ = ( ) ( )2
2
21

2
1

21

// nsns
xx
+

−  

Kriteria pengujian adalah: terima hipotesis H0 jika 

21

1111

21

2211 '
ww

twtwt
ww

twtw
+
+

<<
+
+

−  

dengan: w1 = s 2
1  /n1 ; w2 = s 2

2  /n2 

t1 = t ( ) ( )1,2
11 1 −− nα  dan 

t2 = t ( ) ( )1,2
11 2 −− nα

. 

Untuk harga-harga t lainnya H0 ditolak. (Sudjana, 1996:241) 

d. Estimasi rata-rata hasil belajar 

Rumus yang digunakan adalah: 

x  - t0,975(v). 
n
s  < μ  < x  + t0,975(v). 

n
s  
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keterangan: 

x      = rata-rata hasil belajar 

t0,975 = bilangan t didapat dari tabel normal baku untuk peluang 5% 

n = jumlah siswa 

v = n – 1. (Sudjana, 1992:202) 

e. Uji Ketuntasan belajar 

Seorang siswa dipandang tuntas belajar jika mampu 

menyelesaikan, menguasai kompetensi atau mencapai tujuan 

pembelajaranminimal 65% dari seluruh pembelajaran (Mulyasa, 

2003:99). Hipotesis yang akan diuji: 

H0 : 0μ  ≤  6,5 

H0 : 0μ  > 6,5 

Rumus yang digunakan adalah: 

t = 

n
s

x 0μ−  

keterangan: 

x  = rata-rata hasil belajar 

s = simpangan baku 

n = jumlah siswa 

Kriteria tolak H0 apabila thitung  > ttabel, dengan α  = 5% dan dk = n -1. 

(Sudjana, 1992:277). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Analisis Tahap awal 

Analisis tahap awal diperlukan untuk mengetahui keadaan awal 

kedua sampel. Data yang digunakan berasal dari data mid semester. 

a. Uji Normalitas. 

1) Uji Normalitas kelompok eksperimen  

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas pada lampiran 

2 untuk kelompok eksperimen (kelas VII A) diperoleh 2
hitungχ  = 

5,6468 dan 2
tabelχ  = 7,81. Karena 22

tabelhitung χχ <  berarti data yang 

diperoleh berdistribusi normal. Jadi nilai awal pada kelompok 

eksperimen berdistribusi normal. 

2) Uji Normalitas kelompok kontrol  

Berdasarkan perhitungan uji normalitas untuk kelompok 

kontrol (kelas VII B) diperoleh 2
hitungχ  = 5,7814 dan 2

tabelχ  = 7,81. 

Karena 22
tabelhitung χχ <  berarti data yang diperoleh berdistribusi 

normal. Jadi data awal pada kelompok kontrol berdistribusi 

normal. Untuk perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 3.  
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3) Uji Normalitas kelompok uji coba. 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas untuk kelompok uji coba 

(kelas VII C) diperoleh  2
hitungχ  = 1,7395 dan  2

tabelχ  = 7,81. Karena 

22
tabelhitung χχ <  berarti data yang diperoleh berdistribusi normal. Jadi 

nilai awal pada kelompok uji coba berdistribusi normal. Untuk 

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4. 

b. Uji homogenitas 

Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran 5  diperoleh bahwa 

hitung
2χ  = 0,840 dan tabel

2χ  = 5,99. Karena hitung
2χ  < tabel

2χ   maka 

dapat disimpulkan H0 diterima. Jadi sampel berasal dari populasi 

dengan varians yang homogen. 

c. Uji Kesamaan rata-rata populasi. 

Berdasarkan perhitungan analisis varians pada lampiran 6 

diperoleh bahwa Fhitung = 2,21dan  Ftabel = 3,08. Karena  Fhitung  < Ftabel  

maka H0 diterima  yang berarti tidak ada perbedaan rata-rata yang 

signifikan dari populasi. 

2. Analisis Tahap Akhir. 

a. Uji Normalitas 

Dari hasil perhitungan lampiran 31 dan lampiran 32 diperoleh: 

kelompok eksperimen : 2χ  = 6,9773 

kelompok kontrol : 2χ  = 6,2802 
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Dengan α  = 5%  dan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh tabel
2χ  = 7,81. Karena 

tabelhitung
22 χχ <  berarti kedua kelompok berdistribusi normal. 

b. Uji Kesamaan Dua Varians 

Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran 33 diperoleh 

bahwa Fhitung = 1,070 dan Ftabel = 1,91. Terlihat bahwa Fhitung < Ftabel  

sehingga dapat disimpulkan H0 diterima. Jadi kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama. 

c. Uji Hipotesis  

Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran 34 diperoleh thitung 

= 2,735. Dengan α  = 5% dan dk = 40 + 38 - 2 = 76 didapat t(0,95)((76) = 

1,67 sehingga thitung  > t tabel. Hal ini berarti terjadi penolakan H0. Jadi 

rata-rata hasil belajar siswa pada pokok bahasan persamaan dan 

pertidaksamaan linear satu variabel menggunakan tugas pekerjaan 

rumah dengan cooperative learning lebih baik jika dibandingkan tugas 

pekerjaan rumah dengan metode konvensional. 

d. Estimasi rata-rata hasil belajar 

Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran 35 untuk estimasi rata-

rata hasil belajar kelompok eksperimen diperoleh 7,13 < μ  < 7,79. 

Sedangkan pada lampiran 36 untuk estimasi rata-rata hasil belajar 

kelompok kontrol 6,50 < μ  < 7,16. 

e. Uji Ketuntasan belajar. 

Berdasarkan perhitungan uji ketuntasan belajar kelompok 

eksperimen pada lampiran 37  diperoleh thitung = 5,89 dan ttabel = 1,68. 
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Terlihat  thitung  > ttabel  yang berarti terjadi penolakan H0.  .Jadi untuk 

kelompok eksperimen diperoleh hasil belajar lebih dari 6,5. 

Sedangkan kelompok kontrol dapat dilihat pada lampiran 38 diperoleh 

thitung = 2,051 dan ttabel = 1,68. Terlihat  thitung  > ttabel  yang berarti H0 

ditolak. Jadi untuk kelompok kontrol diperoleh hasil belajar lebih  dari 

6,5 atau telah mencapai ketuntasan belajar. 

 

B. Pembahasan. 

Dari hasil uji normalitas menunjukkan bahwa sampel berdistribusi 

normal sedang analisis uji homogenitas juga menunjukkan bahwa sampel 

berasal dari populasi yang homogen. Dengan demikian uji hipotesis dengan 

menggunakan ANAVA dapat dilakukan. Berdasarkan dari hasil analisis 

statistik data nilai  tes hasil belajar diperoleh H0 ditolak. Dengan demikian 

berarti hasil belajar kelompok eksperimen lebih baik daripada kelompok 

kontrol.  

Pembelajaran yang dilakukan dalam kelompok eksperimen adalah  TPR 

dengan cooperative learning. Pembelajaran pada kelas eksperimen 

mendorong siswa untuk lebih aktif, kreatif dan mandiri dengan pengembangan 

ide-ide baru dalam pembelajaran matematika. Siswa dituntut aktif bertanya 

dan bekerjasama dengan siswa lain sehingga mendorong siswa untuk 

berprestasi.. Siswa merasa senang bekerja dalam kelompok dan 

menyelesaikan tugas-tugas secara kelompok. Setelah dibentuk kelompok 

siswa langsung menempatkan diri sesuai kelompoknya dan mengerjakan apa 
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yang menjadi tugasnya. Dengan adanya kebebasan yang lebih untuk 

beraktifitas, proses pembelajaran mengalami gangguan dengan adanya siswa 

yang saling mengganggu antar kelompok, namun hal ini dapat dikendalikan 

oleh guru.  TPR dengan cooperative learning memberi kesempatan berdiskusi 

dan berpendapat dengan teman-teman lainnya dalam situasi yang terbuka. 

Pengenalan cooperative learning pada siswa juga akan mengenalkan pada 

siswa bahwa dalam kehidupan mereka nantinya akan memperoleh tanggung 

jawab masing-masing. TPR dengan cooperative learning juga dapat 

digunakan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Metode 

cooperative learning lebih efektif meningkatkan hasil belajar siswa daripada 

model konvesional. Dimungkinkan terdapat beberapa hal yang 

mempengaruhinya yaitu: 

1. Interaksi siswa ke siswa lebih besar daripada siswa ke guru. Hal ini 

menyebabkab siswa lebih banyak belajar dari satu teman ke teman 

yang lain diantara sesama siswa sehingga siswa yang minder bila 

harus bertanya ke guru menjadi berani bertanya karena yang ia hadapi 

adalah teman sebaya. 

2. Kelompok dalam cooperative learning bersifat heterogen yang berarti 

dalam satu kelompok terdapat siswa dengan kemampuan tinggi, 

sedang dan rendah. Hal ini menyebabkan terjadinya proses saling 

memberi dan menerima dalam kelompok. 

3. Guru sebagai fasilisator sehingga siswa tertantang untuk 

menyelesaikan masalah. 
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Tingkat partisipasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran setelah 

diamati pada pokok bahasan persamaan dan pertidaksamaan linear satu 

variabel maka peneliti mendapat data banyak sekali siswa yang belum telibat 

secara aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Mereka yang tidak aktif 

sama sekali tidak mempunyai kemampuan sedangkan yang aktif kebanyakan 

dari siswa dapat memahami yang diajarkan. Siswa yang aktif nilainya diatas 

7,0. Keaktifan siswa dapat dilihat dari pengamatan guru pada pertemuan. 

Namun demikian, masih ada sebagian siswa yang kurang aktif dalam 

pembelajaran sehingga hasil yang diperoleh tidak begitu maksimal. Hal ini 

disebabkan sebagian siswa masih merasa kesulitan dalam memahami sehingga 

mereka mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah.  

 Dalam kelompok kontrol kurang dari kelompok eksperimen konsep 

materi diberikan oleh guru sehingga siswa menjadi pasif dan tidak belajar 

menemukan sendiri. Akibatnya siswa kurang menguasai materi yang 

diberikan. Selain itu pembelajaran konvesional tidak memberikan tantangan 

bagi siswa untuk belajar secara lebih giat dan bersungguh-sungguh karena 

tidak adanya reward/hadiah. Hambatan yang dialami pada awal-awal 

pembelajaran kiranya dapat menjadi tinjauan bagi guru dalam melaksanakan 

pembelajaran yang serupa. TPR dengan cooperative learning perlu terus 

ditingkatkan lagi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Setelah pemberian perlakuan pada kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol diberikan tes hasil belajar yang hasilnya didapat rata-rata hasil belajar 

kelompok eksperimen lebih baik dari kelompok kontrol. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan perumusan masalah, pengajuan hipotesis, analisis data 

penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Uji hipotesis menujukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, berarti 

hasil belajar siswa kelompok eksperimen lebih baik daripada 

kelompok kontrol. Hal ini berarti penggunaan tugas pekerjaan rumah 

dengan cooperative learning lebih efektif dalam meningkatkan hasil 

belajar dibanding tanpa cooperative learning (konvesional). 

2. Rata-rata  hasil belajar siswa yang menggunakan TPR dengan 

cooperative learning sebesar 7,69 lebih baik daripada rata-rata hasil 

belajar siswa yang memperoleh TPR dengan metode konvesional 

sebesar 6,93. 

B. Saran. 

1. Metode cooperative learning untuk tugas pekerjaan rumah dapat 

digunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika. 

2. Guru hendaknya menjelaskan cara pembentukan kelompok kepada 

siswa agar tidak terjadi kericuhan pada awal penerapan TPR dengan 

cooperative learning.  
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Lampiran 7 

RENCANA PEMBELAJARAN 

01 

 

Satuan Pendidikan  : SMP 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas / Semester   : VII/I 

Pokok bahasan   : Aljabar 

Sub pokok bahasan   :Persamaan dan pertidaksamaan 

linear dengan satu variabel 

Alokasi waktu   : 2 x 45 menit 

Standar Kompetensi    :Memahami dan dapat melakukan 

operasi bentuk aljabar, persamaan 

dan pertidaksamaan linear satu 

variabel, himpunan serta dapat 

menggunakan dalam pemecahan 

masalah. 

A. Kompetensi Dasar 

       2.4 Menggunakan sifat-sifat persamaan linear satu variabel  

B. Materi Pokok 

      Persamaan linear satu variabel 

C. Indikator 

1. Mengenal persamaan linear satu variabel dalam berbagai bentuk dan 

variabel 

2. Menentukan bentuk setara dan persamaan linear satu variabel dengan cara 

kedua ruas ditambah, dikurangi, dikalikan dan dibagi dengan bilangan 

yang sama. 

D. Media/Alat 

1. Kapur warna 

2. LKS 

E. Strategi pembelajaran langsung 
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Model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran langsung 

F. Proses belajar mengajar 

1. Kegiatan pendahuluan 

a. Apersepsi 

Mengingat kembali tentang kalimat terbuka 

b. Guru memberitahukan materi yang akan dipelajari yaitu persamaan 

linear satu variabel. 

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

2. Kegiatan inti 

a. Guru menjelaskan materi tentang persamaan linear satu variabel. 

b. Guru memberikan contoh soal. 

c. Guru memberikan soal latihan dari LKS. 

d. Siswa mengerjakan soal latihan. 

e. Guru memberikan bimbingan kepada siswa saat mengerjakan latihan 

soal. 

f. Guru memberikan umpan balik kepada siswa pada waktu pembahasan 

latihan soal. 

3. Penutup 

a. Siswa diarahkan untuk membuat rangkuman materi cara penyeleaian 

persamaan linear satu variabel. 
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Lampiran 9 
 

RENCANA PEMBELAJARAN 

02 

 

Satuan Pendidikan  : SMP 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas / Semester   : VII/I 

Pokok bahasan   : Aljabar 

Sub pokok bahasan   :Persamaan dan pertidaksamaan 

linear dengan satu variabel 

Alokasi waktu   : 2 x 45 menit 

Standar Kompetensi    :Memahami dan dapat melakukan 

operasi bentuk aljabar, persamaan 

dan pertidaksamaan linear satu 

variabel, himpunan serta dapat 

menggunakan dalam pemecahan 

masalah. 

A. Kompetensi Dasar 

       2.4 Menggunakan sifat-sifat persamaan linear satu variabel  

B. Materi Pokok 

      Persamaan linear satu variabel 

C. Indikator 

1. Menentukan akar penyelesaian persamaan linear satu variabel 

2. Memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan 

linear satu variabel 

D. Media/Alat 

1. Kapur warna 

2. LKS 

 

E. Strategi pembelajaran langsung 

Model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran langsung. 
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F. Proses belajar mengajar 

1. Kegiatan pendahuluan 

a. Apersepsi 

Mengingat kembali tentang pengertian persamaan linear satu 

variabel. 

b. Guru memberitahukan materi yang akan dipelajari yaitu 

melanjutkan penyelesaian persamaan linear satu variabel. 

c.  Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

2. Kegiatan inti 

a. Guru menjelaskan materi penyelesaian persamaan linear satu 

variabel dengan lawan dan kebalikan suatu bilangan.. 

b. Guru memberikan contoh soal 

c. Guru memberikan soal latihan dari LKS. 

d. Siswa mengerjakan soal latihan. 

e. Guru membimbing siswa mengerjakan soal latihan. 

f. Siswa dan guru membahas latihan soal. 

g. Guru memeriksa pemahaman dan memberikan umpan balik dari 

latihan soal. 

h. Guru memberikan latihan lanjutan. 

3. Penutup 

a. Siswa diarahkan untuk membuat rangkuman materi penyelesaian 

persamaan linear satu variabel dengan menggunakan lawan dan 

kebalikan suatu bilangan. 

b. Guru memberitahukan kepada siswa materi pertemuan yang akan 

datang. 
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Lampiran 11 

RENCANA PEMBELAJARAN 

03 

 

Satuan Pendidikan  : SMP 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas / Semester   : VII/I 

Pokok bahasan   : Aljabar 

Sub pokok bahasan   :Persamaan dan pertidaksamaan 

linear dengan satu variabel 

Alokasi waktu   : 2 x 45 menit 

Standar Kompetensi    :Memahami dan dapat melakukan 

operasi bentuk aljabar, persamaan 

dan pertidaksamaan linear satu 

variabel, himpunan serta dapat 

menggunakan dalam pemecahan 

masalah. 

A. Kompetensi Dasar 

       2.5 Menggunakan sifat-sifat pertidaksamaan linear satu variabel  

B. Materi Pokok 

      Pertidaksamaan linear satu variabel 

C. Indikator 

1. Menyatakan dengan lisan dan tertulis kejadian sehari-hari yang terkait 

dengan masalah pertidaksamaan. 

2. Menggunakan notasi <, >, ≤ , ≥ . 

3. Mengenali pertidaksamaan linear satu variabel dalam berbagai bentuk dan 

variabel. 

4. Menghitung akar penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. 
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D. Media/Alat 

1. Kapur warna 

2. LKS 

E. Strategi pembelajaran langsung 

Model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran langsung. 

F. Proses belajar mengajar 

1. Kegiatan pendahuluan 

a. Apersepsi 

Mengingat kembali tentang ketidaksamaan. 

b. Siswa memberikan contoh peristiwa pertidaksamaan linear satu 

variabel. 

c. Guru memberitahukan materi yang akan dipelajari yaitu cara 

penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. 

d. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

2. Kegiatan inti 

a. Guru menjelaskan materi tentang pertidaksamaan linear satu 

variabel. 

b. Guru memberikan contoh soal. 

c. Guru memberikan soal latihan dari LKS. 

d. Siswa mengerjakan soal latihan. 

e. Guru memberikan bimbingan latihan kepada siswa. 

f. Siswa dan guru membahas soal latihan. 

g. Guru memeriksa pemahaman dan memberikan umpan balik atas soal 

latihan. 

h. Guru memberikan latihan soal lanjutan. 

3. Penutup 

a. Siswa diarahkan untuk membuat rangkuman materi cara 

penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. 
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Lampiran 13 

RENCANA PEMBELAJARAN 

04 

 

Satuan Pendidikan  : SMP 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas / Semester   : VII/I 

Pokok bahasan   : Aljabar 

Sub pokok bahasan   :Persamaan dan pertidaksamaan 

linear dengan satu variabel 

Alokasi waktu   : 2 x 45 menit 

Standar Kompetensi    :Memahami dan dapat melakukan 

operasi bentuk aljabar, persamaan 

dan pertidaksamaan linear satu 

variabel, himpunan serta dapat 

menggunakan dalam pemecahan 

masalah. 

A. Kompetensi Dasar 

       2.5 Menggunakan sifat-sifat pertidaksamaan linear satu variabel  

B. Materi Pokok 

      Pertidaksamaan linear satu variabel. 

C. Indikator 

1. Menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel 

2. Menggunakan konsep pertidaksamaan linear satu variabel untuk 

menyelesaikan masalah. 

D. Media/Alat 

1. Kapur warna 

2. LKS 

E. Strategi pembelajaran langsung 

Model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran langsung. 

F. Proses belajar mengajar 
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1. Kegiatan pendahuluan 

a. Apersepsi 

Mengingat kembali tentang pertidaksamaan linear satu variabel 

b. Guru memberitahukan materi yang akan dipelajari yaitu 

menggunakan konsep pertidaksamaan linear satu variabel dalam 

menyelesaikan masalah. 

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

2. Kegiatan inti 

Penguasaan materi 

a. Guru menjelaskan materi tentang penggunaan konsep 

pertidaksamaan linear satu variabel dalam menyelesaikan masalah. 

b. Guru memberikan contoh soal cerita pertidaksamaan linear satu 

variabel. 

c. Guru memberikan soal latihan dari LKS. 

d. Siswa mengerjakan soal latihan. 

e. Guru memberikan bimbingan kepada siswa dalam mengerjakan soal 

latihan. 

f. Siswa dan guru membahas soal latihan. 

g. Guru memberikan umpan balik kepada siswa. 

3. Penutup 

a. Guru memberikan tugas pekerjaan rumah 

b. Guru memberitahukan materi pertemuan selanjutnya yaitu 

pembahasan tugas pekerjaan rumah dengan cooperative learning 

ataupun dengan metode konvensional. 
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Lampiran 16 
 

RENCANA PEMBELAJARAN 

05 

 

Satuan Pendidikan  : SMP 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas / Semester   : VII/I 

Pokok bahasan   : Aljabar 

Sub pokok bahasan   :Persamaan dan pertidaksamaan 

linear dengan satu variabel 

Alokasi waktu   : 2 x 45 menit 

Standar Kompetensi    :Memahami dan dapat melakukan 

operasi bentuk aljabar, persamaan 

dan pertidaksamaan linear satu 

variabel, himpunan serta dapat 

menggunakan dalam pemecahan 

masalah. 

A. Kompetensi Dasar 

       2.5 Menggunakan sifat-sifat persamaan dan pertidaksamaan linear satu 

variabel  

B. Materi Pokok 

      Persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel 

C. Indikator 

1. Menentukan penyelesaian dari persamaan dan pertidaksamaan linear satu 

variabel 

2. Membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang melibatkan 

persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. 

D. Media/Alat 

1. Kapur warna 

2. Tugas Pekerjaan Rumah 
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E. Strategi pembelajaran langsung 

Model pembelajaran yang digunakan adalah cooperative learning 

F. Proses belajar mengajar 

1. Kegiatan pendahuluan 

a. Apersepsi 

Mengingat kembali tentang persamaan dan pertidaksaman linear 

satu variabel 

b. Guru memberitahukan materi yang akan dipelajari yaitu persamaan 

dan pertidaksamaan linear satu variabel . 

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

2. Kegiatan inti 

a. Guru mengingatkan akan tugas pekerjaan rumah yang diberikan 

pada pertemuan yang lalu. 

b. Guru mengorganisasi siswa dalam kelompok-kelompok. 

c. Guru mengembalikan hasil tugas pekerjaan rumah siswa. 

d. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya mengenai tugas pekerjaan 

rumah. 

e. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat kelompok 

mengerjakan tugas. 

f. Perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan tugas pekerjaan 

rumah. 

g. Guru memberikan pertanyaan umpan balik kepada kelompok yang 

mempresentasikan ataupun secara klasikal. 

3. Penutup 

a.    Siswa dan siswa menyimpulkan dari hasil cooperative learning. 

b.  Guru mengingatkan kepada siswa tanggal ulangan persamaan dan 

pertidaksamaan linear satu variabel. 
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Lampiran 17 

 
RENCANA PEMBELAJARAN 

06 

 

Satuan Pendidikan  : SMP 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas / Semester   : VII/I 

Pokok bahasan   : Aljabar 

Sub pokok bahasan   :Persamaan dan pertidaksamaan 

linear dengan satu variabel 

Alokasi waktu   : 2 x 45 menit 

Standar Kompetensi    :Memahami dan dapat melakukan 

operasi bentuk aljabar, persamaan 

dan pertidaksamaan linear satu 

variabel, himpunan serta dapat 

menggunakan dalam pemecahan 

masalah. 

A. Kompetensi Dasar 

       2.5 Menggunakan sifat-sifat paersamaan dan pertidaksamaan linear satu 

variabel. 

B. Materi Pokok 

      Persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. 

C. Indikator 

1. Menentukan penyelesaian dari persamaan dan pertidaksamaan linear 

satu variabel. 

2. Membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang melibatkan 

persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. 
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D. Media/Alat 

1. Kapur warna. 

2. Tugas pekerjaan rumah. 

E. Strategi pembelajaran langsung 

Model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran langsung. 

F. Proses belajar mengajar 

1. Kegiatan pendahuluan 

a. Apersepsi 

Mengingat kembali tentang persamaan dan pertidaksaman linear 

satu variabel. 

b. Guru menjelaskan metode yang akan dipakai yaitu pembelajaran 

langsung. 

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

2. Kegiatan inti 

a. Guru mengingatkan akan tugas pekerjaan rumah yang diberikan 

pada pertemuan yang lalu. 

b. Guru membagikan hasil tugas pekerjaan rumah siswa. 

c. Siswa dan guru membahas tugas pekerjaan rumah. 

d. Siswa diberi kesempatan untuk mengerjakan di papan tulis. 

e. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada siswa yang 

mengerjakan di papan tulis. 

f. Guru memberikan umpan balik kepada siswa baik yang 

mengerjakan di papan tulis ataupun secara keseluruhan (klasikal). 

3. Penutup. 

a. Siswa dan guru menyimpulkan apa manfaat pembahasan tugas 

pekerjaan rumah. 

b. Guru mengingatkan kepada siswa tanggal ulangan persamaan dan 

pertidaksamaan linear satu variabel. 
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Lembar Kegiatan Siswa 
 

A. Kalimat pernyataan dan kalimat terbuka 

1. Perhatikan beberapa kalimat berikut ini. 

a. Banyak pemain sepak bola dalam satu tim adalah 12 orang. 

b. Banyak pemain bola voli dalam satu tim adalah 6 orang 

c. 2 bukan bilangan prima 

d. Surabaya ibukota jawa timur 

e. 21 + 15 > 35 

f. -10 > -8 

Manakah diantara kalimat diatas yang benar dan mana yang salah? 

Jika salah berikan alasan mengapa salah! 

 Jawaban: 

Kalimat yang benar adalah………………………………………………… 

Kalimat yang salah adalah: 

(…) alasan…………………………………………………………………. 

(…) alasan ………………………………………………………………... 

(…) alasan ………………………………………………………………… 

2. Nyatakan kalimat berikut dalam simbol matematika! 

a. Kuadrat dari suatu bilangan cacah lebih besar dari 17 

b. Hasil bagi suatu bilangan dengan 5 adalah 7 

c. Dua kali kebalikan suatu bilangan kurang dari 13 

Jawaban: 

(a)………………….. 

(b)………………….. 

(c) ………………….. 

3. Nyatakan setiap kalimat berikut dalam simbol matematika 

a. Suatu bilangan tiga lebihnya dari 8 

………………………… 

b. Hasil kali suatu bilangan dengan -3 adalah 27 

………………………… 
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c. Kebalikan suatu bilangan sama dengan 6 

……………………………... 

d. Jumlah suatu bilangan dengan 21 kurang dari 14 

…………………………….. 

B. Persamaan linear satu variabel 

1. Sebuah kelompok sirkus mempunyai 6 singa, tiga jantan dan tiga betina 

a. Jika setiap hari pemiliknya memberikan 39 kg daging untuk makanan 

singa-singa itu dan tiap singa mendapat bagian yang sama. Berapakah 

berat daging yang dimakan oleh setiap singa dalam sehari? 

Jawaban: 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

b. Jika tiap singa memakan n kg sehari dan daging yang dimakan oleh 

keenam singa itu 45 kg. tulis kalimat terbuka yang berkaitan dengan 

berat daging yang di makan oleh keenam singa tersebut! 

Jawaban: 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

2. Dalam rangka memperingati hari proklamasi kemerdekaan Republik 

Indonesia, perwakilan warga dari kecamatan  “Adisana“ dan kecamatan 

“Sukajadi” mengikuti lomba di alun-alun kabupaten. Mereka pergi ke 

alun-alun dengan mencater minibus dan ada juga yang naik sepeda. 

Perwakilan dari warga kecamatan “Adisana” menggunakan tiga minibus 

dan yang naik sepeda sebanyak 6 orang. Sedangkan perwakilan dari warga 
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kecamatan “Sukajadi” menggunakan dua minibus dan yang naik sepeda 

sebanyak 7 orang. Banyak warga setiap minibus sama. Seluruh warga dari 

dua kecamatan tersebut di kabupaten ada 88 orang. 

a. berapa banyak minibus yang dipakai ke alun-alun? 

b. Berapa banyak warga yang bersepeda dari dua kecamatan tersebut? 

c. Berapa banyak warga dalam setiap minibus? 

Jawaban: 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

70

Lembar Kerja  

 
1. Ida dan anis membeli buku. Ida membeli 5 bungkus sedangkan anis membeli 

2 bungkus. Banyaknya buku dalam setiap buku dalam setiap bungkus adalah 

sama (setiap pertanyaan tidak bergantung pada pertanyaan yang lain). 

a. Jika Ida memberi adiknya sembilan buku dan sisanya sama dengan banyak 

buku Anis. Berapakah banyak buku dalam setiap bungkus? 

b. Jika Anis diberi tambahan 12 buku dari kakaknya sehingga seluruh 

bukunya sama dengan banyak bulu Ida. Berapakah banyak buku dalam 

setiap bungkus? 

c. Jika Ida memberi adiknya enam buku. Anis mendapat tambahan dua belas 

buku dari kakaknya dan banyak buku Ida sama dengan banyak buku Anis. 

Berapa banyak buku dalam setiap bungkus?   

Jawaban: 

a.    …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 

b.   …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 

c.   ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 
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2. Dua ekor katak, Tinki dan Dipsi. Suatu hari Dipsi berada 76 cm dari pohon 

dan tinki berada 124 cm dari pohon sebagaimana gambar di bawah ini. Dipsi 

melompat lima kali ke arah Tinki dan Tinki melompat tiga kali ke arah Dipsi. 

Jika jarak setiap lompatan kedua katak itu sama. 

a. tulis persamaan yang berkaitan dengan situasi tersebut! 

b. Berapakah panjang tiap lompatan? 

Jawaban: 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
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Lembar Kegiatan Siswa 
 

B. Pertidaksamaan Linear Satu Variabel 

1.   (i)      Kecepatan maksimum 60 km/jam 

(ii) 17 tahun keatas 

(iii) Penumpang maksimum 6 orang 

(iv) Penumpang tidak boleh lebih dari 15 orang 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memperhatikan gambar 

diatas 

a. Utarakan pendapatmu, mengapa pada setiap gambar di atas diberi 

peraturan? 

……………………………………………………………………………... 

b. Jika:  t menyatakan kecepatan mobil 

m menyatakan umur pengunjung 

s menyatakan banyak penumpang mobil dan 

h menyatakan banyak penumpang perahu 

tulislah syarat untuk t, m, s dan h dalam simbol matematika! 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

Perhatikan kembali jawabanmu no. b 

c. Apakah setiap syarat yang kamu tulis memuat peubah?.......... 

d. Berapakah banyak peubah dalam masing-masing syarat di atas? 

………………………. 

e. Berapakah pangkat dari variabelnya? 

……………………. 

f. Notasi mana sajakah yang dipakai dalam jawaban bagian b? 

(“=”,” "","","",""," ≠><≥≤ ) 

……………………. 
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g. Manakah di antara jawabanmu bagian b yang merupakan kalimat terbuka? 

……………………. 

 

2. Ida mempunyai 5 kantong buku. Diah mempunyai 3 kantong buku. Banyak 

buku dalam tiap kantong adalah sama. Ida memberi 3 buku pada Susi. Diah 

mendapat tambahan 9 buku dari ibunya. 

Banyak buku Diah lebih banyak dari buku Ida. Bila tiap kantong berisi n buah 

buku. 

a. tulislah hubungan antara 5n - 3 dan 3n +  9. 

……………………. 

b. tentukan nilai-nilai n yang memenuhi hubungan itu! 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

c. tentukan nilai n yang tidak memenuhi hubungan itu 

……………………………………………………………………………... 

3. Gambar grafik penyelesaian dari pertidaksamaan berikut pada garis bilangan 

dengan y, m , w ∈  C 

a. y ≥  -1 

b. m < 5  

c. w + 2 ≤  -1 

Jawaban: 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
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Lembar Kegiatan Siswa 
 

1. Sebuah mobil dapat mengangkut muatan tidak lebih dari 2000 kg. berat 

sopirnya 150 kg. Ia akan mengangkat beberapa kotak barang. Tiap kotak 

beratnya 50 kg. 

a. Berapa paling banyak kotak yang dapat diangkut dalam sekali 

pengangkutan? 

b. Jika ia akan mengangkat 350 kotak, paling sedikit berapa kali 

pengangkutan kotak itu akan habis? 

Jawaban: 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

2. Pada liburan cawu sekolah kami betamasya. Tamasya itu diikuti guru dan 

siswa. Untuk acara itu, sekolah menyewa tiga buah bus yaitu bus A, bus B, 

dan bus C. Bus A paling banyak dapat menampung 45 siswa atau guru, bus B 

paling banyak menampung 50 siswa atau guru dan bus C paling banyak 

menampung 36 siswa atau guru. Banyak guru yang ikut 6 orang. Paling 

banyak, berapa siswa dapat ikut dalam acara tersebut? 

Jawaban: 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
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Kunci jawaban lembar kegiatan siswa 

A. Kalimat pernyataan dan kalimat terbuka 

1. Kalimat yang benar adalah b, d dan e. 

Kalimat yang salah adalah: 

(a) alasannya banyak pemain sepak bola dalam satu tim adalah 11 orang. 

(c) alasannya 2 bilangan prima 

(f) alasannya -10 < -8 

2. misal suatu bilangan x. 

(a) x2 > 17. 

(b) 
5
x  = 7 

(c) 2.
x
1  < 13. 

3. a. misal suatu bilangan x. Jadi  3 + 8 = x 

b. misal suatu bilangan y. Jadi y . -3 = 27. 

c. misal suatu bilangan p. Jadi 
p
1  = 6. 

d. misal suatu bilangan m. Jadi m + 21 < 14. 

B. Persamaan linear satu variabel. 

1. Dipunyai 6 singa; 3 jantan dan 3 betina. 

a. Daging untuk 6 singa 39 kg. Misal daging untuk setiap singa p kg. 

 6p = 39 

6
1  . 6p = 

6
1  . 39 

         p = 
6

39  = 6,5 

Jadi daging untuk setiap singa 6,5 kg. 

b. Setiap singa memakan n kg. Daging yang dimakan keenam singa 45 

kg. Kalimat terbuka yang berkaitan dengan berat daging yang dimakan 

oleh keenam singa: 6n = 45. 
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2. Warga “Adisana” naik 3 minibus dan 6 orang naik sepeda. Warga 

“Sukajadi” naik 2 minibus dan 7 orang naik sepeda. Jumlah kedua warga 

88 orang. 

a. banyak minibus yang digunakan 5. 

b. Warga yang  bersepeda = 6 + 7 = 13 orang. 

c. Jumlah warga yang naik minibus = 88 – 13 = 75 orang. 

Jumlah setiap minibus = 75 : 5 = 25  

Jadi warga yang naik detiap minibus 25 orang. 
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Kunci jawaban lembar kegiatan siswa 

 

1. Misal banyaknya buku setiap bungkus = m. Banyak buku Ida 5m dan Anis 

2m. 

a.  5m –  9 = 2m 

5m - 2m = 9 

         3m = 9 

           m = 3. 

Jadi banyak buku setiap bungkus adalah 3 buah. 

b. 2m + 12 = 5m 

12 = 5m - 2m 

12 = 3m 

 4 = m. 

Jadi banyak buku setiap bungkus adalah 4 buah. 

c.    5m – 6 = 2m + 12 

5m – 2m = 12 + 6 

         3m = 18 

           m = 9. 

Jadi banyak buku setiap bungkus adalah 9 buah. 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misal panjang lompatan katak x cm. 
76 + 3x = 124 – 5x 
3x + 5x = 124 – 76 
        8x = 48 
          x = 6 
Jadi panjang lompatan katak 6 cm. 
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Kunci jawaban lembar kegiatan siswa 

1. Pertidaksamaan linear satu variabel 

a. untuk memperoleh manfaat dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. 

b. (i) t ≤  60. 

(ii) m > 17. 

(iii) s≥  6. 

(iv) h < 15. 

c. Ya. 

d. Satu. 

e. Satu. 

f. ≤ , <, ≥ , >. 

g. (i), (ii), (iii) dan (iv). 

2. a.  5n – 3 < 3n + 9 

b.    5n – 3 < 3n + 9 

 5n – 3n < 9 + 3 

2n < 12 

  n < 6. 

Jadi setiap kantong berisi kurang dari 6 buku. 

c.  Nilai n yang tidak memenuhi adalah n ≥  6. 

3. a. y ≥  -1 

-4 -3 -2 -1 0 1  2  3 4  

 

       b. m < 5 

-4 -3 -2 -1 0 1  2  3 4 5        6 

 

        c.  w + 2 ≤  -1 

w ≤  -1 – 2 

w ≤  -3 

-4 -3 -2 -1 0 1  2  3 4  
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Kunci jawaban lembar kegiatan siswa 

1. berat muatan mobil ≤  2000 kg 

berat sopir = 150 kg 

berat tiap kotak 50 kg 

a. berat kotak = berat muatan mobil – berat sopir 

≤  2000 – 150 

≤  1850. 

Jadi berat kotak yang dapat di angkut dalam sekali pengangkutan adalah 

1850 kg. 

Jumlah kotak = 
50

1850  = 37. 

Jadi jumlah kotak dalam sekali pengangkutan adalah 37 kotak. 

b. Jika 350 kotak yang perlu diangkut maka  

Banyak pengangkutan = 
37
350  = 9,5. 

Jadi sopir melakukan pengangkutan minimal 10 kali. 

2. Dipunyai Bus A ≤  45 

Bus B ≤   50 

Bus C ≤  36 

Banyak guru 6 orang 

Jumlah penumpang = bus A + Bus B + Bus C 

 ≤  45 + 50 + 36 

 ≤  131. 

Jadi jumlah penumpang bus paling banyak 131 orang. 

Jumlah siswa = jumlah penumpang – jumlah guru 

 ≤  131 – 6 

 ≤  125. 

Jadi jumlah siswa yang mengikuti tamasya paling banyak 124 orang . 

 

TUGAS PEKERJAAN RUMAH 
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1. Aku adalah sebuah bilangan bulat. Bila aku dikalikan 3 kemudian dikurangi 7 

hasilnya 38. Siapakah aku? 

2. Suatu persegi panjang, panjangnya ( )3+x  cm dan lebarnya x cm. Jika 

kelilingnya 30 cm, Hitunglah luasnya? 

3. Keliling suatu persegi panjang 54 cm dengan panjang sama dengan dua kali 

lebarnya. Misalkan lebar p cm, tentukan 

a. panjang dalam p 

b. persamaan dalam p dan selesaikan 

c. panjang dan lebar persegi panjang. 

4. Panjang suatu persegi panjang adalah ( )22 +x  dm dan lebarnya 5 dm. Jika 

luasnya paling besar adalah 50 dm 2 . Tentukan nilai x yang mungkin? 

5. Suatu segitiga sama kaki, panjang sisi alasnya kurang 5 cm dari sisi lain 

sedangkan kelilingnya 31 cm. Tentukan panjang sisi-sisi segitiga itu? 

6. Suatu model kerangka balok terbuat dari kawat dengan ukuran panjang 

( )4+x cm, lebar ( )2+x cm dan tinggi x cm. Panjang kawat yang diperlukan 

seluruhnya tidak melebihi 96 cm. Bila panjang kawat seluruhnya dinyatakan 

dengan R cm, maka  

a. Nyatakan R dalam x. 

b. Susun pertidaksamaan dalam x, kemudian selesaikanlah. 

7. Jumlah dua bilangan ganjil berurutan adalah 36 

a. Jika bilangan pertama n, tentukan bilangan kedua 

b. Susunlah persamaan dalam n, kemudian selesaikan 

c. Tentukan kedua bilangan itu. 

8. Panjang diagonal-diagonal suatu layang-layang adalah ( )32 −x cm dan 

( )7+x cm. Jika diagonal pertama lebih panjang dari diagonal kedua. Susunlah 

pertidaksamaan dalam x, kemudian selesaikanlah. 

9. Harga sepasang sepatu adalah 3 kali harga sepasang sandal. Harga sepasang 

sepatu dan 2 pasang sandal adalah Rp 75.000,00. Tentukan harga sepasang 

sepatu? 
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10. Seorang anak mengendarai sepeda sejauh 9x meter dan kemudian berjalan 

kaki sejauh 3x meter. Jika jarak yang ditempuh seluruhnya 180 m, susunlah 

persamaan dalam x, kemudian tentukan nilai x dan jarak yang ditempuh 

dengan mengendarai sepeda? 
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Lampiran 19 

SOAL UJI COBA 

 

Mata Pelajaran: Matematika   Hari/ Tanggal  : 

Kelas        : VII    Waktu   : 

 

Petunjuk Umum 

1. Tulislah terlebih dahulu nama, kelas, dan nomor urut kelasmu pada lembar 

jawaban di tempat/kolom yang disediakan. 

2. Bacalah dengan seksama soal-soal sebelum kamu menjawab 

3. Cara menjawab soal: 

Untuk pilihan ganda dengan memberi tanda silang (X) pada huruf jawaban 

yang kamu anggap tepat pada lembar jawaban. Apabila ada jawaban yang 

kamu anggap salah, dan kamu ingin membetulkan coretlah dengan dua 

garis lurus mendatar pada jawaban yang kamu anggap salah, kemudian 

berilah tanda silang (X) pada huruf jawaban yang kau anggap benar 

sebagai jawaban pengganti. 

Contoh: Jawaban semula  d:a b c d 

 Dibetulkan menjadi  b: a b c        =d= 

4. Periksalah pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada guru. 

 

Pilih jawaban yang kamu anggap benar dari kemungkinan-kemungkinan jawaban 

yang ada dengan jalan memberi silang:a, b, c,  atau d pada lembar jawaban yang 

tersedia! 

1. Dibawah ini yang termasuk persamaan linear satu variabel adalah …. 

a.  
m
1  = 8 – m    c. p + q = 6 

b. 3k – 4 = 2k – 2   d. 2t = 8 – r 

2. Yang merupakan persamaan linear satu variabel, kecuali …. 

a. x + 2 = 5    c. 2p + 1 = 3 

b. y – 3 = 7    d. x + y = 6 
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3. Himpunan penyelesaian dari persamaan x + 5 =12, jika x variabel dari 

bilangan bulat adalah …. 

a. {-7}    c. {8} 

b. {7}     d. {17}  

4. Himpunan penyelesaian dari persamaan 3x = 18, jika x variabel dari bilangan 

bulat adalah …. 

a. {6}     c. {-6} 

b. {8}     d. {-8} 

5. Himpunan penyelesaian dari persamaan -5x + 3 = -8, jika x variabel dari 

bilangan cacah adalah …. 

a. 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

5
11     c. 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧−

5
11  

b. {2}     d. {-2} 

6. Jika x variabel pada A adalah {0,1,2,3,4,5,6,7,8} maka himpunan 

penyelesaian yang merupakan faktor dari 16 adalah …. 

a. {1,2,4,8}    c. {0,2,4,8} 

b. {0,1,2,4}    d. {0,1,2,4,8} 

7. Yang merupakan himpunan penyelesaian dari 6x + 5 = 4x – 15 adalah …. 

a. {-10}    c. { 2} 

b. {-2}    d. {10} 

8. Himpunan penyelesaian 16 - 2x  = 4x – 8 adalah …. 

a. {-4}    c. {3} 

b. {-2}    d. {4} 

9. Himpunan penyelesaian 5x – 10 = 2x + 11 adalah …. 

a. {-7}     c. {3} 

b. {-3}     d. {7} 

10. Himpunan penyelesaian 3x – 5 = 5x + 11 adalah …. 

a. {-8}     c. {3} 

b. {-2}     d. {4} 
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11. Himpunan penyelesaian dari 
2
1 x + 3 = 9 adalah …. 

a. {12}     c. {6} 

b. {3}     d. {4} 

12. Himpunan penyelesaian dari ( ) ( ) 512
3
23

2
1

=−−− xx  adalah …. 

a. {-7}     c. {5} 

b. {-5}     d. {7} 

13. Himpunan penyelesaian  
2

12
4

3 −
−

+ xx  = 5 adalah …. 

a. {-5}    c. {3} 

b. { -3}     d. {5} 

14. Jumlah dua bilangan cacah genap berurutan adalah 26. Hasil kali kedua 

bilangan tersebut adalah …. 

a. 120     c. 160 

b. 144     d. 168 

15. Jumlah dua bilangan asli berurutan adalah 11. Hasil kali kedua bilangan 

tersebut adalah …. 

a. 18     c. 28 

b. 24     d. 30 

16. Panjang sebuah persegi panjang adalah 5 cm lebih dari lebarnya, jika 

kelilingnya 50 cm, maka luas persegi panjang itu adalah …. 

a. 25 cm2    c. 75 cm2 

b. 50 cm2    d. 150 cm2 

17. Bentuk ketidaksamaan dari kalimat “ x tidak kurang dari 8” adalah …. 

a. x ≤  8    c. x ≥  8 

b. x < 8    d. x > 8 

18. Kalimat “y tidak lebih dari 27” jika dinyatakan dalam bentuk ketidaksamaan 

menjadi …. 

a. y ≥  27    c. y ≤  27 

b. y > 27    d. y < 27 
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19. Perhatikan pernyataan berikut ini : 

(i) 5 cm > 12 dm  (iii) 75 g < 8 ons 

(ii) 0,25 l < 750 ml  (iv) 0,5 kg < 7 ons 

Dari pernyataan-pernyataan diatas yang benar adalah …. 

a. (i), (ii) dan (iii)   c. (ii), (iii) dan (iv) 

b. (i),(ii) dan (iv)   d. (i), (iii) dan (iv) 

20. Perhatikan pernyataan berikut ini : 

(i) 
3
2

2
1
<     (iii) 

8
5

6
5
>  

(ii) 
3
2

4
3
>     (iv) 

6
5

3
2
<  

Dari pernyataan-pernyataan diatas yang benar adalah …. 

a. (i), (ii) dan (iii)   c. (ii), (iii) dan (iv) 

b. (i), (ii) dan (iv)   d. (i), (iii) dan (iv) 

21. Dibawah ini yang merupakan pertidaksamaan satu variabel, kecuali  

a. 4m + 1 < -1 + m   c. x – 2 > 6 

b. 2x + y < 27    d. 3(x + 1) < x + 5 

22. Yang termasuk pertidaksamaan linear satu variabel adalah … 

a. 
m
1  < 4 – 2m    c. 2p + q ≤  6 

b. 4k – 4 > k – 2   d. 2t < 4 – r 

23. Jika x adalah peubah pada {0,1,2,3,4,5} maka himpunan penyelesaian dari  

3x – 5 < x – 1 adalah …. 

a. {0,1}    c. {0,1,2,3} 

b. {0,1,2}    d. {2,3,4,5} 

24. Jika x adalah variabel pada {4,5,6,7,8} maka himpunan penyelesaian dari    

2x – 3 < 3x – 7 adalah … 

a. {4}     c. {5,6,7,8} 

b. {4,5}    d. {4,5,6,7,8} 

 

 



 

  

86

25. Himpunan penyelesaian dari 4x + 2 < 2x + 8, untuk x variabel pada 

{0,1,2,3,4,5} adalah …. 

a. {0,1,2}    c. {0,1,2,3,4} 

b. {0,1,2,3}   d. {0,1,2,3,4,5} 

26. Himpunan penyelesaian dari x + 3 < 3x – 5, jika x B∈  adalah …. 

a. { }Bxxx ∈−< ,4   c. { }Bxxx ∈< ,4  

b. { }Bxxx ∈−> ,4   d. { }Bxxx ∈> ,4  

27. Penyelesaian dari ( ) ( ) 48
3
252

4
1

>−−− xx , x C∈  adalah …. 

a. 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ∈−< Cxxx ,

2
1    c. 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ∈< Cxxx ,

2
1  

b. 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ∈−> Cxxx ,

2
1    d. 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ∈> Cxxx ,

2
1  

28. Himpunan penyelesaian dari ℜ∈
+

>
− xxx ,

5
3

2
1  adalah …. 

a. 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ℜ∈> xxx ,

3
11   c.{ }ℜ∈< xxx ,3   

b. 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ℜ∈> xxx ,

3
10    d. { }ℜ∈< xxx ,4  

29. Suatu model kerangka balok terbuat dari kawat dengan ukuran panjang        

(x + 4) cm, lebar (x + 2) cm dan tinggi x cm. Panjang kawat yang diperlukan 

seluruhnya tidak melebihi 84 cm. Berapakah tinggi balok yang mungkin ? 

a. x ≤  10    c. x ≤  12 

b. x ≤  5    d. x ≤  6 

30. Sebuah persegi panjang, panjangnya 6 cm lebih dari lebarnya dan kelilingnya 

kurang dari 40 cm. Jika lebarnya x cm maka nilai x yang memenuhi adalah 

…. 

a. x > 6     c. x < 7 

b. x ≤  7    d. x ≥  6 
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KUNCI JAWABAN 

 

1. Yang merupakan persamaan linear satu variabel adalah 3k – 4 = 2k – 2 , 

karena persamaan tersebut mempunyai satu variabel dan variabelnya 

berpangkat satu. 

Jawaban B 

2. Yang bukan termasuk persamaan linear satu variabel adalah x + y = 6, karena 

mempunyai dua variabel. 

Jawaban D 

3. Penyelesaian:   x + 5 = 12 

⇔  x + 5 – 5 = 12 – 5 

⇔              x = 7  

Jadi himpunan penyelesaian dari x + 5 = 12 adalah {7}.  

Jawaban B 

4. Penyelesaian : 3x = 18 

⇔  
3
1 . 3x = 

3
1 .18 

⇔          x = 6. 

Jadi himpunan penyelesaian dari 3x = 18 adalah {6}.  

Jawaban A 

5. Penyelesaian :  -5x + 3 = -8 

⇔ -5x + 3 – 3 = -8 – 3 

⇔             -5x = -11 

⇔    
5
1

− . -5x = 
5
1

−  . -11 

⇔                x = 
5

11 . 

Jadi himpunan penyelesaian dari -5x + 3 = -8 adalah 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

5
11 . 

Jawaban A 
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6. Faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, 16. Karena x di A maka x = {1,2,4,8}. 

Jawaban A 

7. Penyelesaian:   6x + 5 = 4x – 15 

⇔ 6x + 5 – 5 = 4x – 15 – 5 

⇔             6x = 4x – 20 

⇔     6x – 4x = 4x – 20 – 4x 

⇔             2x = -20 

⇔       
2
1 . 2x = 

2
1 . -20 

⇔               x = -10. 

Jadi himpunan penyelesaian dari 6x + 5 = 4x – 15 adalah {-10}. 

Jawaban A 

8. Penyelesaian:   16 – 2x = 4x – 8 

⇔ 16 – 2x – 16 = 4x – 8 – 16 

⇔                -2x = 4x – 24 

⇔          -x – 4x = 4x – 24 – 4x 

⇔                -6x = -24 

⇔    
6
1

−  . – 6x = 
6
1

−  . 24 

⇔                   x = 4. 

Jadi himpunan penyelesaian dari 16 – 2x = 4x – 8 adalah {4}. 

Jawaban D 

9. Penyelesaian: 5x – 10 = 2x + 11 

⇔ 5x – 10 + 10 = 2x + 11 + 10 

⇔                 5x = 2x + 21 

⇔         5x – 2x = 2x + 21 – 2x 

⇔                3x = 21 

⇔         
3
1  . 3x = 

3
1  . 21 

⇔                  x = 7. 
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Jadi himpunan penyelesaian dari 5x – 10 = 2x + 11adalah {7}. 

Jawaban D 

10. Penyelesaian : 3x – 5 = 5x + 11 

⇔ 3x – 5 + 5 = 5x + 11 + 5 

⇔             3x = 5x + 16 

⇔     3x – 5x = 5x + 16 – 5x 

⇔           -2x = 16 

⇔
2
1

−  . -2x = 
2
1

−  . 16 

⇔              x = -8. 

Jadi himpunan penyelesaian dari 3x – 5 = 5x + 11 adalah {-8}. 

Jawaban A 

11. Penyelesaian: 
2
1 x + 3 = 9 

⇔
2
1 x + 3 – 3 = 9 – 3 

⇔             
2
1 x = 6 

⇔        2 . 
2
1 x = 2 . 6 

⇔                 x = 12. 

Jadi himpunan penyelesaian dari 
2
1 x + 3 = 9 adalah {12}. 

Jawaban A 

12. Penyelesaian: ( ) ( )12
3
23

2
1

−−− xx  = 5 

⇔ 6 ( ) ( )⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−− 12

3
23

2
1 xx  = 6 . 5 

⇔         3(x – 3) – 4(2x – 1) = 30 

⇔                3x – 9 - 8x + 4 = 30 

⇔                            -5x – 5 = 30 

⇔                            -5x – 5 = 30 
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⇔                     -5x – 5 + 5 = 30 + 5 

⇔                                 -5x = 35 

⇔                        
5
1

− . -5x = 
5
1

−  . 35 

⇔                                    x = -7. 

Jadi himpunan penyelesaian dari ( ) ( )12
3
23

2
1

−−− xx  = 5 adalah {-7}. 

Jawaban A 

13. Penyelesaian: 5
2

12
4

3
=

−
−

+ xx  

⇔  4 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

−
+

2
12

4
3 xx  = 4 . 5 

⇔  (x + 3) – 2(2x – 1) = 20 

⇔         x + 3 – 4x + 2 = 20 

⇔            -3x + 5 = 20 

⇔      -3x + 5 – 5 = 20 – 5 

⇔                  -3x = 15 

⇔        
3
1

−  . -3x = 
3
1

−  . 15 

⇔                     x = -5. 

Jadi himpunan penyelesaian dari  5
2

12
4

3
=

−
−

+ xx  adalah {-5}. 

Jawaban A 

14. Misalkan bilangan pertama = n 

 bilangan kedua = n + 2 

bilangan I + bilangan II = 26 

       n         +    (n + 2)    = 26 

⇔                2n + 2 = 26 

⇔          2n + 2 – 2 = 26 – 2 

⇔                      2n = 24 

⇔               
2
1  . 2n = 

2
1  . 24 
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⇔                        n = 12. 

Jadi bilangan pertama = n 

                                    = 12. 

        bilangan kedua = n + 2 

                                 = 12 + 2 

                                 = 14. 

Sehingga hasil kali dua bilangan tersebut adalah 12 x 14 = 168. 

Jawaban D 

15. Misal bilangan pertama = x. 

                   bilangan kedua = x + 1. 

bilangan I + bilangan II = 11 

        x        +    (x + 1)   = 11 

⇔                 2x + 1 = 11 

⇔             x + 1 – 1 = 11 – 1 

⇔                       2x = 10 

 

⇔        
2
1  . 2x =  

2
1  . 10 

⇔                 x = 5. 

Jadi kedua bilangan tersebut adalah 5 dan 6. 

Hasil kali kedua bilangan tersebut adalah 30. 

Jawaban D 

16. Misal lebar = p cm, maka panjangnya =(p + 5) 

          Keliling = 50 

      2(panjang + lebar) = 50 

              2((p +5) + p) = 50 

⇔      2(2p + 5 ) = 50 

⇔         4p + 10 =50 

⇔ 4p + 10 – 10 = 50 – 10 

⇔                 4p = 40 
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⇔           
4
1 . 4p = 

4
1  . 40  

⇔                   p = 10. 

Jadi panjang = p + 5 cm 

                     = 10 + 5 cm 

                     = 15 cm. 

lebar = p cm 

= 10 cm. 

Jadi luas = 15cm x 10 cm = 150 cm2. 

Jawaban D 

17. Kalimat “x tidak kurang dari 8” jika dinyatakan dalam bentuk ketidaksamaan 

menjadi x ≥  8. 

Jawaban C 

18. Kalimat “y tidak lebih dari 27” jika dinyatakan dalam bentuk ketidaksamaan 

menjadi y ≤  27. 

Jawaban C 

19. Pernyataan yang benar adalah 

(ii) 0,25 l < 750 ml 

(iii) 75 g < 8 ons 

(iv) 0,5 kg < 7 ons 

Jawaban C 

20. Pernyataan yang benar adalah 

(i) 
3
2

2
1
<  

(ii) 
3
2

4
3
<  

(iii) 
8
5

6
5
>  

Jawaban A 

21. Yang bukan pertidaksamaan linear satu variabel adalah 2x + y < 27, karena 

pertidaksamaan tersebut memuat dua variabel yaitu x dan y. 

Jawaban B 
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22. Yang termasuk pertidaksamaan linear satu variabel adalah 4k – 4 > 2k – 2, 

pertidaksamaan tersebut memuat satu variabel dan variabelnya berpangkat 

satu. 

Jawaban B 

23. Penyelesaian:   3x – 5 < x – 1 

⇔ 3x – 5 + 5 < x – 1 + 5 

⇔             3x < x + 4 

⇔       3x – x < x + 4 – x 

⇔             2x < 4 

⇔      
2
1  . 2x < 

2
1  . 4 

⇔              x < 2. 

Jadi himpunan penyelesaian dari  3x – 5 < x – 1 adalah {0,1}. 

Jawaban A 

24. Penyelesaian:   2x – 3 < 3x – 7 

⇔ 2x – 3 + 3 < 3x – 7 + 3 

⇔          2x < 3x – 4 – 3x 

⇔           -x < -4 

⇔  (-1) . –x > (-1) . -4 

⇔             x > 4 

Jadi himpunan penyelesaian dari 2x – 3 < 3x – 7 adalah {5,6,7,8}. 

Jawaban C 

25. Penyelesaian:   4x + 2 < 2x + 8 

⇔ 4x + 2 – 2 < 2x + 8 – 2 

⇔             4x < 2x + 6 

⇔     4x – 2x < 2x + 6 – 2x 

⇔            2x < 6 

⇔     
2
1  . 2x < 

2
1  . 6 

⇔              x < 3. 
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Jadi himpunan penyelesaian dari 4x + 2 < 2x + 8 adalah {0,1,2}. 

Jawaban A 

26. Penyelesaian:     x + 3 < 3x – 5 

⇔   x + 3 – 3 < 3x – 5 – 3 

⇔               x < 3x – 8 

⇔       x – 3x < 3x – 8 

⇔           -2x < -8 

⇔
2
1

− .– 2x < 
2
1

− . -8 

⇔              x > 4 

Jadi himpunan penyelesaian dari x + 3 < 3x – 5 adalah { }Bxxx ∈> ,4 . 

Jawaban D 

27. Penyelesaian:  ( ) ( ) 48
3
252

4
1

>−−− xx  

⇔ 12 ( ) ( )⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−− 8

3
252

4
1 xx  > 12 . 4 

⇔           3(2x – 5) – 8(x – 8) > 48 

⇔              6x – 15 – 8x + 64 > 48 

⇔                    -2x + 49 – 49 > 48 – 49 

⇔                                    -2x > -1 

⇔                
2
1

−  . -2x < 
2
1

−  . -1 

⇔                             x < 
2
1 . 

Jadi himpunan penyelesaian dari ( ) ( ) 48
3
252

4
1

>−−− xx  adalah 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ∈< Cxxx ,

2
1 . 

Jawaban C 
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28. Penyelesaian:  
5

3
2

1 +
>

− xx  

⇔ 10 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

2
1x  > 10 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

5
3x  

⇔     5(x – 1) > 2(x + 3) 

⇔  5x – 5 + 5 > 2x + 6 + 5 

⇔             5x  > 2x + 11 

⇔      5x – 2x > 2x + 11 – 2x 

⇔             3x > 11 

⇔      
3
1  . 3x > 

3
1 . 11 

⇔              x > 
3

11 . 

Jadi penyelesaian dari 
5

3
2

1 +
>

− xx  adalah 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ℜ∈> xxx ,

3
11 . 

Jawaban A 

29.  Panjang (p) = (x + 4) cm 

Lebar (l) = (x + 2) cm 

Tinggi (t) = x cm 

Jumlah rusuk ≤  84 

                        4p + 4l + 4t ≤  84 

⇔ 4(x + 4) + 4(x + 2) + 4x ≤  84 

⇔    4x + 16 + 4x + 8 + 4x ≤  84 

⇔                         12x + 24 ≤  84 

⇔                 12x + 24 – 24 ≤  84 – 24 

⇔                                 12x ≤  60 

⇔                        
12
1  . 12x ≤  

12
1  .60 

 

 ⇔                 x≤  5. 

Jadi tinggi balok yang mungkin adalah x ≤  5.                    
Jawaban B 
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30.  Lebar (l) = x 

Panjang (p) = x + 6 

       Keliling < 40 

        2p + 2l < 40 

⇔ 2(x + 6) + 2x < 40 

⇔ 2x + 12 + 2x < 40 

⇔         4x + 12 < 40 

⇔ 4x + 12 – 12 < 40 – 12 

⇔                 4x < 28 

⇔          
4
1  . 4x < 

4
1  . 28 

⇔                  x < 7. 

Jadi lebar persegi panjang yang memenuhi adalah x < 7. 

Jawaban C 
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DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK 
 
No Nama 

Kelompok 
Anggota No Nama 

Kelompok 
Anggota 

I Aljabar Nurwijiyati VI Trigonometri Umi Salamah 
  Regitomo   Andri 
  Teguh   Arina 
  Mukminah   Wisnu R 
  Eko P   Gunawan 
II Kalkulus Wirrahma VII Logika Triyas 
  Rahmawati   Andang 
  Anita   Nur Arifin 
  Hendri   Ngatinah 
  Eko Andrianto   Makmur A 
III Diskret Yusnanto XIII Statistika Supratno 
  Rahmah   Ade 
  Sudarmi   Dwi A 
  KadarAlwi   Fredy 
  Riswanto   Partiyah 
IV Matrik Uswatun C    
  Muhminatun    
  Arif    
  Jumianto    
  Irawati    
V Geometri Kari Permana    
  Galih    
  Renna    
  Yuli Astuti    
  Imam Fajri    
 
 


