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ABSTRAK 
 
Herman Wahyu Pratomo, 2006. Keefektifan Pembelajaran Berdasarkan 
Masalah Terhadap Kemampuan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Pada 
Materi Pokok Sistem Persamaan Linier Dua Variabel Kelas X SMA Negeri 5 
Surakarta Semester I Tahun Pelajaran 2005/2006.  

Siswa perlu memiliki kemampuan memperoleh, memilih, dan 
mengelola informasi untuk bertahan menghadapi keadaan yang selalu berubah. 
Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan adanya model 
pembelajaran yang tepat. Dengan penerapan model pembelajaran berdasarkan 
masalah, guru dapat mengkondisikan siswa sedemikian sehingga siswa dapat 
terlibat secara aktif dalam pembelajaran, mampu bekerjasama di antara siswa serta 
melatih keterampilan siswa sehingga hasil belajar dan aktivitas siswa meningkat. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah model pembelajaran 
berdasarkan masalah lebih efektif daripada pembelajaran dengan metode 
ekspositori terhadap hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada 
materi pokok sistem persamaan linier dua variabel kelas X SMA Negeri 5 
Surakarta Semester I Tahun Pelajaran 2005/2006? Tujuan dalam penelitian ini 
adalah untuk mengetahui apakah pembelajaran matematika dengan menggunakan 
model pembelajaran berdasarkan masalah pada materi pokok sistem persamaan 
linier dua variabel lebih efektif dibandingkan pembelajaran dengan metode 
ekspositori untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas X SMA Negeri 5 
Surakarta Semester I Tahun Pelajaran 2005/2006. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 5 
Surakarta semester I tahun pelajaran 2005/2006 terdiri atas empat kelas. Dengan 
menggunakan teknik random sampling diperoleh dua kelas sampel, yaitu kelas X-
1 sebagai kelas eksperimen dan kelas  X-2 sebagai kelas kontrol. Sedang untuk uji 
coba dipilih kelas X-3. Untuk mengetahui hasil belajar siswa digunakan tes 
setelah pembelajaran selesai. Soal tes yang digunakan, sebelumnya telah 
diujicobakan pada kelas X-3 sebagai kelas uji coba. Lembar observasi dalam 
penelitian ini digunakan untuk memperoleh data mengenai aktifitas siswa dan 
pengelolaan pembelajaran oleh guru selama pembelajaran berlangsung. 
Sedangkan angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pendapat 
siswa mengenai pembelajaran berdasarkan masalah. 

Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas, kedua kelas sampel 
berdistribusi normal dan mempunyai varians yang sama. Pengujian hipotesis 
menggunakan uji t dengan kriteria penolakan Ho adalah thitung ≥  ttabel. Dari hasil 
perhitungan diperoleh thitung = 2.46 dan ttabel = 1.67. Jadi Ho ditolak, berarti rata-
rata hasil evaluasi pembelajaran pada kelompok eksperimen lebih baik dari pada 
kelompok kontrol.  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh rata-rata hasil evaluasi 
pembelajaran pada kelompok eksperimen lebih baik dari pada kelompok kontrol, 
aktivitas siswa selama pembelajaran meningkat, kemampuan guru dalam 
mengelola pembelajaran juga meningkat, dan tanggapan siswa mengenai 
pembelajaran berdasarkan masalah terus membaik. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa pembelajaran berdasarkan masalah lebih efektif daripada pembelajaran 
dengan metode ekspositori. Disarankan agar guru dapat mengembangkan 
pembelajran berdasarkan masalah dan menerapkannya pada materi pokok yang 
lain.  

 
 



 iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Skripsi yang berjudul: Keefektifan Pembelajaran Berdasarkan Masalah Terhadap 
Kemampuan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Pada Materi Pokok Sistem 
Persamaan Linier Dua Variabel Kelas X SMA Negeri 5 Surakarta Semester I 
Tahun Pelajaran 2005/2006 oleh Herman Wahyu Pratomo/4101401046 telah 
disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi. 
 

                                                                                        

                                                                                     Semarang,      Februari 2006 

Pembimbing Utama                                                     Pembimbing Pendamping 
 
 
 
 
Dra. Emi Pujiastuti, M.Pd                                          M. Fajar Safa’atullah, M.Si  
NIP. 131862201     NIP. 132231408 
 
 
 
 
    Mengetahui, 
   Ketua Jurusan Matematika 

       
 
 
 
      Drs. Supriyono, M.Si 
      NIP.130815345 

 

 

 

 

 

 



 iv

HALAMAN PENGESAHAN 

SKRIPSI 
Judul : Keefektifan Pembelajaran Berdasarkan Masalah Terhadap Kemampuan 
Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Pada Materi Pokok Sistem Persamaan 
Linier Dua Variabel Kelas X SMA Negeri 5 Surakarta Semester I Tahun 
Pelajaran 2005/2006.  
 
Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang 
 
   Hari  : Rabu 
 
   Tanggal : 22 Februari 2006 

 
 
Panitia Ujian 

Ketua,       Sekretaris, 
 
 
 
Drs. Kasmadi Imam, MS    Drs. Supriyono, M.Si 
NIP.130781011     NIP.130815345 

 

Pembimbing Utama,     Ketua Penguji, 

 
 
Dra. Emi Pujiastuti, M.Pd            Dr. St Budi Waluya 
NIP. 131862201     NIP. 132046848 
 
 
Pembimbing Pendamping,    Anggota, 
 
 
 
M. Fajar Safa’atullah, M.Si     Dra. Emi Pujiastuti, M.Pd 
NIP. 132231408     NIP. 131862201 
 
 
       Anggota, 
 
 
 
       M. Fajar Safa’atullah, M.Si 
       NIP. 132231408 



 v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
Motto :  
 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan, dan sesudah kesulitan 
itu pasti ada kemudahan “ (QS Al Insyirah : 5 dan 6) 
 
 
Karya ini kuperuntukkan : 
 

 Ibuku tercinta yang selalu mendoakan dan merestui setiap langkahku 
dalam menuntut ilmu 

 Bapakku tercinta yang selalu mendoakan dan merestui setiap langkahku 
dalam menuntut ilmu 

 Adikku tersayang yang membuatku tetap berjuang 
 Temanku yang setia berada disisiku selama 7 tahun yang telah 

mendukungku  
 Penghuni ‘IMTIHAN’ angkatan ’BABAT ALAS’yang telah mengubah 
warna hidupku 

 Teman2ku KKN Robayan Kalinyamatan Jepara, ”ROBAYANs Gank”  
arip, sulis, mbak nita, riani, mila, ti2n, nung, ita’, n dyah  

 Teman-teman Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2001 yang 
tentunya tidak dapat aku sebutkan satu-persatu, thanks for all 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 vi

 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya 

sehingga skripsi dengan judul “ Keefektifan Pembelajaran Berdasarkan Masalah 

Terhadap Kemampuan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Pada Materi 

Pokok Sistem Persamaan Linier Dua Variabel Kelas X SMA Negeri 5 Surakarta 

Semester I Tahun Pelajaran 2005/2006” dapat terselesaikan. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan 

tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Dr. H.A.T.Soegito, S.H.,M.M., Rektor Universitas Negeri Semarang yang 

telah memberikan kemudahan administrasi dalam penyusunan skripsi ini, 

2. Drs. Kasmadi Imam S, MS, Dekan FMIPA Universitas Negeri Semarang 

yang telah memberikan ijin penelitian, 

3. Drs. Supriyono, M.Si, Ketua Jurusan Matematika yang telah memberikan 

kemudahan administrasi dalam penyusunan skripsi ini, 

4. Dra. Emi Pujiastuti, M.Pd, Dosen Pembimbing Utama yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini, 

5. M. Fajar Safa’atullah, S.Si, M.Si, Dosen Pembimbing Pendamping yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini, 



 vii

6. Tim Penguji Skripsi Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri 

Semarang, 

7. Drs. Soedarmono, M.Pd, Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Surakarta atas ijin 

dan bantuannya dalam penelitian ini, 

8. Ibu Susilo Sutanti, Guru Pembimbing SMA Negeri 5 Surakarta yang telah 

berkenan memberikan bantuan informasi dan kesempatan waktu untuk 

melakukan penelitian, 

9. Siswa-siswa kelas X SMA Negeri 5 Surakarta atas partisipasinya dalam 

penelitian ini, 

10. Teman-teman mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2001, atas 

semangat dan motivasinya selama ini, 

11. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung yang telah mendukung 

baik moril maupun materiil demi terselesainya skripsi ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih ada kekurangan, 

untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari 

semua pihak, akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

para pembaca. 

 

       Semarang, 22 Februari 2006 

 

       Penulis 

 

 



 viii

DAFTAR ISI 

 

                  Halaman 

HALAMAN JUDUL ................................................................................  i 

ABSTRAK ...............................................................................................  ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................  iii 

HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................   iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...........................................................  v 

KATA PENAGANTAR ..........................................................................  vi 

DAFTAR ISI  ...........................................................................................  viii 

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................  xi 

BAB I.   PENDAHULUAN .....................................................................  1 

A. Latar Belakang Masalah .....................................................  1 

B. Rumusan Masalah ...............................................................  4 

C. Penegasan Istilah .................................................................  5 

D. Tujuan dan Manfaat  ...........................................................  6 

E. Sistematika Penulisan Skripsi .............................................  7 

BAB II.  LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN .........  8 

A. Landasan Teori ...................................................................  8 

1. Proses Belajar Mengajar ................................................  8 

2. Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah ..................  9 

3. Metode Ekspositori .......................................................  12 

4. Soal Cerita .....................................................................  13 



 ix

5. Penyelesaian Soal Cerita ...............................................  14 

6. Uraian Materi .................................................................  15  

7. Penerapan Strategi Pemecahan Masalah........................  21 

B. Kerangka Berpikir ...............................................................  26 

C. Hipotesis  ............................................................................  27 

BAB III. METODE PENELITIAN .........................................................  28 

A. Metode Penentuan Obyek ....................................................  28 

1. Populasi .........................................................................  28 

2. Sampel ..........................................................................  28 

B. Variabel Penelitian ...............................................................  28 

C. Prosedur Pengumpulan Data ................................................  29 

1. Alat Pengumpulan Data ................................................  29 

2. Teknik Pengumpulan Data ............................................  30 

D. Rancangan Penelitian ...........................................................  34 

E. Analisis Data .........................................................................  35 

1. Analisis Uji Coba Tes ....................................................  35 

2. Metode Analisi Data .....................................................  38 

F. Hasil Uji Coba Instrumen .....................................................  45 

 

BAB IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .........................  47 

A. Hasil Penelitian ....................................................................  47 

1. Hasil Analisis Data Awal  .......................................  47 

2. Hasil Analisis Data Akhir .......................................  48 



 x

B. Pembahasan ..........................................................................  55 

BAB V. PENUTUP ..................................................................................  59 

A. Simpulan ..............................................................................  59 

B. Saran .....................................................................................  59 

DAFTAR PUSTAKA ..............................................................................  61 

LAMPIRAN-LAMPIRAN .......................................................................  62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 xi

DAFTAR LAMPIRAN  

Lampiran Halaman 

1.    Daftar Nama Siswa dan Kode Siswa ................................................  62  

2.    Rencana Pembelajaran Model Pembelajaran Berdasarkan  

       Masalah ..............................................................................................  64 

3.    Rencana Pembelajaran Dengan Metode Ekspositori ........................  79  

4.    Lembar Pengamatan Pembelajaran Berdasarkan Masalah Untuk 

       Guru ..................................................................................................  91 

5. Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa ...............................................  94 

6. Rubrik Penskoran Kinerja Kelompok Dalam Memecahkan  

       Masalah .............................................................................................  97 

7. Angket Refleksi Siswa Terhadap Pembelajaran ................................  100 

8. Soal Tes Uji Coba .............................................................................  101  

9. Kunci Jawaban Tes Uji Coba ............................................................  103 

10. Analisis Hasil Tes uji Coba ...............................................................  109 

11. Contoh Perhitungan Analisis Hasil Tes Uji Coba .............................  111 

12. Soal Tes Hasil Belajar .......................................................................  114 

13. Kunci Jawaban Tes Hasil Belajar .....................................................  115 

14. Data Nilai Awal .................................................................................  118 

15. Analisis Data Awal 

a. Uji Normalitas...............................................................................  119 

b. Uji Homogenitas ...........................................................................  121 

16. Data Nilai Akhir.................................................................................  122 



 xii

17. Analisis Data Akhir  

a. Uji Normalitas...............................................................................  123 

b. Uji Homogenitas ...........................................................................  125 

c. Uji Kesamaan Rata-rata ................................................................  126 

18. Tabel Hasil Observasi ........................................................................  127 

19. Tabel Hasil Angket Reflesi Siswa Terhadap Pembelajaran...............  128 

20. Grafik Hasil Observasi.......................................................................  129 

21. Grafik Refleksi Siswa Terhadap Pembelajaran .................................  130 

22. Usulan Dosen Pembimbing................................................................  133 

23. Permohonan Ijin Penelitian................................................................  134 

24. Surat Keterangan Penelitian di SMAN 5 Surakarta ..........................  135 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perubahan cepat dan pesat sering terjadi dalam berbagai bidang seperti 

politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Hal ini 

memungkinkan semua pihak dapat memperoleh informasi dengan melimpah, 

cepat, dan mudah dari berbagai sumber dan tempat di dunia. Ini merupakan 

ciri atau karakter dari dinamika di abad ke-21 yang merupakan abad 

informasi. Seiring dengan perubahan yang pesat ini, siswa perlu memiliki 

kemampuan memperoleh, memilih, dan mengelola informasi untuk bertahan 

menghadapi keadaan yang selalu berubah dan kompetitif ini. Kemampuan ini 

membutuhkan pemikiran kritis, sistematis, logis, kreatif, dan kemampuan 

bekerjasama secara efektif. Hal ini dapat dikembangkan melalui belajar 

matematika karena matematika memiliki struktur dan keterkaitan yang kuat 

dan jelas antar konsepnya. 

Pentingnya belajar matematika tidak lepas dari peran matematika 

dalam banyak persoalan kehidupan seperti misalnya kemampuan menghitung 

dan mengukur. Untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi siswa 

dapat menyampaikan informasi dengan bahasa matematika, misalnya 

menyajikan persoalan atau masalah ke dalam model matematika yang dapat 

berupa persamaan matematika.  Ini membuat siswa lebih kreatif, cekatan, dan 
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terampil baik di dalam menghadapi masalah sehari-hari maupun masalah pada 

mata pelajaran lainnya.  

Guru juga berperan di dalam membentuk siswa yang kreatif, cekatan, 

dan terampil. Menurut James W. Brown (Sardiman, 2001:142) tugas dan 

peranan guru antara lain adalah menguasai dan mengembangkan materi 

pelajaran, merencana dan mempersiapkan materi pelajaran, mengontrol dan 

mengevaluasi siswa. Berarti tugas guru adalah mengelola proses belajar 

mengajar di kelas agar terjadi interaksi aktif antara guru dan siswa serta antara 

siswa dan siswa. Pada hakekatnya proses belajar mengajar yang aktif ditandai 

dengan adanya keterlibatan siswa secara komprehensif baik fisik, mental, 

maupun emosionalnya dengan demikian akan lebih bermakna bagi siswa. 

Menurut hasil penelitian Waluyo (2004), aktifitas siswa selama 

pembelajaran dengan menggunakan metode ekspositori kurang memuaskan 

karena siswa masih belum banyak bertanya dalam pembelajaran. Hal ini 

hampir sama dengan keadaaan di SMA Negeri 5 Surakarta, siswa masih 

kurang aktif dalam pembelajaran, pembelajaran berlangsung satu arah saja, 

dan siswa kurang dalam menyampaikan ide-idenya.  

Berdasarkan buku paket dan buku-buku penunjang pelajaran 

matematika yang mengacu pada kurikulum 2004 yang sering disebut dengan 

KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi), ternyata banyak ditemukan soal-soal 

yang berbentuk soal cerita hampir pada setiap materi pokok. Sementara itu 

banyak siswa di SMA Negeri 5 Surakarta yang merasa kesulitan dalam 

menghadapi soal-soal di dalam bentuk seperti ini karena memang belum 
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terbiasa dan dalam pembelajaran matematika kegiatan pemecahan masalah 

belum diterapkan oleh guru. 

Sebenarnya apabila matematika diajarkan dengan menggunakan 

metode dan alat peraga atau alat permainan akan merupakan pelajaran yang 

menarik dan menyenangkan bagi siswa sehingga timbul minat terhadap 

pelajaran matematika. Siswa dimungkinkan memperoleh pengalaman 

menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk 

diterapkan pada pemecahan masalah. Namun demikian kenyataannya 

menunjukkan bahwa kegiatan pemecahan masalah dalam pembelajaran 

matematika belum dijadikan sebagai kegiatan utama. Padahal, di negara-

negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang kegiatan tersebut dapat 

dikatakan merupakan inti dari kegiatan pembelajaran matematika sekolah. 

Selain itu Suryadi, dkk, (1999:89) dalam survenya tentang” Current Situation 

on Mathematics And Science Education in Bandung” yang disponsori oleh 

JICA, antara lain menemukan bahwa pemecahan masalah matematika 

merupakan salah satu kegiatan matematika yang sangat penting, baik oleh para 

guru maupun siswa di semua tingkatan mulai dari SD sampai SMA. Akan 

tetapi, hal tersebut masih dianggap sebagai bagian yang paling sulit dalam 

matematika, baik bagi siswa dalam mempelajari maupun bagi guru dalam 

mengajarkannya. 

Sesuai dengan keadaan yang ada di SMA Negeri 5 Surakarta. Guru 

masih belum menerapkan kegiatan pemecahan masalah karena menganggap 

kegiatan ini kurang efisien baik dari segi waktu maupun materi pokok yang 
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diajarkan. Oleh karena itu peneliti akan menerapkan model pembelajaran 

berdasarkan masalah di SMA Negeri 5 Surakarta pada materi pokok Sistem 

Persamaan Linier. Karena model pembelajaran ini lebih menarik, dimana 

siswa dapat bertanya meskipun tidak kepada guru secara langsung, 

mengemukakan pendapat maupun ide-idenya, dan dapat belajar dengan aktif. 

Sedangkan materi pokok Sistem Persamaan Linier merupakan materi yang 

melatih siswa menggunakan aturan-aturan serta memanipulasi dalam 

memecahkan masalah, dimana kemampuan ini sangat berguna bagi siswa 

dalam kehidupan sehari-hari di masa mendatang. Selain itu pada materi pokok 

ini membahas soal-soal cerita yang merupakan masalah-masalah dikehidupan 

sehari-hari siswa.      

Dengan demikian peneliti merasa perlu mengadakan penelitian tentang 

keefektifan pembelajaran berdasarkan masalah terhadap kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita pada materi pokok Sistem Persamaan Linier 

Dua Variabel kelas X SMA Negeri 5 Surakarta Semester I Tahun Pelajaran 

2005/2006.  

 

B.  Rumusan  Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah penggunaan 

model pembelajaran berdasarkan masalah lebih efektif daripada pembelajaran 

dengan metode ekspositori terhadap hasil belajar siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita pada materi pokok sistem persamaan linier dua variabel kelas X 

SMA Negeri 5 Surakarta Semester I Tahun Pelajaran 2005/2006? 
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C. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dimaksudkan untuk memperoleh pengertian yang 

sama tentang istilah dalam penelitian ini dan tidak menimbulkan interpretasi 

yang berbeda dari pembaca. Istilah-istilah yang perlu diberi penegasan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Keefektifan 

Artinya keadaan berpengaruh, keberhasilan terhadap usaha atau tindakan 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997:266). Keefektifan yang dimaksud 

pada penelitian ini adalah metode pemecahan masalah lebih efektif 

membantu siswa dalam menyelesaikan soal cerita. 

2. Pemahaman 

Artinya proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, 1997:694). Pemahaman yang dimaksud di dalam 

penelitian ini adalah mampu menerjemahkan soal cerita menjadi model 

matematika yang biasanya terdiri atas apa yang diketahui, apa yang 

ditanyakan, dan hubungan antara keduanya. 

3. Menyelesaikan 

Artinya menyudahkan (menyiapkan) pekerjaan dan sebagainya, 

menyempurnakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997:896). 

Menyelesaikan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah dapat 

menyelesaikan model matematika kemudian menerjemahkan penyelesaian 

model ke masalah nyata (soal cerita).  
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D. Tujuan dan Manfaat 

1.  Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran 

berdasarkan masalah pada materi pokok sistem persamaan linier dua 

variabel lebih efektif dibandingkan pembelajaran dengan metode 

ekspositori untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas X SMA Negeri 5 

Surakarta Semester I Tahun Pelajaran 2005/2006. 

2.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut. 

a. Bagi siswa 

Meningkatkan ketrampilan siswa kelas X SMU Negeri 5 Surakarta 

dalam memahami soal cerita Sistem Persamaan Linier dan 

meningkatkan kemampuan siswa tersebut dalam menyelesaikan soal 

cerita Sistem Persamaan Linier. 

b. Bagi guru 

Sebagai tolok ukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar di kelas, 

dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai pengajar di sekolah. 

c. Bagi peneliti 

Mendapat pengalaman menerapkan metode pembelajaran matematika 

berdasarkan masalah untuk meningkatkan kemampuan siswa di dalam 

menyelesaikan soal cerita Sistem Persamaan Linier, yang kelak dapat 

diterapkan saat peneliti telah terjun di lapangan. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar sistematika skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, 

yaitu : bagian awal skripsi, bagian pokok skripsi, dan bagian akhir skripsi. 

Bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, abstrak, lembar 

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

lampiran. 

Bagian pokok skripsi terdiri dari lima bab. BAB I PENDAHULUAN, 

mengemukakan tentang alasan pemilihan judul, penegasan istilah, 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistemaika skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI, membahas teori yang melandasi permasalahan 

skripsi serta penjelasan yang merupakan landasan teoritis yang diterapkan 

dalam skripsi ini. BAB III METODE PENELITIAN, menjelaskan pendekatan 

dan jenis penelitian yang digunakan, data dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, teknik pengumpulan data, analisis data yang digunakan 

dan pengecekan keabsahan data. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN, berisi semua hasil penelitian yang dilakukan dan 

pembahasannya. BAB V PENUTUP, mengemukakan simpulan hasil 

penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang diberikan peneliti 

berdasarkan simpulan. 

Bagian akhir skripsi memuat Daftar Pustaka yang digunakan sebagai 

acuan dalam penulisan skripsi dan Lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Proses Belajar Mengajar 

Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar diartikan sebagai usaha 

sadar atau upaya yang disengaja untuk mendapatkan kepandaian. Di 

samping definisi tersebut ada beberapa definisi mengenai belajar, antara 

lain dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Cronbach memberikan definisi:”Learning is shown by a change in 

behavior as a result of experience” yang artinya belajar akan nampak 

dengan adanya perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. 

2. Harold Spears memberikan batasan:”Learning is to observe, to read, to 

imitate, to try something  themselves, to listen, to follow direction” yang 

artinya belajar adalah untuk mengamati, membaca, meniru, mencoba 

sesuatu dengan mandiri, mendengarkan, dan mengikuti petunjuk. 

3. Geoch, mengatakan : “Lerning is a change in performance as a result of 

practice” yang artinya belajar adalah perubahan penampilan sebagai 

hasil dari latihan. 

(Sardiman, 2001:20) 

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat diterangkan bahwa 

belajar itu senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, 

dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, 
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mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. Belajar itu akan lebih baik 

jika Si Subjek belajar itu mengalami atau melakukannya, jadi tidak bersifat 

verbalistik. 

Mengajar adalah menyampaikan pengetahuan pada anak didik 

(Sardiman, 2001:45). Menurut pengertian ini berarti tujuan belajar siswa 

hanya sekedar ingin mendapatkan atau menguasai pengetahuan. 

Selanjutnya mengajar adalah menanamkan pengetahuan kepada anak didik 

dengan suatu harapan terjadi proses pemahaman atau biasa disebut suatu 

aktivitas mengorganisasi atau mengatur komponen-komponen belajar 

dengan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak sehingga 

terjadi proses belajar (Sardiman, 2001:46). Jadi proses belajar mengajar 

adalah suatu interaksi antara pengajar dan yang diajar. Pengajar berupaya 

menciptakan kondisi yang kondusif untuk berlangsungnya kegiatan belajar 

bagi yang diajar. Kondisi itu diciptakan sedemikian rupa sehingga 

membantu perkembangan anak secara optimal baik secara jasmani 

maupun rohani. 

  

2. Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah 

Menurut Saripuddin (Abbas, 2000:10), model pembelajaran 

didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur 

yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi 

perancang dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan 
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aktivitas belajar mengajar. Sedangkan menurut Arends (Abbas, 2000:10) 

menyatakan bahwa model pembelajaran mengacu kepada pendekatan 

pembelajaran termasuk didalamnya tujuan pembelajaran, tahap-tahap 

kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. 

Berdasar definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan 

prosedur sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar, yang mempunyai fungsi sebagai pedoman bagi 

guru dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, 

mengelola lingkungan pembelajaran dan mengelola kelas. 

Menurut Arends (Abbas, 2000:10) salah satu model pembelajaran 

adalah model pembelajaran berdasarkan masalah. Ciri utama pembelajaran 

ini meliputi suatu pengajuan pertanyaan atau masalah, memusatkan pada 

keterkaitan antar disiplin, penyelidikan autentik, kerjasama, menghasilkan 

karya dan penghargaan. 

 Tujuan pembelajaran berdasarkan masalah adalah untuk 

membantu siswa mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, 

belajar berperan sebagai orang dewasa yang autentik, dan menjadi 

pebelajar yang mandiri. Penerapan model pembelajaran berbasis masalah 

terdiri dari lima langkah sebagai berikut. 
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Fase 

ke- 
      Indikator Aktivitas atau Kegiatan Guru 

1 Orientasi siswa pada masalah Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik yang dibutuhkan, 

memotivasi siswa terlibat pada aktivitas 

pemecahan masalah yang dipilihnya 

2 Mengorganisasi siswa untuk 

belajar 

Guru membantu siswa mendefinisikan 

dan mengorganisasi tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut 

3 Membimbing penyelidikan 

individual maupun kelompok 

Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen, untuk men-

dapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalah 

4 Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Guru membantu siswa dalam meren-

canakan, menyiapkan karya yang se-

suai, dan membantu mereka untuk ber-

bagi tugas dengan temannya 

5 Menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk 

melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap penyelidikan mereka dan 

proses-proses yang mereka gunakan 
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 Menurut Kennedy, L.M. (Sukoriyanto, 2001:103) penyelesaian 

masalah adalah tindakan yang diambil seseorang dalam segala situasi 

masalah yang langkah-langkahnya tidak tampak dengan segera tetapi 

penyelesaian dari masalah tersebut ada.  

Mengajar siswa untuk menyelesaikan masalah-masalah, akan 

memungkinkan siswa itu menjadi lebih analitis di dalam mengambil 

keputusan dalam hidupnya. Jadi, jika seorang siswa dilatih untuk 

menyelesaikan masalah, maka siswa itu akan mampu mengambil 

keputusan, dikarenakan siswa itu mempunyai keterampilan tentang 

bagaimana mengumpulkan informasi yang relevan, menganalisa informasi 

dan menyadari pentingnya meneliti kembali hasil yang telah diperolehnya. 

 

3. Metode Ekspositori 

Metode ekspositori adalah cara penyampaian pelajaran dari 

seorang guru kepada siswa di dalam kelas dengan cara berbicara di awal 

pelajaran, menerangkan materi dan contoh soal serta disertai tanya jawab. 

Siswa tidak hanya mendengar dan membuat catatan. Guru bersama siswa 

berlatih menyelesaikan soal latihan dan siswa bertanya kalau belum 

mengerti. Guru dapat memeriksa pekerjaan siswa secara individual, 

menjelaskan lagi kepada siswa secara individual atau klasikal. Siswa 

mengerjakan latihan sendiri atau dapat bertanya temannya, atau disuruh 

guru untuk mengerjakan di papan tulis.  
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4. Soal Cerita 

Soal cerita dalam pengajaran matematika sangatlah penting, sebab 

diperlukan  dalam perkembangan proses berpikir siswa. Kemampuan 

siswa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal cerita tidak hanya 

kemampuan skill, mungkin algoritma tertentu, tetapi dibutuhkan juga 

kemampuan yang lain. Dalam materi pelajaran Matematika di SMA pada 

umumnya terdapat 2  macam soal yaitu soal dalam bentuk soal cerita dan 

soal non cerita.  

Soal cerita adalah soal yang disajikan dalam bentuk cerita pendek 

terdiri dari beberapa kalimat. Cerita yang disajikan dapat berupa masalah 

dalam kehidupan sehari- hari atau yang lainnya. Panjang pendeknya 

kalimat yang digunakan, pemilihan kalimat atau kata yang digunakan 

untuk membuat soal cerita biasanya berpengaruh terhadap tingkat 

kesulitan soal tersebut. 

Menurut George Polya (Hudoyo, 1979:158) ada 2 jenis masalah 

dalam matematika, yaitu sebagai berikut. 

a.  Masalah untuk menemukan 

     Dalam hal ini masalah dapat ditemukan oleh siswa secara teoritis atau 

praktis, abstrak atau konkret. 

b.  Masalah membuktikan 

     Masalah ini pada dasarnya untuk menunjukkan kebenaran suatu 

pernyataan (lemma atau teorema). 
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                 Bagian utama dari jenis masalah ini adalah hipotesis dan konklusif dari 

suatu teorema. 

 

5. Penyelesaian Soal Cerita 

George Polya (Hudoyo, 2001:158) memberikan gambaran tentang 

langkah-langkah penyelesaian soal cerita adalah sebagai berikut. 

Langkah 1 : Memahami masalah, meliputi hal-hal berikut. 

1) Memahami kalimat. 

2) Mengubah masalah itu dengan kalimat sendiri. 

3) Mengidentifikasi apa yang diketahui? 

4) Mengidentifikasi apa yang ditanyakan ? 

Di langkah ini siswa diminta untuk menentukan apa yang diketahui 

dan apa yang ditanyakan, namun jika siswa tidak mampu maka guru 

meminta siswa untuk mengubah soal dengan kalimatnya sendiri. 

Selanjutnya siswa diminta menentukan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan.  

Langkah 2 : Menyusun rencana pemecahan 

Siswa diminta mencari hubungan antara apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan. Hubungan bisa berupa teorema atau rumus. Jika                                    
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belum diperoleh hubungan secara langsung maka dicari alat bantu yang 

lain (aksioma, teorema , rumus, dan lain-lain).  

Langkah 3 : Melaksanakan rencana pemecahan 

 Pada langkah ini siswa diharapkan dapat memilih metode untuk 

menyelesaikan model matematika.  

Langkah 4 : Memeriksa kembali 

Pada langkah ini siswa diminta untuk memeriksa hasil yang 

diperoleh. 

 

6. Uraian Materi 

Persamaan adalah kalimat terbuka yang memiliki hubungan sama 

dengan. Persamaan linier adalah kalimat terbuka yang memiliki hubungan 

sama dengan dan peubahnya berpangkat satu, dapat dinyatakan dalam 

bentuk sebagai berikut. 

ax + b = 0, dengan a, b∈R dan a ≠ 0 

 Penyelesaian persamaan linier adalah pengganti-pengganti 

variabel yang membuat kalimat terbuka menjadi kalimat yang benar. 

Himpunan penyelesaian persamaan linier adalah himpunan yang memuat 

semua penyelesaian dari persamaan linier. 

Persamaan linier dengan dua variabel adalah suatu persamaan yang 

tepat mempunyai dua variabel dan dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai 

berikut. 

ax + by = c   dengan a, b, c ∈R dan a atau b ≠ 0 
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Contoh persamaan linier: 

5x + 2y = 10 , x,y ∈R 

Penyelesaian persamaan linier dengan dua variabel adalah 

menentukan nilai  variabel yang membuat kalimat terbuka menjadi kalimat 

matematika yang benar. 

Untuk menentukan penyelesaian dari persamaan 5x + 2y = 10 

dengan x, y ∈R berarti menentukan nilai x dan y sehingga diperoleh 

kalimat matematika yang benar. Pada contoh, untuk menentukan 

pengganti x dan y yaitu dengan mencari titik potong dengan sumbu x dan 

sumbu y. 

Mencari titik potong dengan sumbu x, diperoleh: 

 y = 0     sehingga 5x + 2y = 10 

   ⇔  5x + 2.0 = 10 

   ⇔         5x    = 10 

   ⇔          x    = 2 

Jadi titik potong dengan sumbu x adalah (2,0). 

Mencari titik potong dengan sumbu y, diperoleh: 

 x = 0    sehingga  5x + 2y = 10  

   ⇔  5.0 + 2y = 10 

   ⇔        2y    = 10 

   ⇔          y    = 5 

Jadi titik potong dengan sumbu y adalah (0,5). 

Jadi himpunan penyelesaiannya adalah (2,0) dan (0,5). 
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Sistem persamaan linier dengan dua variabel adalah beberapa 

persamaan linier dengan dua variabel yang mempunyai hubungan 

sedemikian rupa sehingga penyelesaiannya merupakan irisan dari 

himpunan penyelesaian masing-masing persamaan. Bentuk umum sistem 

persamaan linier dengan dua variabel x dan y dapat dituliskan sebagai 

berikut. 

⎩
⎨
⎧

=+
=+

222

111

cybxa
cybxa

 

dengan a1, b1, c1, a2, b2, dan c2 merupakan bilangan real. 

Kalau c1 = 0 dan c2 = 0 maka sistem persamaan linier itu disebut 

homogen, sedangkan kalau c1 ≠  0 atau c2 ≠  0 maka sistem persamaan 

linier itu disebut tak homogen.  

Kalau nilai 0xx=  dan 0yy=  ditulis dalam pasangan terurut       

( 0x , 0y ) dan memenuhi sistem persamaan linier:   

⎩
⎨
⎧

=+
=+

222

111

cybxa
cybxa

 

maka haruslah berlaku hubungan 10101 cybxa =+  dan 20202 cybxa =+ . 

Selanjutnya ( 0x , 0y ) disebut penyelesaian sistem persamaan linier dan 

himpunan penyelesaiannya ditulis( 0x , 0y ). 

Contoh sistem persamaan linier: 

⎩
⎨
⎧

=+
=−

82
1

yx
yx
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mempunyai penyelesaian (3, 2) dan himpunan penyelesaiannya {(3, 2)}. 

Untuk menguji bahwa pasangan terurut (3, 2) merupakan penyelesaian 

dari sistem persamaan linier tersebut, kita subtitusikan nilai-nilai x  = 3 

dan y  = 2 ke persamaan semula, diperoleh: 

3 – 2 = 1 benar dan, 

2(3) + 2 = 8 juga benar. 

Himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linier dengan 

dua peubah dapat ditentukan dengan beberapa cara, di antaranya adalah 

dengan menggunakan: 

1)  Metode substitusi. 

Langkah-langkah penyelesaian sistem persamaan linier dengan dua 

peubah dengan menggunakan metode substitusi adalah sebagai berikut. 

1) Pilihlah salah satu persamaan, kemudian nyatakan x   sebagai fungsi 

y atau y sebagai fungsi x. 

2)  Subtitusikan x atau y pada langkah 1 ke persamaan yang lainnya. 

3)  Tulislah himpunan penyelesaiannya. 

Untuk memahami cara penyelesaian sistem persamaan linier dua 

peubah dengan metode subtitusi, simaklah contoh berikut ini. 

Contoh soal 

Tentukanlah himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut ini. 

⎩
⎨
⎧

=−
=+
74
1153

yx
yx

. 

Penyelesaian: 
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Jelas 4 x  – y  = 7 ⇔ y  = 4 x  -7. 

Selanjutnya y  = 4 x  – 7 disubtitusikan ke persamaan 3 x  + 5 y  = 11, 

diperoleh 

        3 x + 5(4 x  – 7 ) = 11 

⇔   3 x  + 20 x  – 35   = 11 

⇔   23 x  = 46 

⇔       x  = 2. 

Persamaan x  = 2 disubtitusikan ke persamaan y  = 4 x  – 7, diperoleh 

y  = 4(2) – 7 = 1. 

Jadi himpunan penyelesaiannya adalah {(2,1)}. 

2)  Metode eliminasi 

Langkah penyelesaian sistem persamaan linier dua peubah dengan 

menggunakan metode eliminasi adalah sebagai berikut. 

1) Nilai x  dicari dengan cara mengeliminasi peubah y , dan nilai y  

dicari dengan mengeliminasi peubah x . 

2) Tulislah himpunan penyelesaiannya. 

Untuk memahami cara penyelesaian sistem persamaan linier dua 

peubah dengan menggunakan metode eliminasi, perhatikan contoh 

berikut ini. 

Contoh soal 

Tentukanlah himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut ini. 

⎩
⎨
⎧

=+
=+
4
1334

yx
yx
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Penyelesaian: 

nilai x  dicari dengan mengeliminasi peubah y  adalah sebagai berikut. 

4 x  + 3 y  = 13   x 1     ⇔  4 x  + 3 y  = 13   

x  + y  = 4         x 3     ⇔  3 x  + 3 y  = 12 

                                                   x  = 1 

nilai y dicari dengan mengeliminasi peubah x adalah sebagai berikut. 

4 x  + 3 y  = 13   x 1     ⇔  4 x  + 3 y  = 13   

x  + y  = 4         x 4     ⇔  4 x  + 4 y  = 16 

                                                 - y  = -3 

                                                  y  = 3 

Jadi himpunan penyelesaiannya adalah {(1,3)}. 

3)  Metode kombinasi eliminasi dan subtitusi 

Metode kombinasi eliminasi dan subtitusi dapat digunakan untuk 

menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier dengan 

dua peubah. Langkah penggunaannya dengan menggunakan metode 

eliminasi terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan metode 

subtitusi. 

Untuk memahami cara penyelesaian sistem persamaan linier dua 

peubah dengan menggunakan metode eliminasi dan subtitusi, 

perhatikan contoh berikut ini. 

Contoh soal 

Tentukanlah himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut ini. 

Metode eliminasi: 
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4 x  + 3 y  = 13   x 1     ⇔  4 x  + 3 y  = 13   

x  + y  = 4         x 3     ⇔  3 x  + 3 y  = 12 

                                                   x  = 1 

Metode subtitusi: 

x  = 1 disubtitusikan ke dalam persamaan x  + y  = 4, diperoleh 

1 + y  = 4 ⇔  y  = 3          

Jadi himpunan penyelesaiannya adalah {(1,3)}. 

 

7. Penerapan Strategi Penyelesaian Masalah 

Strategi penyelesaian masalah menurut Polya ada beberapa 

langkah. Untuk lebih jelasnya diberikan contoh sebagai berikut. 

Contoh 1. 

“Seorang pedagang kue mempunyai modal  Rp. 60.000,00. Dia 

kebingungan menentukan kue yang akan dibeli untuk dijual kembali. 

Untuk membeli 70 buah kue jenis I dan 50 buah kue jenis II uangnya sisa 

Rp. 2.500,00 sedangkan untuk membeli 70 buah kue jenis I dan 60 buah 

kue jenis II uangnya kurang Rp. 2.000,00. Tentukan berapa harga satu kue 

untuk setiap jenisnya !” 

Langkah 1: memahami masalah, dari contoh di atas diperoleh: 

Diketahui : misalkan x = harga satu kue jenis I 

                               y = harga satu kue jenis II 

              70x + 50y = (60000 – 2500) = 57500 ……. (1) 

         70x + 60y = (60000 + 2000) = 62000 ……. (2) 
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Ditanyakan : harga satu kue jenis I dan jenis II.  

Langkah 2 : Menyusun rencana pemecahan 

Pada  contoh di atas siswa akan dapat menemukan adanya hubungan, 

setelah siswa mengetahui apa yang ditanyakan dan apa yang diketahui. 

Misalnya saja hubungan persamaan (1) dengan (2), keduanya mempunyai 

variabel yang sama yaitu x dan y. 

Langkah 3 : Melaksanakan rencana pemecahan 

Metode untuk menyelesaikan ada  beberapa cara yaitu sebagai berikut.  

1)   cara subtitusi 

2) cara eliminasi 

3) cara gabungan eliminasi dan subtitusi 

Berikut ini penyelesaian contoh dengan menggunakan metode gabungan 

eliminasi dan subtitusi : 

Lihat persamaan (1) dan (2)  

 70x + 50y = 57500                     ……. (1) 

 70x + 60y = 62000                     ……. (2) 

        - 10y = - 4500 

              10
4500
−

−
=y

 

                               450=y                        ……..(3) 

Subtitusikan persamaan (3) ke persamaan (1) 

       70x + 50y = 57500 

57500  50(450) 70x =+⇔  
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575002250070 =+⇔ x  

⇔                 225005750070 −=x  

⇔                 3500070 =x  

⇔                     
500

70
35000

==x
 

Kesimpulan: 

Jadi harga kue jenis I Rp. 500,00 tiap buah dan harga kue jenis II Rp. 

450,00 tiap buah. 

Langkah 4 : Memeriksa kembali 

Mensubstitusikan nilai yang diperoleh dalam langkah 3 ke dalam 

persamaan (1). Perhatikan kembali contoh.  

Pada langkah 3 diperoleh:  

Harga satu kue jenis I Rp. 500,00 dan harga satu kue jenis II Rp. 450,00. 

Subtitusikan kesimpulan ke persamaan (1), diperoleh : 

  70x + 50y = 57500 

      50(450)  70(500) +⇔ = 57500 

⇔      35000 + 22500 = 57500 

⇔                    57500 = 57500 

Jadi kesimpulan benar. 

 
Contoh 2. 

“ Andi, Ryan, dan Beni merupakan anggota sebuah klub mobil VW. 

Mereka sering kali bertukar informasi mengenai mobil mereka. Ketika 

mereka berkumpul Ryan mengatakan bahwa ia telah menghabiskan uang 
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Rp 3.000.000,00 bulan ini untuk memperbaharui mobilnya dengan rincian 

4 buah ban dan 2 buah assesoris untuk joknya. Sedangkan Beni telah 

mengeluarkan Rp 1.800.0000,00 dengan rincian 2 buah ban dan 4 buah 

assesoris jok di bengkel yang sama dengan Ryan. Andi juga ingin 

memperbaharui mobilnya, ia ingin membeli assesoris jok sebanyak 2 buah 

dahulu kemudian sisa uangnya dibelikan untuk ban. Berapakah ban yang 

bisa dibeli oleh Andi jika uang yang dimilikinya Rp 2000.000,00 ? (jenis 

ban dan jenis assesoris Andi, Ryan, dan Beni sama) ” 

Langkah 1: memahami masalah, dari contoh di atas diperoleh: 

Diketahui : misalkan x = harga satu buah ban 

                               y = harga satu buah assesoris jok 

              4x + 2y = 3000000 ……. (1) 

         2x + 4y = 1800000 ……. (2) 

Ditanyakan : banyak ban yang bisa dibeli oleh Andi jika uangnya telah 

digunakan untuk membeli assesoris jok terlebih dahulu.  

Langkah 2 : Menyusun rencana pemecahan 

Pada  contoh di atas siswa akan dapat menemukan adanya hubungan, 

setelah siswa mengetahui apa yang ditanyakan dan apa yang diketahui. 

Misalnya saja hubungan persamaan (1) dengan (2), keduanya mempunyai 

variabel yang sama yaitu x dan y. 

Langkah 3 : Melaksanakan rencana pemecahan 

Berikut ini penyelesaian contoh dengan menggunakan metode gabungan 

eliminasi dan subtitusi : 
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Lihat persamaan (1) dan (2)  

 4x + 2y = 3000000                     ……. (1) 

 4x + 8y = 3600000                     ……. (2) 

        - 6y = - 600000 

            
6

600000
−

−
=y  

                 000.100=y                    ……..(3) 

Subtitusikan persamaan (3) ke persamaan (1) 

       4x + 2y = 3000000 

3000000  2(100000) 4x =+⇔  

30000002000004 =+⇔ x  

⇔                 20000030000004 −=x  

⇔                 28000004 =x  

⇔                     700000
4

2800000
==x  

 

Jadi harga ban Rp. 700000,00 tiap buah dan harga assesoris jok Rp. 

100000,00 tiap buah. 

Sisa uang Andi = Rp 2000000,00 – (Rp 100000,00 x 2) 

  = Rp 1800.000,00 

ban yang  bisa dibeli = 57,2
700000

1800000
=  

Langkah 4 : Memeriksa kembali 
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Berarti Andi hanya bisa membeli 2 buah ban karena sisa uang sebesar Rp 

400000,00 tidak cukup jika dibelanjakan untuk 1 buah ban lagi. 

 

B. Kerangka Berpikir 

Dalam upaya lebih mewujudkan fungsi pendidikan sebagai wahana 

sumber daya manusia, perlu dikembangkan iklim belajar mengajar yang 

mendukung bagi berkembangnya potensi peserta didik. Pemilihan model 

pembelajaran yang digunakan guru juga berpengaruh terhadap hal ini.. 

Model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan 

potensi siswa yaitu model pembelajaran berdasakan masalah. Dengan 

penerapan model pembelajaran diharapkan tidak hanya hasil belajar siswa 

yang meningkat tetapi juga meningkatkan aktivitas siswa karena melalui 

penerapan model pembelajaran berdasarkan masalah guru dapat 

mengkondisikan siswa sedemikian sehingga siswa dapat terlibat secara 

aktif dalam pembelajaran. 

Siswa dalam pembelajaran mampu bekerjasama di antara siswa 

serta membantu mengembangkan ketrampilan pemecahan masalah, belajar 

berperan sebagai orang dewasa yang autentik, dan menjadi pebelajar yang 

mandiri sehingga hasil belajar siswa meningkat. 
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C. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Penerapan model pembelajaran berdasarkan masalah lebih baik 

daripada penerapan pembelajaran dengan metode ekspositori terhadap 

kemampuan siswa kelas X SMA Negeri 5  Surakarta semester I tahun 

pelajaran 2005/2006 dalam menyelesaikan soal cerita sistem persamaan linier 

dua variabel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penentuan Objek 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 5 Surakarta 

semester I tahun pelajaran 2005/2006 terdiri atas empat kelas. 

2. Sampel 

Penentuan sampel penelitian dengan cara teknik random sampling, karena 

memperhatikan ciri-ciri antara lain: siswa mendapat materi berdasarkan 

kurikulum yang sama, siswa diampu oleh guru yang sama, siswa yang 

menjadi obyek penelitian duduk pada tingkat kelas yang sama, dan 

penempatan siswa tidak berdasarkan ranking. Dengan menggunakan teknik 

random sampling diperoleh dua kelas dari empat kelas paralel sebagai kelas 

sampel, yaitu satu kelas eksperimen dan satu kelas kontrol. Kelas yang 

digunakan sebagai kelas eksperimen adalah kelas X-1 dan sebagai kelas 

kontrol adalah kelas X-2. Sedang untuk kelas uji coba diambil satu kelas 

yaitu kelas X-3. 

 

B. Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas dalam penelitian adalah model pembelajaran matematika 

berdasarkan masalah.  
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2. Variabel terikat dalam penelitian adalah  kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan materi soal cerita matematika.  

 

C. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Alat pengumpul data 

a. Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk memperoleh nama-nama siswa yang akan 

menjadi sampel dalam penelitian ini dan data nilai mid semester I 

matematika kelas X SMA Negeri 5 Surakarta semester I tahun pelajaran 

2005/2006. Nilai tersebut digunakan untuk mengetahui homogenitas 

sampel awal yang akan diteliti. 

b. Tes 

Tes ini secara umum bertujuan untuk  mengetahui model pembelajaran 

berdasarkan masalah lebih efektif daripada model pembelajaran 

ekspositori pada materi pokok sistem persamaan linier dua variabel di 

Sekolah Menengah Atas khususnya pada kelas X SMA Negeri 5 

Surakarta semester I tahun pelajaran 2005/2006. 

c. Lembar Observasi 

Lembar oservasi digunakan untuk memperoleh data pengelolaan 

pembelajaran berdasarkan masalah oleh guru dan aktivitas siswa selama 

pembelajaran.  
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d. Angket 

Angket untuk mengetahui pendapat siswa tentang pembelajaran 

berdasarkan masalah. Selain itu angket diberikan kepada siswa untuk 

mengetahui apakah ada perubahan sikap setelah diberi tindakan. 

2. Teknik pengumpulan data 

a. Dokumentasi 

Data mengenai nama-nama siswa yang akan menjadi sampel dalam 

penelitian ini dan data nilai mid matematika semester I kelas X diperoleh 

dari dokumentasi yang dimiliki sekolah yang menjadi populasi yaitu 

SMA Negeri 5 Surakarta.  

b. Lembar observasi 

Data mengenai aktivitas siswa selama pembelajaran dan pengelolaan 

pembelajaran oleh guru diperoleh dengan melakukan observasi. Lembar 

observasi diisi sesuai dengan obyek yang diamati baik guru maupun 

siswa.  

1) Indikator yang diukur dengan menggunakan lembar observasi 

aktivitas siswa adalah sebagai berikut. 

a) Siswa melakukan kegiatan matematis 

b) Siswa berinteraksi satu sama lain 

c) Siswa mengembangkan komunikasi 

d) Siswa mendapat kesempatan untuk melakukan refleksi. 

2) Indikator yang diukur dengan menggunakan lembar observasi 

aktivitas pengelolaan pembelajaran guru adalah sebagai berikut. 



 31

a) Mengorientasi siswa pada masalah 

b) Mengorganisasikan siswa untuk belajar 

c) Membimbing penyelidikan individual atau kelompok 

d) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

e) Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

c. Angket  

Angket digunakan untuk mengetahui  pendapat siswa tentang 

pembelajaran berdasarkan masalah. Selain itu angket diberikan kepada 

siswa untuk mengetahui apakah ada perubahan sikap setelah diberi 

tindakan. Indikator yang digunakan adalah sebagai berikut. 

1) Tanggapan siswa terhadap pembelajaran 

2) Tanggapan siswa terhadap kerja kelompok 

3) Tanggapan siswa terhadap persentasi hasil kerja kelompok 

4) Pengaruh pembelajaran terhadap keberanian siswa 

d. Tes  

Peneliti menyusun tes untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah 

proses pembelajaran. Sebelum tes diberikan pada saat evaluasi terakhir, 

terlebih dahulu diujicobakan untuk mengetahui validitas, reliabilitas, 

daya pembeda, dan taraf kesukaran dari tiap-tiap butir tes. 

1) Materi dan bentuk tes 

Materi yang digunakan untuk menyusun tes ini adalah Sistem 

Persamaan Linier Dua Variabel. Sedangkan tes yang digunakan 
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adalah tes berbentuk uraian. Tes bentuk ini digunakan karena 

mempunyai kelebihan-kelebihan antara lain sebagai berikut. 

a) Mudah disiapkan dan disusun  

b) Tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau 

untung-untungan. 

c) Mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta 

menyusunnya dalam bentuk kalimat yang bagus. 

d) Memberi kesempatan pada siswa untuk mengutarakan 

maksudnya dengan gaya bahasa dan cara mereka sendiri. 

e) Dapat diketahui sejauh mana siswa mendalami suatu masalah 

yang diteskan. 

Selain itu tes berbentuk uraian ini juga mempunyai kelemahan 

sebagai berikut. 

a) Kadar validitas dan reliabilitas rendah karena sukar diketahui 

segi-segi mana dari pengetahuan siswa yang betul-betul telah 

dikuasai. 

b) Kurang representatif dalam hal mewakili seluruh bahan pelajaran 

yang akan dites karena soalnya hanya beberapa saja (terbatas). 

c) Cara memeriksanya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur 

subyektif. 

d) Pemeriksaannya lebih sulit sebab membutuhkan pertimbangan 

individual lebih banyak dari penilai. 
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e) Waktu untuk koreksinya lama dan tidak dapat diwakilkan kepada 

orang lain. 

(Arikunto, 2002: 163) 

2) Metode penyusunan perangkat tes 

a) Melakukan pembatasan materi yang diujikan. 

Dalam penelitian ini bahan yang akan diteskan adalah materi 

pokok Sistem Persamaan Linier dengan  sub-sub materi pokok 

sistem persamaan linier dua variabel. 

b) Menentukan tipe soal. 

Tipe soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe soal 

berbentuk uraian. Dengan tes ini siswa diharapkan mampu 

menterjemahkan permasalahan ke dalam kalimat matematika  

dan bagaimana siswa menggunakan pengetahuan yang dimiliki 

untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

c) Menentukan jumlah butir soal. 

Jumlah butir soal yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah 5 butir soal.   

d) Menentukan waktu mengerjakan soal. 

Waktu yang digunakan untuk mengerjakan soal tes adalah 1x jam 

pelajaran atau 45 menit. 
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D. Rancangan penelitian 

Penelitian ini untuk mengetahui keefektifan penggunaan model 

pembelajaran berdasarkan masalah dibandingkan pembelajaran dengan 

metode ekspositori pada siswa kelas X SMA Negeri 5 Surakarta semester I 

tahun pelajaran 2005/2006.  

Penelitian ini diawali dengan menentukan populasi dan memilih sampel 

dari populasi yang ada. Pemilihan sampel dilakukan dengan random sampling, 

yaitu pemilihan sampel secara acak dengan memperhatikan kriteria-kriteria 

tertentu. Dengan menggunakan teknik random sampling diperoleh dua kelas 

sampel, yaitu satu kelas eksperimen dan satu kelas kontrol. Sedang untuk uji 

coba dipilih satu kelas lagi. Pada kelas eksperimen diterapkan model 

pembelajaran berdasarkan masalah. Sedang pada kelas kontrol 

pembelajarannya dilaksanakan dengan pembelajaran dengan menggunakan 

metode ekspositori. 

Pembelajaran yang diterapkan pada kelas eksperimen dimulai dengan 

orientasi siswa pada masalah. Dalam langkah ini guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Langkah kedua adalah mengorganisasi siswa untuk belajar, 

guru meminta siswa untuk berkumpul sesuai kelompok kemudian menjelaskan 

tugas yang harus dikerjakan. Pada langkah ketiga yaitu membimbing 

penyelidikan, siswa dengan bimbingan guru menemukan pemecahan masalah.  

Langkah keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, siswa 

menyajikan hasil karya kemudian dengan bimbingan guru menyimpulkan 

hasil. Pada langkah kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 
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masalah, siswa dengan bimbingan guru mengkaji ulang mengenai 

penyelidikan mereka dan proses-proses yang digunakan. 

Sebelum pembelajaran dimulai peneliti telah membuat 10 soal yang akan 

diujicobakan dahulu ke kelas X SMA Negeri 5 Surakarta selain kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Dari 10 soal tersebut, item soal dipilih 5 

soal untuk dijadikan instrumen penelitian yang akan diberikan kepada kelas 

yang menjadi kelompok sampel pada akhir pembelajaran.  

Data tentang perubahan tanggapan siswa mengenai model 

pembelajaran berdasarkan masalah diperoleh dari angket yang diberikan pada 

siswa. Sedang untuk aktivitas siswa dan bagaimana pengelolaan pembelajaran 

oleh guru datanya diperoleh dengan melakukan observasi di setiap 

pembelajaran. 

 

E. Analisis data 

1. Analisis uji coba tes 

Sebelum tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada kelas 

sampel, tes diujicobakan terlebih dahulu pada kelas selain kelas sampel. 

Uji coba dilakukan untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran dan daya pembeda soal. Setelah diketahui validitas, reliabilitas, 

tingkat kesukaran dan daya pembeda butir soal maka dipilih soal yang 

akan digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. 
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a Analisis Reliabilitas Tes 

Analisis reliabilitas tes pada penelitian ini diukur dengan 

menggunakan rumus alpha yaitu sebagai berikut. 

rxx’=
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
−

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−

∑
=
2

1

22

1 i

N

i
ii

N
N

σ

σσ

, (Arikunto, 2002:109) 

dengan: 

N             = jumlah soal 

2
iσ        = Varian total 

∑ 2
i

σ  = Varian populasi komponen ke-I dan 

rxx            = reliabilitas yang dicari 

Nilai rxx  yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan rtabel   

dengan ketentuan jika :  

rxx > rtabel , maka tes tersebut reliabel. 

b Analisis Validitas Tes 

Untuk menghitung validitas digunakan rumus product moment ,yaitu: 

Rxy = 
( ) ( )

( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑
∑ ∑∑

−−

−
2222 YYNXXN

YXXYN
, (Arikunto, 2002:72) 

dengan: 

Rxy= koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua variabel 

yang dikorelasikan. 

N  = banyaknya peserta tes. 
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X  = jumlah skor item. 

Y  = jumlah skor total. 

c Analisis Taraf Kesukaran Tes 

Untuk mengetahui tingkat kesukaran tes digunakan rumus sebagai 

berikut. 

JS
BP = , (Arikunto, 2002:208) 

dengan : 

P : indeks kesukaran 

B : banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul. 

JS : jumlah seluruh siswa peserta tes 

 

Kriteria 

Interval P Kriteria 

1,00< P≤  3,00 

0,30 < P≤  0,70 

0,70 < P ≤ 1,00 

Sukar 

Sedang 

mudah 

 

d Analisis Daya Pembeda 

Teknik yang digunakan untuk menghitung daya pembeda bagi tes 

bentuk uraian adalah dengan menghitung perbedaan dua buah rata- rata 

(mean) yaitu antara rata- rata dari kelompok atas dan rata- rata dari 

kelompok bawah untuk tiap - tiap item. Rumus yang digunakan 

adalah: 
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, (Arifin, 1991: 141) 

dengan : 

t = daya pembeda 

MH = rata- rata dari kelompok atas 

ML = rata- rata dari kelompok bawah 

∑ 2
1)(X  = jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok atas. 

∑ 2
2 )(X  = jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok bawah. 

ni = 27% x N  

Df = (n1 - 1) + (n2 – 1),   α = 5% 

Dengan kriteria soal memiliki daya beda yang signifikan apabila    

thitung > ttabel. 

2. Metode analisis data 

Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis dari penelitian dan dari 

hasil analisis ditarik kesimpulan. Analisis dalam penelitian ini dibagi 

dalam dua tahap, yaitu tahap awal yang merupakan tahap pemadanan 

sampel dan tahap akhir yang merupakan tahap analisis data untuk menguji 

hipotesis penelitian. 

 

a. Analisis Data Awal 

1) Uji Normalitas Sampel 
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Untuk menguji normalitas data sampel yang diperoleh yaitu nilai 

mid semester matematika siswa kelompok sampel pada kelas X-1 

dan X-2 semester I dapat digunakan uji Chi-Kuadrat. 

Langkah-langkah uji normalitas adalah sebagai berikut. 

a) Menyusun data dan mencari nilai tertinggi dan terendah.  

b) Membuat interval kelas dan menentukan batas kelas.  

c) Menghitungkan rata-rata dan simpangan baku.   

d) Membuat tabulasi data ke dalam interval kelas.  

e) Menghitung nilai z dari setiap batas kelas dengan rumus:  

s
XXZ i

i
−

= , 

(Sudjana, 1996: 138)  

f) Mengubah harga Z menjadi luas daerah kurva normal dengan 

menggunakan tabel.  

g) Menghitung frekuensi harapan berdasarkan kurva.      

∑ −
=

K

E i

ii

i
E

EO 2
2 )(χ , 

dengan :  

χ2  = Chi – kuadrat  

Oi  = Frekuensi pengamatan  

Ei = Frekuensi yang diharapkan  

h) Membandingkan harga Chi kuadrat dengan tabel Chi kuadrat 

dengan taraf signifikan 5 %.  
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i) Menarik kesimpulan, jika χ2
hit < χ 2

tabel, maka data berdistribusi 

normal.  

(Sudjana, 1996 : 273)  

2) Uji Kesamaan Dua Varians (Homogenitas) 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa 

sampel penelitian berangkat dari kondisi yang sama atau homogen, 

yang selanjutnya untuk menentukan statistik t yang akan digunakan 

dalam pengujian hipotesis. Uji homogenitas dilakukan dengan 

menyelidiki apakah kedua sampel mempunyai varians yang sama 

atau tidak. Dalam menguji homogenitas sampel digunakan nilai 

mid semester matematika kelas X-1 dan X-2 SMA Negeri 5 

Suarakarta tahun pelajaran 2005/ 2006. Hipotesis yang digunakan 

dalam uji homogenitas adalah sebagai berikut. 

Ho :
2

2
2

1 σσ =  

Ha : 2
2

2
1 σσ ≠  

Untuk menguji kesamaan dua varians digunakan rumus sebagai 

berikut. 

F =
terkecilVarians
terbesarVarians , (Sudjana, 1996:250) 

Untuk menguji apakah kedua varians tersebut sama atau tidak 

maka hitungF  dikonsultasikan dengan tabelF  dengan α  = 5 % dengan 

dk pembilang = banyaknya data terbesar dikurangi satu dan dk 
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penyebut = banyaknya data yang terkecil  dikurangi satu. Jika 

tabelhitung FF <  maka 0H  diterima. Yang berarti kedua kelompok 

tersebut mempunyai varians yang sama atau dapat dikatakan 

homogen.  

b. Analisis Data Akhir 

Jika telah diketahui bahwa kedua kelompok sampel memiliki 

kemampuan awal yang sama, selanjutnya dilakukan eksperimen atau 

perlakuan. Perlakuan yang diberikan adalah kelompok eksperimen 

dalam proses pembelajarannya dengan model pembelajaran berdasar 

masalah. Sedangkan kelompok kontrol dalam proses pembelajaran 

dengan menggunakan metode ekspositori. Setelah semua perlakuan 

berakhir kemudian diberi tes. Data yang diperoleh dari hasil 

pengukuran kemudian dianalisis untuk mengetahui apakah hasilnya 

sesuai dengan hipotesis yang diharapkan. 

Kriteria pengujian hipotesis adalah uji satu pihak, yaitu uji 

pihak kanan. Langkah-langkah pengujian hipotesisnya adalah sebagai 

berikut. 

1) Perumusan hipotesis 

21: μμ ≤oH  artinya rata-rata data siswa yang diajar 

dengan menggunakan model pembelajaran 

berdasar masalah kurang dari atau sama 

dengan rata-rata data siswa yang diajar 
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menggunakan pembelajaran dengan metode 

ekspositori. 

21: μμ >aH  artinya rata-rata data siswa yang diajar 

menggunakan model pembelajaran berdasar 

masalah lebih dari rata-rata data siswa yang 

diajar menggunakan pembelajaran dengan 

metode ekspositori. 

2) Rumus-rumus yang digunakan  

(a) Uji normalitas 

Uji normalitas sampel dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

sebaran data hasil penelitian yang diperoleh berdistribusi 

normal atau tidak. Analisis yang digunakan adalah sama 

dengan uji normalitas pada analisis data awal.  

(b) Uji kesamaan varians 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah kedua sampel 

mempunyai varians yang sama atau tidak. Langkah-langkah 

yang digunakan adalah sama dengan langkah-langkah pada uji 

kesamaan dua varians analisis data awal. 

(c) Uji Perbedaan dua rata-rata 

Untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan digunakan 

uji t satu pihak (pihak kanan) 
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Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

1) Jika 21 σσ =  

21

21

11
nn

s

xxt
+

−
= ,  

dengan    

( ) ( ) ,
2

11

21

2
22

2
112

−+
−+−

=
nn

snsns  

(Sudjana, 1996:239) 

Kriteria penolakan Ho jika )2)(1( 21 −+−> nnhitung tt α dengan 

menentukan taraf signifikan adalah 0
05=α . 

dengan: 

1x  : rata-rata nilai siswa pada kelas yang diberi model 

pembelajaran berdasar masalah. 

2x  : rata-rata siswa pada kelas yang diberi pembelajaran 

dengan metode ekspositori. 

1n  : jumlah siswa pada kelas yang diberi model  

pembelajaran berdasar masalah. 

2n  : jumlah siswa pada kelas yang diberi pembelajaran 

dengan metode ekspositori. 

S : simpangan baku 
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1s  : simpangan baku pada kelas yang diberi model 

pembelajaran berdasar masalah. 

2s  : simpangan baku pada kelas yang diberi 

pembelajaran dengan metode ekspositori. 

2) Jika 21 σσ ≠  

     

2

2
2

1

2
1

21

n
s

n
s

xxt

+

−
= , 

(Sudjana, 1996:241) 

dengan: 

1x  : rata-rata nilai siswa pada kelas yang diberi model 

pembelajaran berdasar masalah. 

2x  : rata-rata siswa pada kelas yang diberi pembelajaran 

dengan metode ekspositori. 

1n  : jumlah siswa pada kelas yang diberi model  

pembelajaran berdasar masalah. 

2n  : jumlah siswa pada kelas yang diberi pembelajaran 

dengan metode ekspositori. 

S : simpangan baku 

1s  : simpangan baku pada kelas yang diberi model 

pembelajaran berdasar masalah. 
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2s  : simpangan baku pada kelas yang diberi 

pembelajaran dengan metode ekspositori. 

Kriteria penolakan Ho jika 
21

2211

ww
twtwthitung +

+
>  

Keterangan: 

1w     : 
1

2
1

n
s  

2w     : 
2

2
2

n
s  

t1      : ( )( )αα −− 12
11 n

t  dan 

t2      : ( )( )αα −− 22
11 n

t  

 

F. Hasil Uji Coba Instrumen 

1. Validitas soal 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus korelasi product 

moment, maka soal yang valid adalah nomor: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. 

Sedangkan soal yang tidak valid adalah soal nomor 4. Perhitungan 

selengkapnya terdapat pada lampiran 10 halaman 109. 

2. Reliabilitas soal 

Setelah dilakukan perhitungan terhadap hasil uji coba dengan 

menggunakan rumus alpha diperoleh rhitung = 0.67, sedangkan harga      
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rtabel = 0.312. Jadi rhitung > rtabel sehingga tes yang diujicobakan reliabel. 

Perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran 10 halaman 109. 

3. Analisis daya pembeda soal 

Berdasarkan hasil perhitungan daya pembeda didapatkan bahwa item soal 

nomor 1, 2, 5, 6, 8, 9 dan 10 memiliki daya pembeda signifikan. Hal ini 

diperoleh berdasarkan hasil uji coba yang dibandingkan dengan             

ttabel = 1,72. dengan α = 5% dan dk = 20. Perhitungan selengkapnya 

terdapat pada lampiran 10 halaman 109. 

4. Tingkat kesukaran soal 

Setelah dilakukan analisis taraf kesukaran pada soal uji coba dalam 

penelitian ini, diperoleh hal sebagai beikut. 

a. Soal dengan kriteria mudah yaitu soal nomor 4. 

b. Soal dengan kriteria sedang yaitu soal nomor 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9     dan 

10. 

c. Soal dengan kriteria sukar yaitu soal nomor 7. 

Perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran 10 halaman 109. 

5. Penentuan instrumen 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran dan daya pembeda soal, maka item soal uji coba yang dipilih 

sebagai instrumen untuk mengambil data pada penelitian ini sebanyak       

5 (lima) buah item soal yaitu, soal nomor 2, 5, 6, 8 dan 9. Sedang soal 

yang tidak dipakai adalah soal nomor 1, 3, 4, 7, dan 10. Perhitungan 

selengkapnya terdapat pada lampiran 10 halaman 109. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Analisis Data Awal 

a. Uji normalitas 

Kenormalan data awal diuji dengan uji Chi-Kuadrat. Data awal 

diperoleh dari nilai mid matematika semester I kelas X1 dan X2 SMA 

Negeri 5 Surakarta. 

1) Uji normalitas awal pada kelompok eksperimen 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas pada data nilai mid 

matematika semester I kelas X1 diperoleh χ2
hitung = 5.303 dan   

χ2
tabel = 7.81. Karena χ2

hitung < χ2
tabel berarti data yang diperoleh 

berdistribusi normal atau dapat dikatakan nilai awal pada 

kelompok eksperimen berdistribusi normal. Perhitungan 

selengkapnya terdapat pada lampiran 15 halaman 119. 

2) Uji normalitas awal pada kelompok kontrol 

 Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas pada data nilai mid 

matematika semester I kelas X2 diperoleh χ2
hitung = 4.324 dan    

χ2
tabel = 7.81. Karena χ2

hitung < χ2
tabel berarti data yang diperoleh 

berdistribusi normal atau dapat dikatakan nilai awal pada 

kelompok kontrol berdistribusi normal. Untuk perhitungan 

selengkapnya terdapat pada lampiran 15 halaman 120. 
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b. Uji kesamaan dua varians (homogenitas) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai awal sampel 

mempunyai varians yang homogen. Hipotesis yang digunakan dalam 

uji homogenitas adalah sebagai berikut. 

Ho :
2

2
2

1 σσ =  

Ha : 2
2

2
1 σσ ≠  

Varians kelompok eksperimen (S1
2) = 166.82 

Varians kelompok kontrol (S2
2) = 101.88 

1.637
S
SF 2

2

2
1

hitung ==  

Ftabel = 1.69 

Karena Fhitung < Ftabel  berarti Ho diterima. Jadi sampel berasal dari 

populasi dengan varians yang homogen. Untuk perhitungan 

selengkapnya terdapat pada lampiran 15 halaman 121. 

2. Hasil Analisis Data Akhir 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas data dilakukan terlebih dahulu sebelum menguji 

hipotesis yang diajukan. Hal ini dilakukan untuk menentukan statistik 

yang digunakan dalam pengujian hipotesis. Untuk menguji kenormalan 

data dari sampel digunakan uji Chi-Kuadrat.  
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1) Uji normalitas akhir pada kelompok eksperimen 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas pada data nilai 

evaluasi akhir kelas X1 diperoleh χ2
hitung = 4.644 dan χ2

tabel = 7.81. 

Karena χ2
hitung < χ2

tabel berarti data yang diperoleh berdistribusi 

normal atau dapat dikatakan nilai evaluasi akhir pada kelompok 

eksperimen berdistribusi normal. Untuk perhitungan selengkapnya 

terdapat pada lampiran 17 halaman 123. 

2) Uji normalitas awal pada kelompok kontrol 

 Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas pada data nilai 

evaluasi akhir kelas X2 diperoleh χ2
hitung = 4.069 dan χ2

tabel = 7.81. 

Karena χ2
hitung < χ2

tabel berarti data yang diperoleh berdistribusi 

normal atau dapat dikatakan nilai evaluasi akhir pada kelompok 

kontrol berdistribusi normal. Untuk perhitungan selengkapnya 

terdapat pada lampiran 17 halaman 124. 

b. Uji kesamaan dua varians (homogenitas) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai evaluasi akhir sampel 

mempunyai varians yang homogen. Hipotesis yang digunakan dalam 

uji homogenitas adalah sebagai berikut. 

Ho :
2

2
2

1 σσ =  

Ha : 2
2

2
1 σσ ≠  

Varians kelompok eksperimen (S1
2) = 218.98 

Varians kelompok kontrol (S2
2) = 188.62 
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1.16
S
SF 2

2

2
1

hitung ==  

Ftabel = 1.69 

Karena Fhitung < Ftabel  berarti Ho diterima. Jadi sampel berasal dari 

populasi dengan varians yang homogen. Untuk perhitungan 

selengkapnya terdapat pada lampiran 17 halaman 125. 

c. Uji kesamaan rata-rata (uji satu pihak, pihak kanan) 

Perumusan hipotesis 

21: μμ ≤oH  artinya rata-rata data siswa yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran berdasar 

masalah kurang dari atau sama dengan rata-rata 

data siswa yang diajar menggunakan 

pembelajaran dengan metode ekspositori. 

21: μμ >aH  artinya rata-rata data siswa yang diajar 

menggunakan model pembelajaran berdasar 

masalah lebih dari rata-rata data siswa yang diajar 

menggunakan pembelajaran dengan metode 

ekspositori. 

Menurut analisis sebelumnya, nilai evaluasi akhir kelompok sampel 

mempunyai varians yang sama maka analisis uji kesamaan dua rata-

rata (uji satu pihak kanan) menggunakan rumus sebagai berikut. 
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21

21

11
nn

s

xxt
+

−
=  dengan   ( ) ( )

2
11

21

2
22

2
112

−+
−+−

=
nn

snsns  

 

Pada kelompok eksperimen diketahui 218.98S   72.02, 2
11 ==X . 

Pada kelompok kontrol diperoleh 8.6218S   64.17, 2
12 ==X . 

Dari kedua kelompok diperoleh Sgabungan = 203.80 

Dengan uji t diperoleh thitung = 2.46 dan ttabel = 1.67 

Karena thitung > ttabel maka Ho ditolak dan hipotesis diterima. Jadi rata-

rata hasil evaluasi pembelajaran pada kelompok eksperimen lebih baik 

dari pada kelompok kontrol. Untuk perhitungan selengkapnya terdapat 

pada lampiran  18 halaman 126.   

d. Hasil observasi aktivitas siswa 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada kelas eksperimen 

selama pembelajaran diperoleh data sebagai berikut. Pada 

pembelajaran I persentase aktivitas siswa sebesar 60.71 %, aktivitas 

siswa masih rendah dikarenakan siswa belum terbiasa dengan metode 

pembelajaran yang diterapkan. Sering kali siswa masih bingung 

dengan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Banyak siswa yang 

masih belum memberikan tanggapan akan hasil karya teman-temannya 

yang dipresentasikan di depan kelas. Persentase aktivitas siswa pada 

pembelajaran II sebesar 71.43 % mengalami peningkatan 10.72 %. 

Untuk selengkapnya perkembangan akivitas siswa selama 
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pembelajaran dapat dilihat pada lampiran 18 halaman 127 dan grafik 

perkembangannya juga dapat dilihat pada lampiran 20 halaman 129.  

e. Hasil observasi pengelolaan pembelajaran oleh guru 

Berdasarkan hasil observasi pengelolaan pembelajaran oleh guru pada 

kelas eksperimen selama pembelajaran diperoleh data sebagai berikut. 

Pada pembelajaran I persentase kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran sebesar 57.5 %. Persentase kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran II sebesar 65 % mengalami peningkatan      

7.5 %. Untuk selengkapnya perkembangan kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran dapat dilihat pada lampiran 18 halaman 127 

dan grafik perkembangan kemampuan guru dapat dilihat pada 

lampiran 20 halaman 129. 

f. Hasil observasi kinerja kelompok 

Berdasarkan hasil observasi kinerja kelompok dalam memecahkan 

masalah pada kelas eksperimen selama pembelajaran diperoleh data 

sebagai berikut. Pada pembelajaran I kinerja kelompok yang termasuk 

level Hebat ada 2 kelompok, untuk level Memuaskan ada 3 kelompok,  

untuk level Cukup Memuaskan ada 2 kelompok dan untuk level Tidak 

Memuaskan tidak ada kelompok yang termasuk pada level ini. Pada 

pembelajran II kinerja kelompok pada level Hebat ada 2 kelompok, 

untuk level Memuaskan ada 4 kelompok, untuk level Cukup 

Memuaskan ada 1 kelompok dan untuk level Tidak Memuaskan masih 
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tetap tidak ada kelompok yang termasuk dalam level ini. Untuk 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6 halaman 97. 

g. Hasil angket refleksi siswa terhadap pembelajaran 

Berdasarkan hasil angket refleksi siswa terhadap model pembelajaran 

berdasarkan masalah diperoleh data perubahan sikap dan tanggapan 

siswa selama pembelajaran sebagai berikut. 

1) Pada awal pembelajaran, pembelajaran I hasil angket refleksi 

menunjukkan bahwa banyak siswa yang menyatakan tidak senang 

terhadap model pembelajaran berdasarkan masalah adalah 4 siswa 

atau 9.52 % dan di pembelajaran yaitu pembelajaran II menjadi 

sebanyak 1 orang siswa atau 2.38 %. Sedang siswa yang 

menyatakan sangat senang terhadap model pembelajaran 

berdasarkan masalah pada pembelajaran I adalah 1 orang siswa 

atau 2.38 % dan pada pembelajaran  menjadi sebanyak 5 orang 

siswa atau 11.9 %. 

2) Pada awal pembelajaran, pembelajaran I hasil angket refleksi 

menunjukkan bahwa banyak siswa yang menyatakan model 

pembelajaran berdasarkan masalah membuat siswa menjadi 

bingung  adalah 5 orang siswa atau 11.9 % dan di pembelajaran II 

menjadi sebanyak 2 orang siswa atau 4.76 %. Sedang siswa yang 

menyatakan model pembelajaran berdasarkan masalah sangat jelas 

pada pembelajaran I adalah 2 orang siswa atau 4.76 % dan pada 

pembelajaran II menjadi sebanyak 11 orang siswa atau 26.19 %. 
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3) Pada awal pembelajaran, pembelajaran I hasil angket refleksi 

menunjukkan bahwa banyak siswa yang menyatakan pembelajaran 

yang dilaksanakan dengan kerja kelompok tidak menyenangkan 

adalah 2 orang siswa atau 4.76 % dan di pembelajaran II tetap 

sebanyak 2 orang siswa atau 4.76 %. Sedang siswa yang 

menyatakan pembelajaran yang dilaksanakan dengan kerja 

kelompok sangat menyenangkan pada pembelajaran I adalah 7 

orang siswa atau 16.67 % dan pada pembelajaran II menjadi 

sebanyak 15 orang siswa atau 35.71 %. 

4) Pada awal pembelajaran, pembelajaran I hasil angket refleksi 

menunjukkan bahwa banyak siswa yang menyatakan bahwa 

penyajian hasil kerja kelompok tidak menyenangkan adalah 1 

orang siswa atau 2.38 % dan di pembelajaran II tetap sebanyak  1 

orang siswa atau 2.38 %. Sedang siswa yang menyatakan 

penyajian hasil kerja kelompok sangat menyenangkan pada 

pembelajaran I adalah 3 orang siswa atau 7.14 % dan pada 

pembelajaran II menjadi sebanyak 12 orang siswa atau 28.57 %. 

5) Pada awal pembelajaran, pembelajaran I hasil angket refleksi 

menunjukkan bahwa masalah yang harus diselesaikan sulit adalah 

2 orang siswa atau 4.76 % dan di pembelajaran II menjadi  

sebanyak 1 orang siswa atau 2.38 %. Sedang siswa yang 

menyatakan bahwa masalah yang harus diselesaikan memotivasi 

mereka untuk terus belajar pada pembelajaran I adalah 19 orang 
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siswa atau 47.5 % dan pada pembelajaran II menjadi sebanyak 25 

orang siswa atau    59.52 %. 

6) Pada awal pembelajaran, pembelajaran I hasil angket refleksi 

menunjukkan bahwa banyak siswa yang menyatakan model 

pembelajaran berdasarkan masalah ini membuat siswa biasa saja 

adalah 13 orang siswa atau 30.95 % dan di pembelajaran II 

menjadi  sebanyak 10 orang siswa atau 23.81 %. Sedang siswa 

yang menyatakan model pembelajaran berdasarkan masalah ini 

membuat siswa sangat berani pada pembelajaran I adalah 4 orang 

siswa atau 9.52 % dan pada pembelajaran  menjadi sebanyak 7 

orang siswa atau 16.67 %. 

Untuk perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran 19 halaman 

128 dan grafiknya dapat dilihat pada lampiran 21 halaman 130.  

 

B. Pembahasan  

Berdasarkan dari hasil analisis statistik, diperoleh bahwa Ho ditolak dan 

Ha diterima. Dengan demikian berarti rata-rata hasil belajar kelompok 

eksperimen lebih baik dari kelompok kontol pada pokok bahasan Sistem 

Persamaan Linier Dua Variabel, dimana rata-rata hasil belajar kelompok 

eksperimen = 72.02 dan kelompok kontrol = 64.17.  

Pembelajaran pada kelas eksperimen mendorong siswa untuk lebih aktif, 

kreatif, dan berani dalam pembelajaran matematika. Siswa selalu dituntut aktif 

bekerjasama dengan siswa lain sehingga mendorong siswa untuk berprestasi 
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lebih baik dengan belajar lebih giat. Karena dengan prestasi yang lebih baik 

tidak hanya prestasi belajar individu yang menjadi baik tapi juga prestasi 

kelompok akan menjadi lebih baik. 

Pelaksanaan treatmen pada kelompok eksperimen pada awalnya 

mengalami sedikit hambatan. Pembelajaran yang baru bagi guru dan siswa 

memerlukan waktu untuk penyesuaian. Siswa masih merasa canggung dalam 

pembelajaran. Ada beberapa siswa yang merasa kesulitan dalam  bekerjasama 

dan tukar pendapat dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Sehingga 

materi yang diserap siswa tidak maksimal.  

Berdasarkan hasil observasi mengenai aktivitas siswa selama 

pembelajaran berlangsung, dari pembelajaran I = 60.71% dan pembelajaran II 

= 71.43% menunjukkan bahwa persentase aktivitas siswa meningkat. Ini 

berarti bahwa dengan model pembelajaran berdasarkan masalah, aktivitas 

siswa menjadi lebih baik. Tahapan pembelajaran yang diterapkan menuntut 

siswa untuk selalu melakukan kegiatan, berinteraksi satu sama lain dan 

mengembangkan kemampuan komunikasi. Pada pembelajaran I aktivitas 

siswa masih kurang baik, siswa lebih banyak berbicara dengan teman 

kelompok .  

Persentase aktivitas siswa meningkat karena siswa mulai terbiasa dengan 

pembelajaran yang diterapkan. Berdasarkan hasil angket refleksi siswa 

terhadap pembelajaran juga menunjukkan perubahan sikap siswa terhadap 

pembelajaran dimana untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 19 
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halaman 128. Tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang semakin baik 

dibuktikan dengan aktivitas siswa yang terus meningkat pula.  

Peningkatan aktivitas siswa ini juga diikuti oleh peningkatan 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Kekurangan, hambatan, dan 

kendala pada setiap pembelajaran harus ditindaklanjuti. Pada pembelajaran I 

guru memiliki kekurangan yaitu antara lain adalah kurang efektif dalam 

penggunaan waktu sehingga waktu yang disediakan menjadi tidak cukup. 

Karena itu guru perlu terus memperbaiki kemapuan dalam mengelola kelas 

dan memperbaiki kesalahan dan kekurangan pada pembelajaran sebelumnya. 

Menurut pandangan guru yang mengajar, pembelajaran yang 

dilaksanakan pada kelas kontrol yaitu pembelajaran dengan metode 

ekspositori belum dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan aktivitas 

dalam pembelajaran. Pembelajaran pada kelas kontrol memang membuat 

siswa lebih tenang karena guru yang memegang kendali kelas. Siswa duduk 

dan memperhatikan penjelasan guru. Namun pemahaman siswa yang kurang, 

tidak cukup teratasi. Siswa yang masih belum paham kadang-kadang takut 

atau malu untuk bertanya kepada guru. Siswa yang mempunyai kemampuan 

tetapi kurang berani berbicara, dan siswa diam selama pembelajaran. Hal ini 

membuat guru kurang memahami siswa-siswa yang mana saja yang belum 

cukup menyerap materi pembelajaran. 

Berdasarkan analisis hasil penelitian diketahui bahwa hasil belajar siswa 

kelas eksperimen lebih baik dari kelas kontrol. Begitu juga dengan aktivitas 

siswa pada pembelajaran di kelas eksperimen yang terus mengalami 
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peningkatan. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran pun semakin 

meningkat pada setiap pembelajaran. Jadi model pembelajaran berdasarkan 

masalah lebih efektif daripada pembelajaran dengan metode ekspositori. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

pembelajaran berdasarkan masalah lebih efektif dari pada pembelajaran 

dengan metode ekspositori. Rata-rata hasil belajar pada pembelajaran 

berdasarkan masalah lebih tinggi daripada pembelajaran dengan menggunakan 

metode ekspositori, aktivitas siswa selama pembelajaran terus mengalami 

peningkatan, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran terus 

meningkat, dan perubahan sikap siswa terhadap pembelajaran berdasarkan 

masalah terus membaik.  

 

B. Saran  

1. Dalam proses pembelajaran berdasarkan masalah masih memerlukan 

adanya perbaikan yaitu guru dapat lebih memotivasi siswa untuk aktif 

sehingga terjalin komunikasi yang baik antar siswa ataupun guru dengan 

siswa.  

2. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan masalah sebaiknya guru 

lebih memperhatikan masalah penggunaan waktu.  

3. Pembelajaran berdasarkan masalah perlu diterapkan dan terus 

dikembangkan pada pokok bahasan yang lain agar siswa mempunyai 
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gambaran hubungan antara materi yang dipelajari dan berguna bagi 

kehidupan sehari-hari. 
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 DAFTAR NAMA SISWA DAN KODE SISWA 
 
 

 
 
 

 
        
KELAS KONTROL : X - 2   KELAS EKSPERIMEN : X - 1   
NO NAMA KODE  NO NAMA KODE  
1 Astri Wulanningtyas C-01  1 Aprilia Fitriani K E-01  
2 Ayu Novianti Ashari C-02  2 Charisma Hestiningtyas E-02  
3 Citra Resmi Lestariana P C-03  3 Dwi lutfiyah R E-03  
4 Citraningrum Azhari NA C-04  4 Eka Fitriyani E-04  
5 Dewi Putri Meirastuti C-05  5 Erin Herinawati E-05  
6 Eny Setyowati C-06  6 Fauziah Widjayanti E-06  
7 Erna Ermawati C-07  7 Friska Sari Amelia E-07  
8 Hasna Wijayanti C-08  8 Iffah Indri K E-08  
9 Heri Yunia Ningsih C-09  9 Ika Kurniawati E-09  

10 Icha Puspitasari C-10  10 Intan Riadhul H E-10  
11 Ika Puspita Rohmatul L C-11  11 Neni Dwi Hastuti E-11  
12 Irma Elviana C-12  12 Novarina Prannyaparamita E-12  
13 Kurniawati C-13  13 Nur Dina Fitriya E-13  
14 Lanjar Sari C-14  14 Nurul Hidayati E-14  
15 Lusia Fatma Y C-15  15 Okky Dian Agustina E-15  
16 Nadina Kartika C-16  16 Olivia ade Leina H E-16  
17 Nia Kartika Wuri C-17  17 Pramesti Anggun E-17  
18 Noerma Shofie R C-18  18 Putri Kusumaningtyas E-18  
19 Noviana Dini Yolando C-19  19 Septia Dian K E-19  
20 Nur Fitrianingsih C-20  20 Sri Wahyuni E-20  
21 Nur Laili Masruroh C-21  21 Usywatun Hasanah E-21  
22 Nurul Tri Mastuti C-22  22 Vera Irawan W E-22  
23 Restika Lawuningtyas C-23  23 Wahyuning Putri Pratiwi E-23  
24 Sisik Susanti S C-24  24 Wida Astuti E-24  
25 Titik Diah Nur Santi C-25  25 Widhian Hardiyanti E-25  
26 Yuannida Yolanda S C-26  26 Yulita Endar Ayuningtyas E-26  
27 Abul Fikar Taftazani C-27  27 Yuni Dwi Wibowo Mukti E-27  
28 Aji Kurniawan C-28  28 Abdurahman B W E-28  
29 Bagus Wahyu Ramadhan C-29  29 Agung Purnomo Sidi E-29  
30 Dhani Dio Ariawan C-30  30 Anang Arywibowo E-30  
31 George Pestalozi C-31  31 Andria Kurniawan E-31  
32 Gilang Romadhon A C-32  32 Ardista Wisnu E-32  
33 Ichsan Mustofa C-33  33 Arya Dita Hermawan E-33  
34 Imam Budi Utomo C-34  34 Dimas Yuiar Sevanto E-34  
35 Indra Adi Kuncoro C-35  35 Fandy Ahmad Rifai E-35  
36 Kurniawan C-36  36 Hanindyaputra E-36  
37 Muh Yudho Utomo C-37  37 Hiyas Pra Aditya E-37  
38 R Estianto P K C-38  38 Ibnuhardi Faizaini I E-38  
39 Rifki Nurvianto C-39  39 jatmiko Budi Prakosa E-39  
40 Sugeng Purwanto C-40  40 Muh. Machfudz E E-40  
41 Suhartono C-41  41 Muhammad Lukman H E-41  
42 Zuhri Nurisna C-42  42 Reza Pradita E-42  

Lampiran 1 
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KELAS UJI COBA : X - 3 

No 
Nomor 
Induk NAMA SISWA 

1 14122 Adelia Pramudita MS 
2 14123 Aldisa Wida Nrayu 
3 14124 Anggun Nia A 
4 14125 anindya Sulistyaning 
5 14126 Arsiana Ruri S 
6 14127 Aryanti Intan Purnama S 
7 14128 Avita Setya W 
8 14129 Bayu Azaraswati 
9 14130 Dian Ika Yulianti 

10 14131 Dwi Yuni Pramugarini 
11 14132 Firi Ambarwati 
12 14133 Firi Kisworo W 
13 14134 Haries Apriliana 
14 14135 Indah Permtasari 
15 14136 Ira Choirunnisa 
16 14137 Isna Nur Lailatul 
17 14138 Isnia Budi K 
18 14139 Nana Rusdiana 
19 14140 Ria Nur Kumala Sari 
20 14141 Risti Widya Ningsih 
21 14142 Sulistyaningtyas 
22 14143 Syarifah 
23 14144 Tyas dian sari 
24 14145 Yuliana Sri Pamungkasih 
25 14146 Ananto Prasetyo Kuncoro 
26 14147 Andri Setyawan 
27 14148 Angga Anugrah Pratama 
28 14149 Ari Nur Alifa S 
29 14150 Brisca Angga A 
30 14151 Danu Pratomo 
31 14152 Dion Prayoga Dwi Pangestu 
32 14153 Dwi Priyono 
33 14154 Mus'ab Ar Rosyid 
34 14155 Nelson Sugiarto 
35 14156 Puji Raharjo 
36 14157 Raka Armendra CP 
37 14158 Rengkidiyanto 
38 14159 Septian Doni Saputro 
39 14160 Tinno Lurawin 
40 14161 Utama Nur Ariputra 
41 14162 Yan Akar sandipatra 
42 14163 Zuniar Wakhid Budi K 
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Rencana Pengajaran 1 

 

Nama Sekolah  :  SMA NEGERI 5 SURAKARTA 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Kelas/Semester :  X/1 

Standar Kompetensi : Memahami dan menggunakan 

aturan dan sifat serta manipulasi 

aljabar dalam pemecahan masalah 

Materi Pokok    : Sistem persamaan linier dua 

variabel 

Alokasi Waktu : 2 (dua) jam pelajaran (2 x 45 menit) 

 

I. Kompetensi Dasar 

Merancang model matematika yang berkaitan dengan sistem persamaan 

linier, menyelesaikan modelnya, dan menafsirkan hasil yang diperoleh.. 

II. Indikator Pencapaian 

1. Siswa dapat menjelaskan karakteristik masalah yang model 

matematikanya sistem persamaan linier. 

2. Siswa dapat menentukan besaran dalam masalah yang dirancang 

sebagai variabel sistem persamaan liniernya. 

3. Siswa dapat merumuskan sistem persamaan linier yang merupakan 

model matematika dari masalah. 

4. Siswa dapat menentukan penyelesaian dari model matematika. 

III. Sarana dan prasarana 

1. Buku Siswa.  

2. Kartu masalah. 

3. Alat tulis. 

IV. Pembelajaran 

1. Model pembelajaran : Pembelajaran berdasarkan masalah. 

Lampiran 2 
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2. Metode                   : Ekspositori, diskusi, ceramah dan pemberian  

tugas. 

3. Pelaksanaan Pembelajaran : 

a. Pembukaan 

1) Guru membuka pelajaran. 

2) Guru menyiapkan kondisi fisik kelas dengan mengabsen siswa, 

menyuruh siswa mempersiapkan buku dan peralatannya. 

3) Siswa dengan bimbingan guru mengingat kembali mengenai 

sistem persamaan linier yang telah dipelajari di SMP. 

b. Kegiatan Inti 

Kegiatan Pembelajaran Berdasarkan Masalah 

Fase 1 : Mengorientasi siswa pada masalah 

1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran,”Anak-anak pada 

pembelajaran kali ini, kalian diharapkan dapat menguasai 

beberapa hal antara lain: menjelaskan karakteristik masalah 

yang model matematikanya sistem persamaan linier, 

menentukan besaran dalam masalah yang dirancang sebagai 

variabel sistem persamaan linier, merumuskan sistem 

persamaan linier yang merupakan model matematika dari 

masalah, dan menentukan penyelesaian dari model 

matematikanya.”   

Fase 2 : Mengorganisasi siswa untuk belajar 

2) Guru meminta siswa untuk berkumpul sesuai kelompok yang 

telah dibagi (kelompok dibagi sebelum pembelajaran dimulai, 

tiap kelompok beranggotakan 6 orang). Wakil tiap kelompok 

mengambil kartu masalah (terlampir) yang telah disiapkan oleh 

guru. 

3) Guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan,”Anak-anak 

kartu masalah itu kalian pelajari kemudian cari pemecahannya 

dalam waktu 20 menit!” 
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Fase 3 : Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 

4) Siswa dengan bimbingan guru menemukan pemecahan masalah 

yang diberikan kartu masalah (terlampir). 

5) Guru mengaktifkan dialog atau diskusi antar teman dalam 

kelompoknya. 

6) Sambil berkelilling, guru memantau kerja masing-masing 

kelompok dan mengarahkan siswa yang mengalami kesulitan. 

Fase 4 : Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

7) Setiap kelompok mewakilkan salah satu anggotanya untuk 

mempresentasikan hasil diskusi. 

8) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil pemecahan 

masalah yang diberikan pada kartu masalah. 

Fase 5: Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

9) Siswa dengan bimbingan guru mengkaji ulang terhadap 

penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. 

Misalnya guru bertanya,”Apakah cara yang digunakan 

kelompok di depan sama dengan cara yang kalian gunakan 

dalam memecahkan masalah atau ada cara yang lain?” 

10) Guru memberikan penguatan terhadap hasil pemecahan 

masalah yang telah dipresentasikan. 

11) Guru memberikan angket kepada siswa,”Angket ini kalian isi 

dan saya berikan waktu 5 menit untuk mengisinya!” 

c. Penutup. 

1) Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran. 

2) Guru meminta siswa untuk berlatih di rumah, mengerjakan 

soal-soal latihan yang diberikan guru. 

3) Guru menyuruh siswa untuk memasukkan semua buku 

pelajaran ke dalam tas. Kemudian guru membagikan soal 

evaluasi, siswa mengerjakan soal evaluasi pada selembar kertas 

dan dikumpulkan.  
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4) Kemudian guru bertanya,”Apa tanggapan kalian mengenai 

pembelajaran kali ini?” 

5) Guru memberikan angket kepada siswa,”Angket ini kalian isi 

dan saya berikan waktu 5 menit untuk mengisinya!” 

6) Guru memberitahukan bahwa pembelajaran yang berikutnya 

masih sama dengan pembelajaran kali ini. 
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Kartu Masalah 1 : 

Mas Boi, Si Emon dan Andi sedang berbelanja ke Toko 
Buku Gramedia. Mas Boi membeli 5 buah buku tulis 
dan 2 buah pensil. Untuk itu Mas Boi harus membayar 
Rp 5.400,00. Si Emon membeli 3 buah buku tulis dan 
4 buah pensil jumlah uang yang harus dibayar oleh 
Si Emon adalah Rp 5.200,00. Kemudian Andi ingin 
membeli sebuah buku tulis dan sebuah pensil. Tetapi 
Andi ragu apakah uangnya cukup untuk membayarnya. 
Dapatkah kalian membantu Andi agar dia tahu 
berapakah uang yang harus dibayarnya karena ia 
hanya membawa uang Rp 2.000,00 saja.  
 

                        

Kartu Masalah 2 : 

Anto dan Beno adalah dua orang sahabat. Beno 
membawa uang untuk membeli buku di Toko Sekawan 
bersama Anto tetapi uangnya tidak cukup. Kemudian 
Anto memberikan uang kepada Beno sebesar Rp. 
6000,00 maka uang Beno akan 3 kali menjadi lebih 
banyak dari uang Anto sekarang. Ternyata uang Beno 
masih belum cukup untuk membeli buku tersebut, 
selanjutnya Anto memberikan lagi sebesar Rp. 
5000,00 maka uang Beno akan 7 kali lebih besar dari 
uang Anto sekarang. Dan akhirnya uang Beno cukup 
untuk membeli buku tersebut. Beno 
berkata,”Terimakasih An atas bantuanmu, memangnya 
kamu tadi membawa uang berapa?”. Anto kemudian 
berpikir sejenak dan ternyata ia lupa berapa uang 
yang dibawanya mula-mula. Dapatkah kalian membantu 
Anto mengetahui jumlah uangnya semula? 

Berapa ya ? 
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SOAL EVALUASI 
 

Yudi bersepeda dari Mojosongo menuju ke  Solo Baru, ia berangkat pukul 
09.40 dan kecepatannya 16 km/jam, di Solo Baru ia beristirahat 2,25 jam. 
Waktu kembali kecepatannya hanya 12 km/jam, ia tiba kembali di Mojosongo 
pukul 15.25. Berapakah waktu yang diperlukan untuk berangkat dan kembali 
masing-masing serta jarak Mojosongo ke Solo Baru? 
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JAWABAN 
  Kartu masalah 1 
Penyelesaian : 
Diketahui : 1. Misalkan harga sebuah buku tulis adalah x rupiah dan harga 

sebuah pensil adalah y rupiah. 
 2. Mas Boi membeli 5 buah buku tulis dan 2 buah pensil maka 

membayar Rp 5.400,00. 
 3. Si Emon membeli 3 buah buku tulis dan 4 buah pensil maka 

membayar Rp 5.200,00. 
Ditanyakan : uang yang harus dibayar oleh Andi untuk sebuah buku tulis 

dan sebuah pensil. 
Model matematika yang sesuai untuk persoalan diatas adalah sebagai 
berikut. 
5x + 2y = 5400 ....…… (1) 
3x + 4y = 5200 ……… (2) 
dengan eliminasi diperoleh : 
5x + 2y = 5400    x 2    ⇔  10x + 4y = 10800                 
3x + 4y = 5200    x 1    ⇔    3x + 4y = 5200 
          7x  =  5600 
            x  = 800 ……. (3) 
subtitusikan (3) ke (1) diperoleh : 
5x + 2y = 5400 ⇔  5(800) + 2y = 5400 
    ⇔    4000 + 2y = 5400  
    ⇔    y = 700 
Jadi harga di Toko Buku Gramedia untuk sebuah buku tulis adalah Rp 
800,00 dan harga untuk sebuah pensil adalah Rp 700,00 berarti Andi harus 
membayar: Rp 800,00 + Rp 700,00  = Rp 1.500,00.  

 
 

  Kartu masalah 2 
Penyelesaian :  
Diketahui : 1. Misalkan uang Anto sekarang adalah x rupiah dan uang 

Beno sekarang adalah y rupiah. 
2. Kalau Anto memberikan uang kepada Beno sebesar Rp. 

6000,00 maka uang Beno akan 3 kali menjadi lebih banyak 
dari uang Anto. 

3. Anto memberikan lagi sebesar Rp. 5000,00 maka uang 
Beno akan 7 kali lebih besar dari Uang Anto.  

Ditanyakan : Uang Anto mula-mula  
Model matematika yang sesuai untuk persoalan diatas adalah sebagai 
berikut. 
3(x – 6000)  = y + 6000 ⇔  3x – y = 24000                 ……...…..(1) 
7(x – 6000 – 5000)  = (y + 6000) + 5000 ⇔  7x – y = 88000 …………(2) 
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-- 

dengan menggunakan eliminasi diperoleh :  
3x – y = 24000 
7x – y = 88000 

                 -4x = -64000  
          x = 16000   
Jadi uang Anto mula-mula adalah Rp16.000,00 
 

  Soal evaluasi 
Penyelesaian : 
Diketahui : 1. Misalkan waktu berangkat dari Mojosongo ke Solo Baru = 

tAB jam dan waktu kembali dari Solo Baru ke Mojosongo = 
tBA jam. 

 2. kecepatan berangkat 16 km/jam . 
 3. kecepatan kembali  12 km/jam. 
 4. jarak Mojosongo ke Solo Baru (SAB) = jarak Solo Baru ke 

Mojosongo (SBA) 
 5. jarak = kecepatan x waktu  
Ditanyakan : waktu yang diperlukan untuk berangkat dan kembali masing-

masing serta jarak Mojosongo ke Solo Baru. 
Model matematika yang sesuai untuk persoalan diatas adalah sebagai 
berikut. 
SAB  = VAB x tAB  ⇔  SAB = 16 tAB 
SBA = VBA x tBA  ⇔  SBA = 12 tBA 
SAB = SBA 
⇔  16 tAB = 12 tBA 
⇔  4 tAB - 3 tBA = 0 
waktu yang diperlukan untuk berangkat dan kembali :  
tAB + tBA = (15.25 – 09.40) – 2,25 
⇔  tAB + tBA = 5,75 – 2,25 
⇔  tAB + tBA = 3,5 
berdasarkan uraian di atas diperoleh sistem persamaan linier : 
4 tAB - 3 tBA = 0     ….. (1) 
tAB + tBA         = 3,5 ….. (2) 
4 tAB - 3 tBA = 0       x 1          ⇔  4 tAB - 3 tBA   = 0        
tAB + tBA         = 3,5    x 4          ⇔  4 tAB + 4 tBA = 14 
          -7 tBA = -14    
                         tBA = 2 …… (3) 
subtitusikan (3) ke (2) diperoleh : 
tAB + tBA  = 3,5  ⇔  tAB + 2  = 3,5  ⇔  tAB = 1,5 
SAB = 16 tAB = 16 x 1,5 = 24 km 
Jadi waktu yang diperlukannya untuk berangkat 1,5 jam dan untuk 
kembali 2 jam, serta jarak Mojosongo ke Solo Baru adalah 24 km. 
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Rencana Pengajaran 2 

 

Nama Sekolah  :  SMA NEGERI 5 SURAKARTA 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Kelas/Semester :  X/1 

Standar Kompetensi : Memahami dan menggunakan 

aturan dan sifat serta manipulasi 

aljabar dalam pemecahan masalah 

Materi Pokok    : Sistem persamaan linier dua 

variabel 

Alokasi Waktu : 2 (dua) jam pelajaran (2 x 45 menit) 

 

I. Kompetensi Dasar 

Merancang model matematika yang berkaitan dengan sistem persamaan 

linier, menyelesaikan modelnya, dan menafsirkan hasil yang diperoleh.. 

II. Indikator Pencapaian 

1. Siswa dapat menjelaskan karakteristik masalah yang model 

matematikanya sistem persamaan linier. 

2. Siswa dapat menentukan besaran dalam masalah yang dirancang 

sebagai variabel sistem persamaan liniernya. 

3. Siswa dapat merumuskan sistem persamaan linier yang merupakan 

model matematika dari masalah. 

4. Siswa dapat menentukan penyelesaian dari model matematika. 

III. Sarana dan prasarana 

1. Buku Siswa.  

2. Kartu masalah. 

3. Alat tulis. 

IV. Pembelajaran 

1. Model pembelajaran : Pembelajaran berdasarkan masalah. 
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2. Metode                     : Ekspositori, diskusi dan ceramah. 

3. Pelaksanaan Pembelajaran : 

a. Pembukaan 

1) Guru membuka pelajaran. 

2) Guru menyiapkan kondisi fisik kelas dengan mengabsen siswa, 

menyuruh siswa mempersiapkan buku dan peralatannya. 

3) Siswa dengan bimbingan guru mengerjakan tugas yang telah 

diberikan pada pertemuan sebelumnya. 

b. Kegiatan Inti 

Kegiatan Pembelajaran Berdasarkan Masalah 

Fase 1 : Mengorientasi Siswa pada Masalah 

1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran,”Pada pembelajaran 

kali ini, kalian diharapkan dapat menguasai beberapa hal yang 

sama dengan pembelajaran yang lalu yaitu menjelaskan 

karakteristik masalah yang model matematikanya sistem 

persamaan linier, menentukan besaran dalam masalah yang 

dirancang sebagai variabel sistem persamaan linier, 

merumuskan sistem persamaan linier yang merupakan model 

matematika dari masalah dan menentukan penyelesaian dari 

model matematikanya.”   

Fase 2 : Mengorganisasi siswa untuk belajar 

2) Guru meminta siswa untuk berkumpul lagi sesuai kelompok 

pada pertemuan sebelumnya. Wakil tiap kelompok mengambil 

kartu masalah yang telah disiapkan oleh guru. 

3) Guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan,”Anakanak 

kartu masalah itu kalian pelajari kemudian cari pemecahannya 

dalam waktu 20 menit!” 

Fase 3 : Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 

4) Siswa dengan bimbingan guru menemukan pemecahan masalah 

yang diberikan kartu masalah (terlampir). 
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5) Guru mengaktifkan dialog atau diskusi antar teman dalam 

kelompoknya. 

6) Sambil berkelilling, guru memantau kerja masing-masing 

kelompok dan mengarahkan siswa yang mengalami kesulitan. 

Fase 4 : Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

7) Setiap kelompok mewakilkan salah satu anggotanya untuk 

mempresentasikan hasil diskusi. 

8) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil pemecahan 

masalah yang diberikan pada kartu masalah. 

Fase 5: Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

9) Siswa dengan bimbingan guru mengkaji ulang terhadap 

penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan.  

10) Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran. 

11) Guru memberikan penguatan terhadap hasil pemecahan 

masalah yang telah dipresentasikan. 

12) Guru memberikan angket kepada siswa,”Angket ini kalian isi 

dan saya berikan waktu 5 menit untuk mengisinya!” 

c. Penutup. 

1). Guru menyuruh siswa unutk memasukkan semua buku 

pelajaran ke dalam tas. Kemudian guru membagikan soal 

evaluasi, siswa mengerjakan soal evaluasi pada selembar kertas 

dan dikumpulkan.  

2). Kemudian guru bertanya,”Apa tanggapan kalian mengenai 

pembelajaran kali ini?” 

3). Guru memberikan angket kepada siswa,”Angket ini kalian isi 

dan saya berikan waktu 5 menit untuk mengisinya!” 

4). Guru memberitahukan bahwa pembelajaran yang berikutnya 

adalah evaluasi. Materi yang dievaluasikan adalah sistem 

persamaan linier dua variabel. 
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Kartu Masalah 1 : 

Pak hasan memiliki sebuah kebun di Tawangmangu 
berbentuk persegipanjang. Ia ingin menjual kebun 
tersebut karena harga perawatan dengan hasilnya 
tidak sebanding lagi, tetapi ia lupa luas kebunnya 
karena kebun itu merupakan warisan dari ayahnya. 
Jika jumlah panjang dan lebar kebun itu adalah 84 
m, dan lebarnya 18 m kurang dari panjangnya maka 
tentukan berapa luas kebun Pak Hasan? 
 

 

 

Kartu Masalah 2 : 

Tono dan Tini mempunyai 15 buah kue pemberian 
ibunya. Ibu membelinya di toko Roti Kecil. Karena 
Tono merupakan anak yang rajin dan selalu membantu 
ibu maka Tono diberi oleh ibu kue lebih banyak 1 
buah daripada Tini. Carilah jumlah kue masing-
masing dari Tono dan Tini! 
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SOAL EVALUASI 

 
Di dalam gedung Bioskop Fajar  terdapat 200 oarang penonton. Harga tiap 
lembar karcis adalah Rp 5.000,00 untuk anak-anak dan Rp 10.000,00 untuk 
dewasa. Hasil penjualan karcis sebesar Rp 1.550.000,00. Berapakah 
banyaknya penonton yang masih anak-anak? 
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+ 

 
JAWABAN 

  Kartu masalah 1 
Diketahui : 1. Misalkan panjang kebun itu adalah x m dan lebarnya adalah 

y m. 
2. Jumlah panjang dan lebar kebun itu adalah 84 m. 

 3. Lebarnya 18 m kurang dari panjangnya.  
Ditanyakan : luas kebun Pak Hasan 
Model matematika yang sesuai untuk persoalan diatas adalah sebagai 
berikut. 
2x + 2y = 84 ……..(1) 
x – 18   = y   ..……(2) 
dengan metode subtitusi masukkan (2) ke (1) diperoleh : 
2x + 2(x – 18) = 84 ⇔  2x + 2x – 36 = 84 
          ⇔                   4x = 84 + 36 
          ⇔                   4x = 120 
          ⇔                     x = 30 ………..(3) 
dengan metode subtitusi masukkan (3) ke (2) diperoleh : 
x – 18 = y  ⇔  30 – 18 = y ⇔  y = 12 
 
Jadi jika panjang pagar itu adalah 30 m dan lebarnya adalah 12 m maka 
luas kebun Pak Hasan adalah 30 x 12 = 360 m2.  

 
 

  Kartu masalah 2 
Penyelesaian : 
Diketahui : 1. Misalkan kue yang dipunyai Tono adalah x buah dan Tini 

adalah y buah. 
 2. Tono dan Tini mempunyai 15 buah kue  
 3. Kue Tono lebih banyak 1 buah daripada Tini 
Ditanyakan : jumlah kue masing-masing dari Tono dan Tini 
Model matematika yang sesuai untuk persoalan diatas adalah sebagai 

berikut. 
  x + y = 15 ………………………...(1) 
  x  = y + 1 ⇔  x – y = 1 …………..(2) 
dengan menggunakan eliminasi :  
x + y = 15                      
x – y = 1 
 
     2x = 16 
       x = 8 
 
Jadi jumlah kue Tono adalah 8 buah dan kue Tini adalah 7 buah. 
 
 

x + y = 15 
x – y = 1 
                    
   2y = 14 
     y = 7   
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  Soal evaluasi 
Penyelesaian : 
Diketahui : 1. Misalkan jumlah penonton anak-anak adalah x orang dan 

jumlah penonton dewasa adalah y orang. 
 2. Harga tiap lembar karcis adalah Rp 5.000,- untuk anak-anak 

dan Rp 10.000,- untuk dewasa. 
 3. Hasil penjualan karcis sebesar Rp 1.550.000,-. 
 4. Dalam Bioskop Fajar terdapat 200 orang penonton. 
Ditanyakan : Banyaknya penonton yang masih anak-anak. 
Model matematika yang sesuai untuk persoalan di atas adalah sebagai 
berikut. 
x + y = 200                           ……… (1) 
5000x + 10000y = 1550000 ……… (2) 
dengan eliminasi diperoleh : 
x + y = 200                               x 10000    ⇔  10000x + 10000y = 2000000                 
5000x + 10000y = 1550000     x 1            ⇔    5000x + 10000y = 1550000 
                5000x =  450000 
             x  = 90 
Jadi banyaknya penonton anak-anak adalah 90 orang. 
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Rencana Pengajaran 1 

 

Nama Sekolah  :  SMA NEGERI 5 SURAKARTA 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Kelas/Semester :  X/1 

Standar Kompetensi : Memahami dan menggunakan 

aturan dan sifat serta manipulasi 

aljabar dalam pemecahan masalah 

Materi Pokok    : Sistem persamaan linier dua 

variabel 

Alokasi Waktu : 2 (dua) jam pelajaran (2 x 45 menit) 

 

I. Kompetensi Dasar 

Merancang model matematika yang berkaitan dengan sistem persamaan 

linier, menyelesaikan modelnya, dan menafsirkan hasil yang diperoleh.. 

II. Indikator Pencapaian 

1. Siswa dapat menjelaskan karakteristik masalah yang model 

matematikanya sistem persamaan linier. 

2. Siswa dapat menentukan besaran dalam masalah yang dirancang 

sebagai variabel sistem persamaan liniernya. 

3. Siswa dapat merumuskan sistem persamaan linier yang merupakan 

model matematika dari masalah. 

4. Siswa dapat menentukan penyelesaian dari model matematika. 

III. Sarana dan prasarana 

1. Buku Siswa.  

2. Alat tulis. 

IV. Pembelajaran 

1. Model pembelajaran dengan metode ekspositori. 

 

 

Lampiran 3 
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2. Pelaksanaan Pembelajaran : 

a. Pembukaan 

1). Guru membuka pelajaran. 

2). Guru menyiapkan kondisi fisik kelas dengan mengabsen siswa, 

menyuruh siswa mempersiapkan buku dan peralatannya. 

3). Siswa dengan bimbingan guru mengingat kembali mengenai 

sistem persamaan linier yang telah diperoleh di SMP. 

b. Kegiatan inti 

1). Guru menerangkan kembali mengenai arti dari sistem 

persamaan linier dua variabel yang dimulai dari: 

a). Arti persamaan linier adalah persamaan yang memunculkan 

variabel-variabel bentuk tunggal berpangkat satu. 

b). Arti sistem persamaan linier dua variabel adalah sistem 

persamaan linier yang komponen-komponennya 

mempunyai dua variabel berpangkat satu.  

2). Guru memberikan contoh soal (terlampir) yang ditulis di papan 

tulis. 

3). Siswa dengan bimbingan guru mengerjakan soal tersebut 

dengan menggunakan metode eliminasi. 

4). Kemudian guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. 

Jika tidak ada guru bertanya,”Bagaimana jika penyelesaiannya 

menggunakan metode subtitusi?” 

5). Guru memberikan kesempatan siswa untuk mengerjakan di 

papan tulis. Jika tidak ada yang bersedia guru menunjuk salah 

satu siswa. 

6). Guru memberikan soal-soal (terlampir) yang dibagikan kepada 

siswa.  

7). Siswa dengan bimbingan guru mengerjakan soal-soal tersebut 

dalam waktu 20 menit. 

8). Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menuliskan 

hasilnya di papan tulis. 
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c. Penutup 

1). Guru memberikan tugas rumah. 
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-- 

Contoh Soal 
 
4 tahun yang lalu 3 kali  umur Tono sama dengan umur Amir sekarang. 
Sedangkan 4 tahun yang akan datang, 2 kali umur Tono sama dengan umur 
Amir sekarang. Carilah umur masing-masing saat ini! 
Penyelesaian :  
Diketahui : 1. Misalkan umur Tono sekarang adalah x tahun dan umur Amir 

sekarang adalah y tahun. 
 2. 4 tahun yang lalu umur Tono 3 kali umur Amir. 
 3. 4 tahun yang akan datang umur Tono 2 kali umur Amir. 
Ditanyakan : Umur masing-masing saat ini 
Model matematika yang sesuai untuk persoalan diatas adalah sebagai berikut. 
3(x – 4) = y ⇔  3x – 12 = y ⇔  3x – y = 12 ………..(1) 
2(x + 4) = y ⇔  2x + 8 = y   ⇔  2x –y = -8 …………(2) 
dengan menggunakan eliminasi diperoleh :  
3x – y = 12 
 2x –y = -8 
 
        x = 20     ………….(3) 
(3) disubtitusikan ke (1) 
3x – y = 12 ⇔  3(20) – y = 12 
                   ⇔       60 – y = 12 
                   ⇔              -y = - 48 
                   ⇔               y = 48 
 Jadi umur Tono sekarang adalah 20 tahun dan umur Amir sekarang adalah 48 
tahun. 
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Soal-soal 
 
1. 5 tahun yang lalu Kakek berumur 4 kali umur Ita. Sedangkan 5 tahun yang 

akan datang, umur Kakek hanya 3 kali umur Ita. Carilah umur masing-
masing!  
Penyelesaian :  
Diketahui : 1. Misalkan umur Kakek sekarang adalah x tahun dan umur Ita 

sekarang adalah y tahun. 
 2. 5 tahun yang lalu Kakek berumur 4 kali umur Ita 
 3. 5 tahun yang akan datang umur Kakek hanya 3 kali umur Ita. 
Ditanyakan : Umur masing-masing saat ini 
Model matematika yang sesuai untuk persoalan diatas adalah sebagai 
berikut. 
(x – 5) = 4y ⇔  x – 4y = 5 ……...…..(1) 
(x + 5) = 3y ⇔  x – 3y = -5 …………(2) 
dengan menggunakan eliminasi diperoleh :  
x – 4y = 5 
x – 3y = -5 
 
       y = 10     ………….(3) 
(3) disubtitusikan ke (1) 
x – 4y = 5 ⇔  x – 4(10) = 5 
                 ⇔       x – 40 = 5 
                 ⇔               x = 45 
                 
 Jadi umur Kakek sekarang adalah 45 tahun dan umur Ita sekarang adalah 
10 tahun. 

2. Seseorang naik mobil dari kota Solo sampai Semarang dengan kecepatan 
68 km/jam dalam waktu t jam. Jika kecepatan 72 km/jam maka waktunya 
berkurang 10 menit. Tentukan jarak yang ditempuh ! 
penyelesaian :  
Diketahui : 1. Seseorang naik mobil dari kota Solo sampai Semarang 

dengan kecepatan 68 km/jam dalam waktu t jam 
2. Kecepatan 72 km/jam maka waktunya berkurang 10 menit.  
3. Misalkan jaraknya adalah s km, kecepatannya adalah v 

km/jam 
Ditanyakan : Jarak tempuh dari kota Solo ke kota Semarang. 
Model matematika yang sesuai untuk persoalan diatas adalah sebagai 
berikut. 
s = v.t ⇔  s = 68t………..(1) 
s = v.t ⇔  s = 72(t - 6

1 ) 
           ⇔  s = 72t – 6

72 ………(2) 
Subtitusikan (2) ke (1)  
s = 68t ⇔  72t – 6

72   = 68t 
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            ⇔              4t = 6
72  

            ⇔                t = 24
72  = 3 

sehingga waktu yang diperlukan adalah 3 jam 
Jadi jarak yang ditempuh orang itu dari kota Solo menuju kota Semarang 
adalah 68 km/jam x 3 jam = 204 km. 
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Rencana Pengajaran 2 

 

Nama Sekolah  :  SMA NEGERI 5 SURAKARTA 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Kelas/Semester :  X/1 

Standar Kompetensi : Memahami dan menggunakan 

aturan dan sifat serta manipulasi 

aljabar dalam pemecahan masalah 

Materi Pokok    : Sistem persamaan linier dua 

variabel 

Alokasi Waktu : 2 (dua) jam pelajaran (2 x 45menit) 

 

I. Kompetensi Dasar 

Merancang model matematika yang berkaitan dengan sistem persamaan 

linier, menyelesaikan modelnya, dan menafsirkan hasil yang diperoleh.. 

II. Indikator Pencapaian 

1. Siswa dapat menjelaskan karakteristik masalah yang model 

matematikanya sistem persamaan linier. 

2. Siswa dapat menentukan besaran dalam masalah yang dirancang 

sebagai variabel sistem persamaan liniernya. 

3. Siswa dapat merumuskan sistem persamaan linier yang merupakan 

model matematika dari masalah. 

4. Siswa dapat menentukan penyelesaian dari model matematika. 

III. Sarana dan prasarana 

1. Buku Siswa.  

2. Alat tulis. 

IV. Pembelajaran 

1. Model pembelajaran dengan metode ekspositori. 
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2. Pelaksanaan Pembelajaran : 

a. Pembukaan 

1). Guru membuka pelajaran. 

2). Guru menyiapkan kondisi fisik kelas dengan mengabsen siswa, 

menyuruh siswa mempersiapkan buku dan peralatannya. 

3). Siswa dengan bimbingan guru membahas tugas rumah pada 

pertemuan sebelumnya. 

 

b. Kegiatan inti 

1). Guru memberikan contoh soal (terlampir) yang ditulis di papan 

tulis. 

2). Siswa dengan bimbingan guru mengerjakan soal tersebut 

dengan menggunakan metode subtitusi. 

3). Kemudian guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. 

Jika tidak ada guru bertanya,”Bagaimana jika penyelesaiannya 

menggunakan metode eliminasi dan subtitusi?” 

4). Guru memberikan kesempatan siswa untuk mengerjakan di 

papan tulis. Jika tidak ada yang bersedia guru menunjuk salah 

satu siswa. 

5). Guru memberikan soal-soal (terlampir) yang dibagikan kepada 

siswa.  

6). Siswa dengan bimbingan guru mengerjakan soal-soal tersebut 

dalam waktu 20 menit. 

7). Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menuliskan 

hasilnya di papan tulis. 

 

c. Penutup 

1). Guru bertanya,”Menurut kalian metode yang mana yang lebih 

mudah untuk digunakan dalam menyelesaikan soal-soal tadi?” 
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2). Guru memberitahukan kepada siswa pada pertemuan 

berikutnya akan diadakan evaluasi dengan materi sistem 

persamaan linier dua variabel. 
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Contoh Soal 
 

Sritex memproduksi beberapa jenis kain di antaranya adalah tipe A dan tipe B. 
Jumlah penerimaan dari penjualan 100 m kain tipe A dan 150 m kain tipe B 
sebesar Rp 1.100.000,00. Jumlah penerimaan dari penjualan 150 m kain tipe A 
dan 75 m kain tipe B sebesar Rp 1.050.000,00.  

a. Berapa harga per meter untuk tipe A dan tipe B? 
a. Berapakah jumlah penerimaan pada penjualan 200 m kain tipe A 

dan 200 m kain tipe B. 
Penyelesaian : 
Diketahui : 1. Misalkan tipe A dan tipe B masing-masing adalah x m dan y m. 

 2. Jumlah penerimaan dari penjualan 100 m kain tipe A dan 150 m 
kain tipe B sebesar Rp 1.100.000,00. 

 3. Jumlah penerimaan dari penjualan 150 m kain tipe A dan 75 m 
kain tipe B sebesar Rp 1.050.000,00. 

Ditanyakan : a. harga per meter untuk tipe A dan tipe B. 
b. jumlah penerimaan pada penjualan 200 m kain tipe A dan 200 

m kain tipe B. 
Model matematika yang sesuai untuk persoalan diatas adalah sebagai berikut. 

100x + 150y = 1100000 …….. (1) 
150x + 75y   = 1050000 …….. (2) 

dengan menggunakan eliminasi diperoleh : 
100x + 150y = 1100000        x 1      ⇔  100x + 150y = 1100000         
150x + 75y   = 1050000        x 2      ⇔  300x + 150y = 2100000         
                                                                           - 200x = - 1000000 
                        x = 5000 ……….. (3)  

subtitusikan (3) ke (1) diperoleh : 
100x + 150y = 1100000 ⇔  100(5000) + 150y = 1100000 
       ⇔      500000 + 150y = 1100000   
       ⇔                            y = 7000 

a. Jadi di Sritex harga per meter untuk tipe A dan B adalah Rp 5000,00 dan       
Rp 7000,00. 

b. Jadi jumlah penerimaan Sritex pada penjualan 200 m kain tipe A dan 200 m 
kain tipe B adalah Rp2.400.000,00. 
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+ 

x + y  = 7    x 2   ⇔  2x + 2y = 14 
2x – y = 5    x 1  ⇔    2x – y  = 5 
                    
                                          3y = 9 
                                            y = 3   

Soal-soal 
 
1. Andi dan Badu adalah anak yang baik. Saat keduanya makan siang 

bersama keluarga ibu mengeluarkan permen coklat sebanyak 7 buah. Ibu 
ingin memberikannya kepada dua anaknya tetapi jika dua kali jumlah 
coklat yang banyak adalah 5 lebihnya dari jumlah coklat yang sedikit 
maka berapa coklat yang diterima oleh Andi dan Badu masing-masing?  
Penyelesaian : 
Diketahui : 1. Misalkan permen coklat yang dipunyai Andi adalah x buah 

dan Badu adalah y buah. 
 2. Jumlah permen coklat yang akan diberikan kepada Andi dan 

Badu adalah 7 buah.  
 3. Dua kali jumlah coklat yang banyak adalah 5 lebihnya dari 

jumlah coklat yang sedikit. 
 4. Misalkan Andi diberikan ibu lebih banyak daripada Badu 
Ditanyakan : Jumlah permen coklat masing-masing dari Andi dan Badu 
Model matematika yang sesuai untuk persoalan diatas adalah sebagai 

berikut. 
  x + y = 7 …………………..………...(1) 
  2x  = y + 5 ⇔  2x – y = 5 …………..(2) 
 
 
dengan menggunakan eliminasi :  
x + y   = 7                      
2x – y = 5 
 
     3x = 12 
       x = 4 
 
Jadi jumlah permen coklat yang diterima oleh Andi adalah 4 buah dan 
Badu adalah 3 buah. 
 
 

2. Apabila setiap sisi pada sebuah persegipanjang diperpanjang dengan 10 
cm. maka luasnya menjadi 410 cm2 lebih besar. Tetapi apabila lebarnya 
dikurangi dengan 5 cm dan panjangnya ditambah dengan 5 cm, maka 
luasnya berkurang 30 cm2. Tentukan kelilling persegipanjang tersebut. 
Penyelesaian : 
Diketahui : 1. Misalkan panjang dan lebar persegipanjang itu adalah x cm 

dan y cm. 
 2. Setiap sisi pada sebuah persegipanjang diperpanjang dengan 

10 cm. maka luasnya menjadi 410 cm2 lebih besar. 
 3. Lebarnya dikurangi dengan 5 cm dan panjangnya ditambah 

dengan 5 cm, maka luasnya berkurang 30 cm2. 
Ditanyakan : kelilling persegipanjang. 
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Model matematika yang sesuai untuk persoalan diatas adalah sebagai 
berikut. 
(x + 10)(y + 10) – xy = 410            ⇔  x + y = 31 ……. (1) 
xy – (x – 5)(y – 5)     = 30              ⇔  x – y = 1 ……… (2) 
dengan menggunakan eliminasi diperoleh : 
  x + y = 31 
  x – y = 1 
⇔  2x = 32 
⇔    x = 16 …… (3) 
subtitusikan (3) ke (1) diperoleh : 
x + y = 31 ⇔  16 + y = 31 
  ⇔          y = 15 
Jadi kelilling persegipanjang itu adalah 2x + 2y = 2(16) + 2(15) = 62 cm. 
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Lembar Pengamatan Pembelajaran Berbasis Masalah untuk Guru 

 
Nama Guru :   Sekolah : SMA Negeri 5 Surakarta 
Hari/tanggal :                                   Kelas     : X 
Petunjuk : 
Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√ ) pada kolom yang 
sesuai 

Dilakukan Skor  Aspek yang Diamati 
Ya Tidak 1 2 3 4 

Tahap-1 Mengorientasi siswa pada masalah 
 1. Menjelaskan  tujuan pembelajaran       
 2. Memunculkan  masalah       
 3. Memotivasi siswa untuk                     

memecahkan masalah 
      

Tahap-2 Mengorganisasi siswa untuk belajar 
 1. Membimbing siswa dalam 

mengorganisasi tugas 
      

Tahap-3 Membimbing penyelidikan individual/kelompok 
 1. Melakukan pengamatan/eksperimen       
 2. Merekam dan mengorganisasi data       
 3. Menganalisis dan menyimpulkan 

hasil 
      

Tahap-4 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 
 1. Membimbing siswa menyajikan 

hasil karya 
      

 2. Memberi kesempatan siswa lain 
untuk menanggapi hasil yang 
disajikan 

   
 

  

Tahap-5 Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 
 1. Membantu siswa mengkaji cara-cara 

yang ditempuh selama proses 
penyelidikannya 

   
  

 

 
 
Keterangan : 
1 : tidak baik 
2 : cukup baik 
3 : baik 
4 : sangat baik 

 
 
 
 

 

Lampiran 4  
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Lembar Pengamatan Pembelajaran Berbasis Masalah untuk Guru 
 
Nama Guru :   Sekolah : SMA Negeri 5 Surakarta 
Hari/tanggal :                                   Kelas     : X 
Petunjuk : 
Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√ ) pada kolom yang 
sesuai 

Dilakukan Skor  Aspek yang Diamati 
Ya Tidak 1 2 3 4 

Tahap-1 Mengorientasi siswa pada masalah 
 1. Menjelaskan  tujuan pembelajaran    √   
 2. Memunculkan  masalah    √   
 3. Memotivasi siswa untuk                     

memecahkan masalah 
   √   

Tahap-2 Mengorganisasi siswa untuk belajar 
 1. Membimbing siswa dalam 

mengorganisasi tugas 
    √  

Tahap-3 Membimbing penyelidikan individual/kelompok 
 1. Melakukan pengamatan/eksperimen     √  
 2. Merekam dan mengorganisasi data    √   
 3. Menganalisis dan menyimpulkan 

hasil 
    √  

Tahap-4 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 
 1. Membimbing siswa menyajikan 

hasil karya 
   √   

 2. Memberi kesempatan siswa lain 
untuk menanggapi hasil yang 
disajikan 

   
√ 

  

Tahap-5 Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 
 1. Membantu siswa mengkaji cara-cara 

yang ditempuh selama proses 
penyelidikannya 

   
√  

 

 
 
Keterangan : 
1 : tidak baik 
2 : cukup baik 
3 : baik 
4 : sangat baik 

 
 
 

 

Pembelajaran I 
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Lembar Pengamatan Pembelajaran Berbasis Masalah untuk Guru 
 
Nama Guru :   Sekolah : SMA Negeri 5 Surakarta 
Hari/tanggal :                                   Kelas     : X 
Petunjuk : 
Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√ ) pada kolom yang 
sesuai 

Dilakukan Skor  Aspek yang Diamati 
Ya Tidak 1 2 3 4 

Tahap-1 Mengorientasi siswa pada masalah 
 1. Menjelaskan  tujuan pembelajaran     √  
 2. Memunculkan  masalah    √   
 3. Memotivasi siswa untuk                     

memecahkan masalah 
   √   

Tahap-2 Mengorganisasi siswa untuk belajar 
 1. Membimbing siswa dalam 

mengorganisasi tugas 
    √  

Tahap-3 Membimbing penyelidikan individual/kelompok 
 1. Melakukan pengamatan/eksperimen     √  
 2. Merekam dan mengorganisasi data     √  
 3. Menganalisis dan menyimpulkan 

hasil 
    √  

Tahap-4 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 
 1. Membimbing siswa menyajikan 

hasil karya 
   √   

 2. Memberi kesempatan siswa lain 
untuk menanggapi hasil yang 
disajikan 

   
√ 

  

Tahap-5 Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 
 1. Membantu siswa mengkaji cara-cara 

yang ditempuh selama proses 
penyelidikannya 

   
 √

 

 
 
Keterangan : 
1 : tidak baik 
2 : cukup baik 
3 : baik 
4 : sangat baik 

 
 
 

 

Pembelajaran II 
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Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

 
Nama Guru :   Sekolah : SMA Negeri 5 Surakarta 
Hari/tanggal :                                   Kelas               : X 
Petunjuk : 
Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (√ ) pada kolom yang sesuai 

Penilaian No Aktivitas Ya Tidak 
1 2 3 4 

1. Siswa melakukan kegiatan matematis 
(kegiatan yang terkait dengan pembelajaran 
matematika): 
Mengukur, menghitung, mengamati, 
mencatat, menggambar, membuat tabel, 
membuat grafik, melakukan percobaan, 
menggunting, memotong, memprediksi, 
membuat kesimpulan/generalisasi, dst.  

    

  

2. Siswa berinteraksi satu sama lain 
 Saling bertanya 
 Saling menjelaskan 
 Saling bekerja sama 
 Saling berdiskusi, dst. 

   

   

3. Siswa mengembangkan komunikasi       
 Memformulasikan gagasan (tertulis)       
 Menyampaikan gagasan 

(lisan)/mempresentasikan hasil karya 
      

 Memberi tanggapan (lisan)       
4. Siswa mendapat kesempatan untuk 

melakukan refleksi 
      

 
 
Penilaian : 
1 : banyak siswa yang melakukan aktivitas <25% 
2 : banyak siswa yang melakukan aktivitas 25% - 50% 
3 : banyak siswa yang melakukan lebih dari 50% dan kurang dari 75% 
4 : banyak siswa yang melakukan aktivitas lebih dari atau sama dengan 75% 
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Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 
 

Nama Guru :   Sekolah : SMA Negeri 5 Surakarta 
Hari/tanggal :                                   Kelas               : X 
Petunjuk : 
Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (√ ) pada kolom yang sesuai 

Penilaian No Aktivitas Ya Tidak 
1 2 3 4 

1. Siswa melakukan kegiatan matematis 
(kegiatan yang terkait dengan pembelajaran 
matematika): 
Mengukur, menghitung, mengamati, 
mencatat, menggambar, membuat tabel, 
membuat grafik, melakukan percobaan, 
menggunting, memotong, memprediksi, 
membuat kesimpulan/generalisasi, dst.  

    

√  

2. Siswa berinteraksi satu sama lain 
 Saling bertanya 
 Saling menjelaskan 
 Saling bekerja sama 
 Saling berdiskusi, dst. 

   

√   

3. Siswa mengembangkan komunikasi     √  
 Memformulasikan gagasan (tertulis)     √  
 Menyampaikan gagasan 

(lisan)/mempresentasikan hasil karya 
    √  

 Memberi tanggapan (lisan)   √    
4. Siswa mendapat kesempatan untuk 

melakukan refleksi 
   √   

 
 
Penilaian : 
1 : banyak siswa yang melakukan aktivitas <25% 
2 : banyak siswa yang melakukan aktivitas 25% - 50% 
3 : banyak siswa yang melakukan lebih dari 50% dan kurang dari 75% 
4 : banyak siswa yang melakukan aktivitas lebih dari atau sama dengan 75% 
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Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 
 

Nama Guru :   Sekolah : SMA Negeri 5 Surakarta 
Hari/tanggal :                                   Kelas               : X 
Petunjuk : 
Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (√ ) pada kolom yang sesuai 

Penilaian No Aktivitas Ya Tidak 
1 2 3 4 

1. Siswa melakukan kegiatan matematis 
(kegiatan yang terkait dengan pembelajaran 
matematika): 
Mengukur, menghitung, mengamati, 
mencatat, menggambar, membuat tabel, 
membuat grafik, melakukan percobaan, 
menggunting, memotong, memprediksi, 
membuat kesimpulan/generalisasi, dst.  

    

 √ 

2. Siswa berinteraksi satu sama lain 
 Saling bertanya 
 Saling menjelaskan 
 Saling bekerja sama 
 Saling berdiskusi, dst. 

   

 √  

3. Siswa mengembangkan komunikasi     √  
 Memformulasikan gagasan (tertulis)     √  
 Menyampaikan gagasan 

(lisan)/mempresentasikan hasil karya 
    √  

 Memberi tanggapan (lisan)    √   
4. Siswa mendapat kesempatan untuk 

melakukan refleksi 
   √   

 
 
Penilaian : 
1 : banyak siswa yang melakukan aktivitas <25% 
2 : banyak siswa yang melakukan aktivitas 25% - 50% 
3 : banyak siswa yang melakukan lebih dari 50% dan kurang dari 75% 
4 : banyak siswa yang melakukan aktivitas lebih dari atau sama dengan 75% 
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Rubrik Penskoran Kinerja Kelompok dalam Memecahkan Masalah 

 
 

Level Deskripsi Kelompok 
3- Superiaor 
(hebat) 

• Menggunakan konsep-konsep secara 
benar  

• Menggunakan strategi yang cocok untuk 
menjawab pertanyaan 

• Perhitungannya pada benar  
• Penjelasan tertulisnya sangat jelas/mudah 

terbaca 
• Memenuhi semua syarat permasalahan 

 

3- Memuaskan • Menggunakan konsep-konsep secara 
benar  

• Menggunakan strategi yang cocok untuk 
menjawab pertanyaan 

• Perhitungannya pada benar 
• Penjelasan tertulisnya jelas 
• Memenuhi semua syarat permasalahan 

 

2-  Cukup 
 memuaskan 

• Menunjukkan pemahaman paling sedikit 
satu dari konsep secara benar 

• Pada umumnya strategi yang digunakan 
untuk menjawab pertanyaan adalah cocok  

• Perhitungan pada umumnya benar  
• Penjelasan tertulisnya cukup jelas 
• Hampir semua syarat permasalahan 

dipenuhi 

 

1- Tidak 
memuaskan 

• Menujukkan pemahaman yang kurang 
terhadap konsep secara benar  

• Tidak menggunakan strategi yang cocok 
untuk menjawab pertanyaan 

• Perhitungannya tidak benar  
• Penjelasan tertulisnya tidak jelas 
• Tidak memenuhi syarat-syarat 

permasalahan 
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Rubrik Penskoran Kinerja Kelompok dalam Memecahkan Masalah 
 

 
Level Deskripsi Kelompok 

3- Superiaor 
(hebat) 

• Menggunakan konsep-konsep secara 
benar  

• Menggunakan strategi yang cocok untuk 
menjawab pertanyaan 

• Perhitungannya pada benar  
• Penjelasan tertulisnya sangat jelas/mudah 

terbaca 
• Memenuhi semua syarat permasalahan 

2 

3- Memuaskan • Menggunakan konsep-konsep secara 
benar  

• Menggunakan strategi yang cocok untuk 
menjawab pertanyaan 

• Perhitungannya pada benar 
• Penjelasan tertulisnya jelas 
• Memenuhi semua syarat permasalahan 

3 

2-  Cukup 
 memuaskan 

• Menunjukkan pemahaman paling sedikit 
satu dari konsep secara benar 

• Pada umumnya strategi yang digunakan 
untuk menjawab pertanyaan adalah cocok  

• Perhitungan pada umumnya benar  
• Penjelasan tertulisnya cukup jelas 
• Hampir semua syarat permasalahan 

dipenuhi 

2 

1- Tidak 
memuaskan 

• Menujukkan pemahaman yang kurang 
terhadap konsep secara benar  

• Tidak menggunakan strategi yang cocok 
untuk menjawab pertanyaan 

• Perhitungannya tidak benar  
• Penjelasan tertulisnya tidak jelas 
• Tidak memenuhi syarat-syarat 

permasalahan 
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Rubrik Penskoran Kinerja Kelompok dalam Memecahkan Masalah 
 

 
Level Deskripsi Kelompok 

3- Superiaor 
(hebat) 

• Menggunakan konsep-konsep secara 
benar  

• Menggunakan strategi yang cocok untuk 
menjawab pertanyaan 

• Perhitungannya pada benar  
• Penjelasan tertulisnya sangat jelas/mudah 

terbaca 
• Memenuhi semua syarat permasalahan 

2 

3- Memuaskan • Menggunakan konsep-konsep secara 
benar  

• Menggunakan strategi yang cocok untuk 
menjawab pertanyaan 

• Perhitungannya pada benar 
• Penjelasan tertulisnya jelas 
• Memenuhi semua syarat permasalahan 

4 

2-  Cukup 
 memuaskan 

• Menunjukkan pemahaman paling sedikit 
satu dari konsep secara benar 

• Pada umumnya strategi yang digunakan 
untuk menjawab pertanyaan adalah cocok  

• Perhitungan pada umumnya benar  
• Penjelasan tertulisnya cukup jelas 
• Hampir semua syarat permasalahan 

dipenuhi 

1 

1- Tidak 
memuaskan 

• Menujukkan pemahaman yang kurang 
terhadap konsep secara benar  

• Tidak menggunakan strategi yang cocok 
untuk menjawab pertanyaan 

• Perhitungannya tidak benar  
• Penjelasan tertulisnya tidak jelas 
• Tidak memenuhi syarat-syarat 

permasalahan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pembelajaran II 



 
 

100

 
Angket Refleksi Siswa Terhadap Pembelajaran 

 
 

Petunjuk : Lingkarilah pilihan kamu dari setiap aspek berikut! 
1. Pembelajaran berdasarkan masalah ini………… 

a. Tidak menyenangkan 

b. Menyenangkan 

c. Sangat menyenangkan 

2. Pembelajaran berdasarkan masalah ini……….. 

a. Membuat saya menjadi bingung 

b. Mudah diikuti 

c. Sangat jelas 

3. Pembelajaran yang dilakukan dengan kerja kelompok………….. 

a. Tidak menyenangkan 

b. Menyenangkan 

c. Sangat menguntungkan 

4. Penyajian hasil karya kelompok…………. 

a. Tidak menyenangkan 

b. Menyenangkan 

c. Sangat menyenangkan 

5. Masalah yang harus diselesaikan sebagai evaluasi pembelajaran………….. 

a. Sulit  

b. Menarik 

c. Memotivasi saya untuk terus belajar 

6. Pembelajaran berdasarkan masalah ini membuat saya………… 

a. Biasa saja  

b. Cukup berani 

c. Sangat berani 
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SOAL TES UJI COBA 

 
Kerjakanlah dengan jujur dan sungguh-sungguh ! 
 
1. Tono dan Tini mempunyai 15 buah kue pemberian ibunya. Ibu 

membelinya di toko Roti Kecil. Karena Tono merupakan anak yang rajin 
dan selalu membantu ibu maka Tono diberi oleh ibu kue lebih banyak 1 
buah daripada Tini. Carilah jumlah kue masing-masing dari Tono dan 
Tini! 

 
2. 4 tahun yang lalu 3 kali  umur Tono sama dengan umur Amir sekarang. 

Sedangkan 4 tahun yang akan datang, 2 kali umur Tono sama dengan 
umur Amir sekarang. Carilah umur masing-masing saat ini! 
 

3. Andi dan Badu adalah anak yang baik. Saat keduanya makan siang 
bersama keluarga ibu mengeluarkan permen coklat sebanyak 7 buah. Ibu 
ingin memberikannya kepada dua anaknya tetapi jika dua kali jumlah 
coklat yang banyak adalah 5 lebihnya dari jumlah coklat yang sedikit 
maka berapa coklat yang diterima oleh Andi dan Badu masing-masing?  

 
4. Mas Boi, Si Emon dan Andi sedang berbelanja ke Toko Buku Gramedia. 

Mas Boi membeli 5 buah buku tulis dan 2 buah pensil. Untuk itu Mas Boi 
harus membayar Rp 5.400,00. Si Emon membeli 3 buah buku tulis dan 4 
buah pensil jumlah uang yang harus dibayar oleh Si Emon adalah Rp 
5.200,00. Kemudian Andi ingin membeli sebuah buku tulis dan sebuah 
pensil. Tetapi Andi ragu apakah uangnya cukup untuk membayarnya. 
Dapatkah kalian membantu Andi agar dia tahu berapakah uang yang harus 
dibayarnya karena ia hanya membawa uang Rp 2.000,00 saja.  

 
5. Pada pabrik gula di Colo Madu, mesin produksi A menghasilkan 100 kg 

gula per jam, sedangkan mesin produksi B menghasilkan 150 kg gula per 
jam. Dalam satu hari kedua mesin itu diharapkan  dapat menghasilkan 
2600 kg gula. Jumlah jam kerja untuk mesin A dan mesin B adalah 20 
jam. Berapa jam mesin A dan mesin B harus bekerja dalam satu hari? 

 
6. Di dalam gedung Bioskop Fajar  terdapat 200 orang penonton. Harga tiap 

lembar karcis adalah Rp 5.000,00 untuk anak-anak dan Rp 10.000,00 
untuk dewasa. Hasil penjualan karcis sebesar Rp 1.550.000,00. Berapakah 
banyaknya penonton yang masih anak-anak? 

 
7. Sritex memproduksi beberapa jenis kain di antaranya adalah tipe A dan 

tipe B. Jumlah penerimaan dari penjualan 100 m kain tipe A dan 150 m 
kain tipe B sebesar Rp 1.100.000,00. Jumlah penerimaan dari penjualan 
150 m kain tipe A dan 75 m kain tipe B sebesar Rp 1.050.000,00.  
a. Berapa harga per meter untuk tipe A dan tipe B? 
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b. Berapakah jumlah penerimaan pada penjualan 200 m kain tipe A dan 
200 m kain tipe B. 

 
8. Kelilling sebuah persegi panjang sama dengan 70 cm. Jika panjangnya 

dibuat menjadi dua kali semula dan lebarnya dibuat 3
1  kali semula, maka 

kelilling persegipanjang itu menjadi 90 cm. Carilah panjang dan lebar dari 
persegi panjang semula. 

 
9. Apabila setiap sisi pada sebuah persegipanjang diperpanjang dengan 10 

cm. maka luasnya menjadi 410 cm2 lebih besar. Tetapi apabila lebarnya 
dikurangi dengan 5 cm dan panjangnya ditambah dengan 5 cm, maka 
luasnya berkurang 30 cm2. Tentukan kelilling persegipanjang tersebut. 

 
10. Yudi bersepeda dari Mojosongo menuju ke  Solo Baru, ia berangkat pukul 

09.40 dan kecepatannya 16 km/jam, di Solo Baru ia beristirahat 2,25 jam. 
Waktu kembali kecepatannya hanya 12 km/jam, ia tiba kembali di 
Mojosongo pukul 15.25. Berapakah waktu yang diperlukan untuk 
berangkat dan kembali masing-masing serta jarak Mojosongo ke Solo 
Baru? 
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KUNCI JAWABAN SOAL TES UJI COBA 

 
1. Penyelesaian : 

Diketahui : 1. Misalkan kue yang dipunyai Tono adalah x buah dan Tini 
adalah y buah. 

 2. Tono dan Tini mempunyai 15 buah kue  
 3. Kue Tono lebih banyak 1 buah daripada Tini 
Ditanyakan : jumlah kue masing-masing dari Tono dan Tini 
Model matematika yang sesuai untuk persoalan diatas adalah sebagai 

berikut. 
  x + y = 15 ………………………...(1) 
  x  = y + 1 ⇔  x – y = 1 …………..(2) 
dengan menggunakan eliminasi :  
x + y = 15                      
x – y = 1 
 
     2x = 16 
       x = 8 
 
Jadi jumlah kue Tono adalah 8 buah dan kue Tini adalah 7 buah. 
 

2. Penyelesaian :  
Diketahui : 1. Misalkan umur Tono sekarang adalah x tahun dan umur 

Amir sekarang adalah y tahun. 
 2. 4 tahun yang lalu umur Tono 3 kali umur Amir. 
 3. 4 tahun yang akan datang umur Tono 2 kali umur Amir. 
Ditanyakan : Umur masing-masing saat ini 
Model matematika yang sesuai untuk persoalan diatas adalah sebagai 
berikut. 
3(x – 4) = y ⇔  3x – 12 = y ⇔  3x – y = 12 ………..(1) 
2(x + 4) = y ⇔  2x + 8 = y   ⇔  2x –y = -8 …………(2) 
dengan menggunakan eliminasi diperoleh :  
3x – y = 12 
2x –y = -8 
 
       x = 20     ………….(3) 
(3) disubtitusikan ke (1) 
3x – y = 12 ⇔  3(20) – y = 12 
                   ⇔       60 – y = 12 
                   ⇔              -y = - 48 
                   ⇔               y = 48 
 Jadi umur Tono sekarang adalah 20 tahun dan umur Amir sekarang adalah 
48 tahun. 

 
 

x + y = 15 
x – y = 1 
                    
   2y = 14 
     y = 7   
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x + y  = 7    x 2  ⇔  2x + 2y = 14 
2x – y = 5    x 1  ⇔  2x – y  = 5 
                    
                                          3y = 9 
                                            y = 3   

3. Penyelesaian : 
Diketahui : 1. Misalkan permen coklat yang dipunyai Andi adalah x buah 

dan Badu adalah y buah. 
 2. Jumlah permen coklat yang akan diberikan kepada Andi dan 

Badu adalah 7 buah.  
 3. Dua kali jumlah coklat yang banyak adalah 5 lebihnya dari 

jumlah coklat yang sedikit. 
 4. Misalkan Andi diberikan ibu lebih banyak daripada Badu 
Ditanyakan : Jumlah permen coklat masing-masing dari Andi dan Badu 
Model matematika yang sesuai untuk persoalan diatas adalah sebagai 

berikut. 
  x + y = 7 …………………..………...(1) 
  2x  = y + 5 ⇔  2x – y = 5 …………..(2) 
 
 
dengan menggunakan eliminasi :  
x + y   = 7                      
2x – y = 5 
 
     3x = 12 
       x = 4 
 
Jadi jumlah permen coklat yang diterima oleh Andi adalah 4 buah dan 
Badu adalah 3 buah. 

 
4. Penyelesaian : 

Diketahui : 1. Misalkan harga sebuah buku tulis adalah x rupiah dan harga 
sebuah pensil adalah y rupiah. 

 2. Mas Boi membeli 5 buah buku tulis dan 2 buah pensil maka 
membayar Rp 5.400,00. 

 3. Si Emon membeli 3 buah buku tulis dan 4 buah pensil maka 
membayar Rp 5.200,00. 

Ditanyakan : uang yang harus dibayar oleh Andi untuk sebuah buku tulis 
dan sebuah pensil. 

Model matematika yang sesuai untuk persoalan diatas adalah sebagai 
berikut. 
5x + 2y = 5400 ....…… (1) 
3x + 4y = 5200 ……… (2) 
dengan eliminasi diperoleh : 
5x + 2y = 5400    x 2    ⇔  10x + 4y = 10800                 
3x + 4y = 5200    x 1    ⇔    3x + 4y = 5200 
          7x  =  5600 
            x  = 800 ……. (3) 
subtitusikan (3) ke (1) diperoleh : 
5x + 2y = 5400 ⇔  5(800) + 2y = 5400 
    ⇔    4000 + 2y = 5400  
    ⇔    y = 700 
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Jadi harga di Toko Buku Gramedia untuk sebuah buku tulis adalah Rp 
800,00 dan harga untuk sebuah pensil adalah Rp 700,00 berarti Andi harus 
membayar: Rp 800,00 + Rp 700,00  = Rp 1.500,00.  

 
5. Penyelesaian : 

Diketahui : 1. Misalkan dalam satu hari mesin A bekerja x jam dan mesin 
B bekerja y jam. 

 2. Mesin produksi A menghasilkan 100 kg gula per jam, 
sedangkan mesin produksi B menghasilkan 150 kg gula per 
jam. 

 3. Dalam satu hari kedua mesin itu diharapkan  dapat 
menghasilkan 2600 kg gula. 

 4. Jumlah jam kerja untuk mesin A dan mesin B adalah 20 jam. 
Ditanyakan : Banyaknya jam mesin A dan mesin B harus bekerja dalam 

satu hari. 
Model matematika yang sesuai untuk persoalan di atas adalah sebagai 
berikut. 
x + y = 20                                                     ……… (1) 
100x + 150y = 2600 ⇔  2x + 3y = 52         ……… (2) 
subtitusikan (1) ke (2) diperoleh : 
 2x + 3y = 52 ⇔  2x + 3(20 – x) = 52 
                       ⇔  2x + 60 – 3x   = 52 
                       ⇔                     -x = -8  ⇔  x = 8  … (3) 
subtitusikan (3) ke (1) diperoleh : 
x + y = 20 ⇔  8 + y = 20 ⇔  y = 12 
Jadi mesin A bekerja 8 jam per hari dan mesin B bekerja 12 jam per hari 
untuk dapat menghasilkan 2600 kg gula.   

 
6.   Penyelesaian : 

Diketahui : 1. Misalkan jumlah penonton anak-anak adalah x orang dan 
jumlah penonton dewasa adalah y orang. 

 2. Harga tiap lembar karcis adalah Rp 5.000,- untuk anak-anak 
dan Rp 10.000,- untuk dewasa. 

 3. Hasil penjualan karcis sebesar Rp 1.550.000,-. 
 4. Dalam Bioskop Fajar terdapat 200 orang penonton. 
Ditanyakan : Banyaknya penonton yang masih anak-anak. 
Model matematika yang sesuai untuk persoalan di atas adalah sebagai 
berikut. 
x + y = 200                           ……… (1) 
5000x + 10000y = 1550000 ……… (2) 
dengan eliminasi diperoleh : 
x + y = 200                               x 10000    ⇔  10000x + 10000y = 2000000                 
5000x + 10000y = 1550000     x 1            ⇔    5000x + 10000y = 1550000 
              5000x  =   450000 
                      x  = 90 
Jadi banyaknya penonton anak-anak adalah 90 orang. 
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7.   Penyelesaian : 
Diketahui : 1. Misalkan tipe A dan tipe B masing-masing adalah x m dan y 

m. 
 2. Jumlah penerimaan dari penjualan 100 m kain tipe A dan 

150 m kain tipe B sebesar Rp 1.100.000,00. 
 3. Jumlah penerimaan dari penjualan 150 m kain tipe A dan 75 

m kain tipe B sebesar Rp 1.050.000,00. 
Ditanyakan : a. harga per meter untuk tipe A dan tipe B. 

    b. jumlah penerimaan pada penjualan 200 m kain tipe A dan 
200 m kain tipe B. 

Model matematika yang sesuai untuk persoalan diatas adalah sebagai 
berikut. 
100x + 150y = 1100000 …….. (1) 
150x + 75y   = 1050000 …….. (2) 
dengan menggunakan eliminasi diperoleh : 
100x + 150y = 1100000        x 1      ⇔  100x + 150y = 1100000         
150x + 75y   = 1050000        x 2      ⇔  300x + 150y = 2100000         
                                                                           - 200x = - 1000000 
                        x = 5000 ……….. (3)  
subtitusikan (3) ke (1) diperoleh : 
100x + 150y = 1100000 ⇔  100(5000) + 150y = 1100000 
       ⇔      500000 + 150y = 1100000   
       ⇔                            y = 7000 
a. Jadi di Sritex harga per meter untuk tipe A dan B adalah Rp 5000,00 

dan  Rp 7000,00. 
b. Jadi jumlah penerimaan Sritex pada penjualan 200 m kain tipe A dan 

200 m kain tipe B adalah Rp2.400.000,00. 
 
8.   Penyelesaian : 

Diketahui : 1. Misalkan panjang dan lebar persegipanjang masing-masing 
adalah x cm dan y cm. 

 2. Kelilling sebuah persegi panjang sama dengan 70 cm. 
 3. Jika panjangnya dibuat menjadi dua kali semula dan 

lebarnya dibuat 3
1  kali semula, maka kelilling 

persegipanjang itu menjadi 90 cm 
Ditanyakan : Panjang dan lebar dari persegipanjang semula. 
Model matematika yang sesuai untuk persoalan diatas adalah sebagai 
berikut. 
2x + 2y = 70 …… (1) 
4x + 3

2 y = 90 ….. (2) 
dengan menggunakan eliminasi diperoleh : 
2x + 2y = 70         x 2     ⇔  4x + 4y = 140 
4x + 3

2 y = 90       x 1      ⇔  4x + 3
2 y = 90 

                                                      3
10 y = 50 
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              y = 10
3 . 50 = 15 …… (3) 

subtitusikan (3) ke (1) diperoleh : 
2x + 2y = 70 ⇔  2x + 2(15) = 70 
           ⇔      2x + 30 = 70     
           ⇔                x = 20 
Jadi panjang persegipanjang tersebut adalah 20 cm sedangkan lebarnya 
adalah 15 cm. 
 

9.   Penyelesaian : 
Diketahui : 1. Misalkan panjang dan lebar persegipanjang itu adalah x cm 

dan y cm. 
 2. Setiap sisi pada sebuah persegipanjang diperpanjang dengan 

10 cm. maka luasnya menjadi 410 cm2 lebih besar. 
 3. Lebarnya dikurangi dengan 5 cm dan panjangnya ditambah 

dengan 5 cm, maka luasnya berkurang 30 cm2. 
Ditanyakan : kelilling persegipanjang. 
Model matematika yang sesuai untuk persoalan diatas adalah sebagai 
berikut. 
(x + 10)(y + 10) – xy = 410            ⇔  x + y = 31 ……. (1) 
xy – (x – 5)(y – 5)     = 30              ⇔  x – y = 1 ……… (2) 
dengan menggunakan eliminasi diperoleh : 
  x + y = 31 
  x – y = 1 
⇔  2x = 32 
⇔    x = 16 …… (3) 
subtitusikan (3) ke (1) diperoleh : 
x + y = 31 ⇔  16 + y = 31 
  ⇔          y = 15 
Jadi kelilling persegipanjang itu adalah 2x + 2y = 2(16) + 2(15) = 62 cm. 
 

10. Penyelesaian : 
Diketahui : 1. Misalkan waktu berangkat dari Mojosongo ke Solo Baru = 

tAB jam dan waktu kembali dari Solo Baru ke Mojosongo = 
tBA jam. 

 2. kecepatan berangkat 16 km/jam . 
 3. kecepatan kembali  12 km/jam. 
 4. jarak Mojosongo ke Solo Baru (SAB) = jarak Solo Baru ke 

Mojosongo (SBA) 
 5. jarak = kecepatan x waktu  
Ditanyakan : waktu yang diperlukan untuk berangkat dan kembali masing-

masing serta jarak Mojosongo ke Solo Baru. 
Model matematika yang sesuai untuk persoalan diatas adalah sebagai 
berikut. 
SAB  = VAB x tAB  ⇔  SAB = 16 tAB 
SBA = VBA x tBA  ⇔  SBA = 12 tBA 
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SAB = SBA 
⇔  16 tAB = 12 tBA 
⇔  4 tAB - 3 tBA = 0 
waktu yang diperlukan untuk berangkat dan kembali :  
tAB + tBA = (15.25 – 09.40) – 2,25 
⇔  tAB + tBA = 5,75 – 2,25 
⇔  tAB + tBA = 3,5 
berdasarkan uraian di atas diperoleh sistem persamaan linier : 
4 tAB - 3 tBA = 0     ….. (1) 
tAB + tBA         = 3,5 ….. (2) 
4 tAB - 3 tBA = 0       x 1          ⇔  4 tAB - 3 tBA   = 0        
tAB + tBA         = 3,5    x 4          ⇔  4 tAB + 4 tBA = 14 
          -7 tBA = -14    
                         tBA = 2 …… (3) 
subtitusikan (3) ke (2) diperoleh : 
tAB + tBA  = 3,5  ⇔  tAB + 2  = 3,5  ⇔  tAB = 1,5 
SAB = 16 tAB = 16 x 1,5 = 24 km 
Jadi waktu yang diperlukannya untuk berangkat 1,5 jam dan untuk 
kembali 2 jam, serta jarak Mojosongo ke Solo Baru adalah 24 km. 
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KELAS X3              
               

BUTIR SOAL  No Kode NAMA SISWA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Y Y² 

1 KL-1 Astri Wulanningtyas 2 4 0 10 0 2 2 0 4 0 24 576 

2 KL-4 
Citraningrum Azhari 
NA 2 0 2 10 0 2 0 2 0 10 28 784 

3 KL-9 Heri Yunia Ningsih 2 0 8 10 0 10 0 2 0 0 32 1024 

4 KL-3 
Citra Resmi Lestariana 
P 2 4 0 10 10 4 4 0 0 0 34 1156 

5 KL-2 Ayu Novianti Ashari 2 0 10 10 0 0 2 2 4 4 34 1156 
6 KL-5 Dewi Putri Meirastuti 2 10 10 10 0 0 2 0 0 0 34 1156 
7 KL-6 Eny Setyowati 8 0 10 10 2 2 0 2 2 2 38 1444 
8 KL-7 Erna Ermawati 2 2 0 10 0 10 0 2 10 2 38 1444 
9 KL-13 Kurniawati 8 10 0 0 10 0 10 0 0 0 38 1444 

10 KL-8 Hasna Wijayanti 0 0 10 10 2 0 2 2 10 2 38 1444 
11 KL-11 Ika Puspita Rohmatul L 8 0 10 10 0 10 0 0 2 0 40 1600 
12 KL-12 Irma Elviana 2 10 0 10 10 10 0 2 0 0 44 1936 
13 KL-10 Icha Puspitasari 2 8 0 10 10 0 2 2 2 10 46 2116 
14 KL-14 Lanjar Sari 10 10 10 10 0 2 2 0 8 0 52 2704 
15 KL-15 Lusia Fatma Y 2 0 10 0 10 0 2 10 10 8 52 2704 
16 KL-17 Nia Kartika Wuri 2 10 10 10 0 10 0 0 10 0 52 2704 
17 KL-18 Noerma Shofie R 2 10 0 10 10 10 10 0 0 0 52 2704 
18 KL-19 Noviana Dini Yolando 10 10 2 10 0 10 0 0 10 0 52 2704 
19 KL-16 Nadina Kartika 10 0 10 10 10 2 0 2 10 0 54 2916 
20 KL-21 Nur Laili Masruroh 2 10 0 10 10 2 2 0 10 8 54 2916 
21 KL-20 Nur Fitrianingsih 10 10 2 10 10 0 10 2 0 2 56 3136 
22 KL-22 Nurul Tri Mastuti 4 10 2 10 0 10 2 10 10 6 64 4096 
23 KL-24 Sisik Susanti S 2 10 10 10 0 10 2 6 8 10 68 4624 
24 KL-23 Restika Lawuningtyas 2 2 10 10 10 10 2 6 10 8 70 4900 
25 KL-30 Dhani Dio Ariawan 10 10 6 10 2 10 10 2 10 2 72 5184 
26 KL-25 Titik Diah Nur Santi 10 10 10 10 10 2 10 4 2 6 74 5476 
27 KL-28 Aji Kurniawan 10 10 4 10 10 2 2 6 10 10 74 5476 

28 KL-29 
Bagus Wahyu 
Ramadhan 10 10 4 10 10 2 2 6 10 10 74 5476 

29 KL-26 Yuannida Yolanda S 10 10 6 8 8 10 2 6 10 6 76 5776 
30 KL-27 Abul Fikar Taftazani 4 10 6 10 2 10 10 10 10 6 78 6084 
31 KL-32 Gilang Romadhon A 6 10 10 10 10 10 2 2 10 8 78 6084 
32 KL-31 George Pestalozi 10 10 6 10 10 10 2 2 10 10 80 6400 
33 KL-33 Ichsan Mustofa 6 10 4 10 10 10 2 10 10 8 80 6400 
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Tabel lanjutan              
34 KL-34 Imam Budi Utomo 6 10 10 10 10 10 10 10 2 2 80 6400 
35 KL-36 Kurniawan 10 6 10 10 10 10 0 4 10 10 80 6400 
36 KL-35 Indra Adi Kuncoro 10 6 6 10 10 10 10 2 10 10 84 7056 
37 KL-39 Rifki Nurvianto 10 10 6 10 10 10 4 10 10 10 90 8100 
38 KL-37 Muh Yudho Utomo 10 10 10 10 10 10 10 6 6 10 92 8464 
39 KL-38 R Estianto P K 10 10 6 10 10 10 10 6 10 10 92 8464 
40 KL-42 Zuhri Nurisna 10 10 10 8 8 10 8 10 10 10 94 8836 
41 KL-40 Sugeng Purwanto 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 96 9216 
42 KL-41 Suhartono 10 10 10 10 10 10 8 8 10 10 96 9216 
  Jumlah 260 302 260 396 264 272 164 166 280 220 2584 177896 
  Σ X 260 302 260 396 264 272 164 166 280 220   
  Σ Y 2584 2584 2584 2584 2584 2584 2584 2584 2584 2584   
  Σ XY 18128 20720 17220 24600 18512 18880 11768 12444 19480 16144   
  Σ X² 2192 2876 2280 3928 2544 2552 1264 1204 2616 1904   
  ΣY² 177896 177896 177896 177896 177896 177896 177896 177896 177896 177896   
  r 0.642 0.586 0.344 0.123 0.555 0.555 0.489 0.693 0.598 0.692   
  rtab 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304   
  

Va
lid

ita
s 

Κriteria Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid   
  MH 9.3 9.3 8.0 9.8 9.8 10.0 6.4 7.1 8.9 9.1   
  ML 3.5 2.7 5.5 9.1 2.2 3.6 2.0 1.1 2.9 1.8   
  Σ X1² 972 972 760 1064 1064 1100 588 660 940 968   
  Σ X2² 220 236 568 1000 208 328 132 24 240 128   
  t 1.77 1.98 0.73 0.17 2.25 1.77 1.71 2.41 1.83 2.30   
  

D
ay

a 
Pe

m
be

da
 

Kriteria Signf Signf Tidak Tidak Signf Signf Tidak Signf Signf Signf   
  Tingkat P 0.52 0.69 0.50 0.95 0.64 0.62 0.31 0.24 0.64 0.48   
  Kesukaran Kriteria Sedang Sedang Sedang Mudah Sedang Sedang Sedang Sukar Sedang Sedang   
  Σ X² 2192 2876 2280 3928 2544 2552 1264 1204 2616 1904   
  σ² 13.87 16.77 15.96 4.63 21.06 18.82 14.85 13.05 17.84 17.90   

  σ²tot 450.44                     

  

R
el

ia
bi

lit
as

 

r11 0.67             

 
 
 
 



 
 

111

 
CONTOH PERHITUNGAN ANALISIS HASIL TES UJI COBA 

 
INSTRUMEN PENELITIAN 

 
1. Validitas tiap butir soal 

Rumus yang digunakan : 

Rxy = 
( ) ( )

( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑
∑ ∑∑

−−

−
2222 YYNXXN

YXXYN
 

 

Untuk soal nomor 2 : 

ΣXY = 20720  ΣX2 = 2876 

ΣX = 302   ΣY2 = 177896 

ΣY = 2584   N = 42 

maka ( ) ( )
( ) ( )( ) ( ) ( )( ) 586,0

2584-17789642302-287642

2584302-2072042
22

=
××

××
=xyr

 

untuk α = 5%  dengan N = 42 diperoleh rtabel = 0,304. 

Karena rxy > rtabel maka soal nomor 2 dikatakan valid. 

 

2. Reliabilitas 

Rumus yang digunakan : 

rxx’=
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
−

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−

∑
=
2

1

22

1 i

N

i
ii

N
N

σ

σσ

 

diketahui : N             = 10 
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2
iσ          = 450.44 

∑ 2
i

σ  = 154.74 

       

maka 67.0
450.44

74.154450.44
110

10r11 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−
=

 

untuk α = 5%  dengan N = 10 diperoleh rtabel = 0,312. 

Karena rII > rtabel maka instrumen tersebut reliabel. 

 

3. Daya Beda  

Rumus yang digunakan : 

( )

( ) ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ +

−
=

∑ ∑
1- n n

)(X)(X
 

MLMHt

ii

2
2

2
1

, 

diketahui : 

MH = 9.3 

ML = 2.7 

∑ 2
1)(X  = 972 

∑ 2
2 )(X  = 236 

ni = 11  

maka  ( )

( )

98.1

1- 11 11
236972 

2.79.3t =

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +

−
=  

Karena thitung > ttabel maka soal nomor 2 tergolong soal yang signifikan.  
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4. Tingkat Kesukaran Soal  

Rumus yang digunakan : 

JS
BP =

 

                  

untuk soal nomor 2 : 

 B  = 29 

 JS = 42 

maka 69.0
42
29P ==  

dengan kriteria sebagai berikut : 

0,00 < P ≤ 0,30 : soal sukar 

0,30 < P ≤ 0,70 : soal sedang 

0,70 < P ≤ 1,00 : soal mudah, 

maka soal nomor 2 tergolong soal yang sedang. 
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SOAL TES 

 
1. 4 tahun yang lalu 3 kali  umur Tono sama dengan umur Amir sekarang. 

Sedangkan 4 tahun yang akan datang, 2 kali umur Tono sama dengan 
umur Amir sekarang. Carilah umur masing-masing saat ini! 

 
2. Pada pabrik gula di Colo Madu, mesin produksi A menghasilkan 100 kg 

gula per jam, sedangkan mesin produksi B menghasilkan 150 kg gula per 
jam. Dalam satu hari kedua mesin itu diharapkan  dapat menghasilkan 
2600 kg gula. Jumlah jam kerja untuk mesin A dan mesin B adalah 20 
jam. Berapa jam mesin A dan mesin B harus bekerja dalam satu hari? 

 
3. Di dalam gedung Bioskop Fajar  terdapat 200 orang penonton. Harga tiap 

lembar karcis adalah Rp 5.000,00 untuk anak-anak dan Rp 10.000,00 
untuk dewasa. Hasil penjualan karcis sebesar Rp 1.550.000,00. Berapakah 
banyaknya penonton yang masih anak-anak? 

 
4. Kelilling sebuah persegi panjang sama dengan 70 cm. Jika panjangnya 

dibuat menjadi dua kali semula dan lebarnya dibuat 3
1  kali semula, maka 

kelilling persegipanjang itu menjadi 90 cm. Carilah panjang dan lebar dari 
persegi panjang semula. 

 
5. Apabila setiap sisi pada sebuah persegipanjang diperpanjang dengan 10 

cm. maka luasnya menjadi 410 cm2 lebih besar. Tetapi apabila lebarnya 
dikurangi dengan 5 cm dan panjangnya ditambah dengan 5 cm, maka 
luasnya berkurang 30 cm2. Tentukan kelilling persegipanjang tersebut. 

 
 
 

----Selamat mengerjakan !---- 
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-- 

       
KUNCI JAWABAN SOAL TES 

  
1. Penyelesaian :  

Diketahui : 1. Misalkan umur Tono sekarang adalah x tahun dan umur 
Amir sekarang adalah y tahun. 

 2. 4 tahun yang lalu umur Tono 3 kali umur Amir. 
 3. 4 tahun yang akan datang umur Tono 2 kali umur Amir. 
Ditanyakan : Umur masing-masing saat ini 
Model matematika yang sesuai untuk persoalan diatas adalah sebagai 
berikut. 
3(x – 4) = y ⇔  3x – 12 = y ⇔  3x – y = 12 ………..(1) 
2(x + 4) = y ⇔  2x + 8 = y   ⇔  2x –y = -8 …………(2) 
dengan menggunakan eliminasi diperoleh :  
3x – y = 12 
2x –y = -8 
 
       x = 20     ………….(3) 
(3) disubtitusikan ke (1) 
3x – y = 12 ⇔  3(20) – y = 12 
                   ⇔       60 – y = 12 
                   ⇔              -y = - 48 
                   ⇔               y = 48 
 Jadi umur Tono sekarang adalah 20 tahun dan umur Amir sekarang adalah 
48 tahun. 
 

2. Penyelesaian : 
Diketahui : 1. Misalkan dalam satu hari mesin A bekerja x jam dan mesin 

B bekerja y jam. 
 2. Mesin produksi A menghasilkan 100 kg gula per jam, 

sedangkan mesin produksi B menghasilkan 150 kg gula per 
jam. 

 3. Dalam satu hari kedua mesin itu diharapkan  dapat 
menghasilkan 2600 kg gula. 

 4. Jumlah jam kerja untuk mesin A dan mesin B adalah 20 jam. 
Ditanyakan : Banyaknya jam mesin A dan mesin B harus bekerja dalam 

satu hari. 
Model matematika yang sesuai untuk persoalan di atas adalah sebagai 
berikut. 
x + y = 20                                                     ……… (1) 
100x + 150y = 2600 ⇔  2x + 3y = 52         ……… (2) 
subtitusikan (1) ke (2) diperoleh : 
 2x + 3y = 52 ⇔  2x + 3(20 – x) = 52 
                       ⇔  2x + 60 – 3x   = 52 
                       ⇔                     -x = -8  ⇔  x = 8  … (3) 
subtitusikan (3) ke (1) diperoleh : 
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x + y = 20 ⇔  8 + y = 20 ⇔  y = 12 
Jadi mesin A bekerja 8 jam per hari dan mesin B bekerja 12 jam per hari 
untuk dapat menghasilkan 2600 kg gula.   

 
  3. Penyelesaian : 

Diketahui : 1. Misalkan jumlah penonton anak-anak adalah x orang dan 
jumlah penonton dewasa adalah y orang. 

 2. Harga tiap lembar karcis adalah Rp 5.000,- untuk anak-anak 
dan Rp 10.000,- untuk dewasa. 

 3. Hasil penjualan karcis sebesar Rp 1.550.000,-. 
 4. Dalam Bioskop Fajar terdapat 200 orang penonton. 
Ditanyakan : Banyaknya penonton yang masih anak-anak. 
Model matematika yang sesuai untuk persoalan di atas adalah sebagai 
berikut. 
x + y = 200                           ……… (1) 
5000x + 10000y = 1550000 ……… (2) 
dengan eliminasi diperoleh : 
x + y = 200                               x 10000    ⇔  10000x + 10000y = 2000000                 
5000x + 10000y = 1550000     x 1            ⇔    5000x + 10000y = 1550000 
              5000x  =   450000 
                      x  = 90 
Jadi banyaknya penonton anak-anak adalah 90 orang. 

   
4. Penyelesaian : 

Diketahui : 1. Misalkan panjang dan lebar persegipanjang masing-masing 
adalah x cm dan y cm. 

 2. Kelilling sebuah persegi panjang sama dengan 70 cm. 
 3. Jika panjangnya dibuat menjadi dua kali semula dan 

lebarnya dibuat 3
1  kali semula, maka kelilling 

persegipanjang itu menjadi 90 cm 
Ditanyakan : Panjang dan lebar dari persegipanjang semula. 
Model matematika yang sesuai untuk persoalan diatas adalah sebagai 
berikut. 
2x + 2y = 70 …… (1) 
4x + 3

2 y = 90 ….. (2) 
dengan menggunakan eliminasi diperoleh : 
2x + 2y = 70         x 2     ⇔  4x + 4y = 140 
4x + 3

2 y = 90       x 1      ⇔  4x + 3
2 y = 90 

                                                      3
10 y = 50 

              y = 10
3 . 50 = 15 …… (3) 

subtitusikan (3) ke (1) diperoleh : 
2x + 2y = 70 ⇔  2x + 2(15) = 70 
           ⇔      2x + 30 = 70     
           ⇔                x = 20 
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+ 

Jadi panjang persegipanjang tersebut adalah 20 cm sedangkan lebarnya 
adalah 15 cm. 
 

  5. Penyelesaian : 
Diketahui : 1. Misalkan panjang dan lebar persegipanjang itu adalah x cm 

dan y cm. 
 2. Setiap sisi pada sebuah persegipanjang diperpanjang dengan 

10 cm. maka luasnya menjadi 410 cm2 lebih besar. 
 3. Lebarnya dikurangi dengan 5 cm dan panjangnya ditambah 

dengan 5 cm, maka luasnya berkurang 30 cm2. 
Ditanyakan : kelilling persegipanjang. 
Model matematika yang sesuai untuk persoalan diatas adalah sebagai 
berikut. 
(x + 10)(y + 10) – xy = 410            ⇔  x + y = 31 ……. (1) 
xy – (x – 5)(y – 5)     = 30              ⇔  x – y = 1 ……… (2) 
 
 
dengan menggunakan eliminasi diperoleh : 
  x + y = 31 
  x – y = 1 
⇔  2x = 32 
⇔    x = 16 …… (3) 
subtitusikan (3) ke (1) diperoleh : 
x + y = 31 ⇔  16 + y = 31 
  ⇔          y = 15 
Jadi kelilling persegipanjang itu adalah 2x + 2y = 2(16) + 2(15) = 62 cm. 
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DAFTAR NILAI AWAL 
        
KELAS EKSPERIMEN   KELAS KONTROL   

No  Nama 
Kode 
Siswa Nilai  No Nama 

Kode 
Siswa Nilai 

1 Nadina Kartika E - 16 87  1 Charisma Hestiningtyas C - 02 88 
2 Kurniawati E - 13 83  2 Dimas Yuiar Sevanto C - 34 85 
3 Nia Kartika Wuri E - 17 77  3 Abdurahman B W C - 28 81 
4 Dewi Putri Meirastuti E - 05 76  4 Sri Wahyuni C - 20 79 
5 Eny Setyowati E - 06 76  5 Ibnuhardi Faizaini I C - 38 77 
6 Icha Puspitasari E - 10 76  6 Fauziah Widjayanti C - 06 74 
7 Lusia Fatma Y E - 15 75  7 Wida Astuti C - 24 74 
8 Ichsan Mustofa E - 33 74  8 Ika Kurniawati C - 09 73 
9 Hasna Wijayanti E - 08 73  9 Neni Dwi Hastuti C - 11 71 

10 Citra Resmi Lestariana P E - 03 72  10 jatmiko Budi Prakosa C - 39 71 
11 Nurul Tri Mastuti E - 22 71  11 Putri Kusumaningtyas C - 18 70 
12 Noviana Dini Yolando E - 19 70  12 Vera Irawan W C - 22 70 
13 Yuannida Yolanda S E - 26 69  13 Andria Kurniawan C - 31 69 
14 Noerma Shofie R E - 18 68  14 Nurul Hidayati C - 14 68 
15 Lanjar Sari E - 14 67  15 Eka Fitriyani C - 04 67 
16 Muh Yudho Utomo E - 37 67  16 Okky Dian Agustina C - 15 66 
17 George Pestalozi E - 31 65  17 Wahyuning Putri Pratiwi C - 23 65 
18 Ayu Novianti Ashari E - 02 64  18 Anang Arywibowo C - 30 64 
19 Kurniawan E - 36 64  19 Nur Dina Fitriya C - 13 63 
20 Nur Fitrianingsih E - 20 63  20 Yulita Endar Ayuningtyas C - 26 63 
21 Rifki Nurvianto E - 39 62  21 Friska Sari Amelia C - 07 62 
22 Gilang Romadhon A E - 32 61  22 Intan Riadhul H C - 10 62 
23 Imam Budi Utomo E - 34 60  23 Septia Dian K C - 19 62 
24 Suhartono E - 41 59  24 Usywatun Hasanah C - 21 62 
25 Sisik Susanti S E - 24 57  25 Hanindyaputra C - 36 62 
26 Erna Ermawati E - 07 56  26 Iffah Indri K C - 08 61 
27 Citraningrum Azhari NA E - 04 55  27 Pramesti Anggun C - 17 60 
28 Titik Diah Nur Santi E - 25 55  28 Novarina Prannyaparamita C - 12 59 
29 Abul Fikar Taftazani E - 27 55  29 Olivia ade Leina H C - 16 59 
30 Aji Kurniawan E - 28 53  30 Arya Dita Hermawan C - 33 58 
31 Bagus Wahyu Ramadhan E - 29 51  31 Aprilia Fitriani K C - 01  57 
32 Astri Wulanningtyas E - 01  50  32 Yuni Dwi Wibowo Mukti C - 27 56 
33 Ika Puspita Rohmatul L E - 11 48  33 Fandy Ahmad Rifai C - 35 56 
34 Sugeng Purwanto E - 40 48  34 Muhammad Lukman H C - 41 54 
35 Zuhri Nurisna E - 42 48  35 Dwi lutfiyah R C - 03 49 
36 Heri Yunia Ningsih E - 09 46  36 Widhian Hardiyanti C - 25 49 
37 Dhani Dio Ariawan E - 30 44  37 Agung Purnomo Sidi C - 29 48 
38 Indra Adi Kuncoro E - 35 44  38 Hiyas Pra Aditya C - 37 48 
39 Irma Elviana E - 12 43  39 Reza Pradita C - 42 47 
40 R Estianto P K E - 38 43  40 Muh. Machfudz E C - 40 46 
41 Nur Laili Masruroh E - 21 42  41 Erin Herinawati C - 05 44 
42 Restika Lawuningtyas E - 23 30  42 Ardista Wisnu C - 32 39 
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UJI  NORMALITAS KELOMPOK EKSPERIMEN 

        
     
Rumus yang digunakan:    

   

 

  
Kriteria pengujian adalah:       

Jika χ2 <  χ2 (1-a)(k-3)  dengan dk = (k-3) dan α = 5%.     

maka Ho diterima, data berdistribusi normal.     
Perhitungan uji 
normalitas:       

N    = 42   ΣX = 2547

Skor tertinggi  = 87   

 
  60.64285714

Skor terendah  = 30   S2 = 166.8205575

k   = 1+3,3 log 42   S = 12.91590328

   = 6.36 ~   6   
Skor tertinggi - Skor terendah   Panjang interval  = 

Banyak kelas interval   

   = 9.50 ~   10   
Kelas Interval Xi Xi2 fi fiXi fiXi2 

30 - 39 35 1190 1 35 1190 
40 - 49 45 1980 9 401 17822 
50 - 59 55 2970 9 491 26732 
60 - 69 65 4160 11 710 45763 
70 - 79 75 5550 10 745 55503 
80 - 89 85 7140 2 169 14281 

Jumlah     357 22992 42 2549 161291 
        

Batas Z Daerah kurva Daerah 
kelas Ei Oi 

 
(Ei - Oi)2       

Ei 

 
29.5   -2.41 0.4936         
39.5   -1.64 0.4564 0.0372 1.562 1 0.202 
49.5   -0.86 0.3238 0.1326 5.569 9 2.113 
59.5   -0.09 0.0596 0.2642 11.096 9 0.396 
69.5   0.69 0.2357 0.1761 7.396 11 1.756 
79.5   1.46 0.4207 0.1850 7.770 10 0.640 
89.5   2.23 0.4857 0.0650 2.730 2 0.195 

Jumlah           42 5.303 
Dengan harga Chi kuadrat tabel untuk taraf signifikan 5 %, dk = ( 6 - 3 ) = 3, yaitu  

χ2
0,95(3)  = 7.81      

Data berdistribusi normal jika Chi kuadrat hitung < Chi kuadrat tabel   
χ2

hitung  = 5.303      
Karena Chi kudrat hitung < Chi kuadrat tabel, maka data berdistribusi  normal.   
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UJI  NORMALITAS KELOMPOK KONTROL 
        

     

Rumus yang digunakan:    
  

 

   

Kriteria pengujian adalah:       

Jika c2 <  c2 (1-a)(k-3)  dengan dk = (k-3) dan a = 5%.     

maka Ho diterima, data berdistribusi normal.     
Perhitungan uji 
normalitas:       
N    = 42   SX = 2465 

Skor tertinggi   = 88   
 

  61.625 
Skor terendah   = 39   S2 = 101.8814103 
k   = 1+3,3 log 42   S = 10.09363216 
   = 6.36 ~   6   
Panjang interval   = Skor tertinggi - Skor terendah     
   Banyak kelas interval     
   = 8.17 ~   8   

Kelas Interval Xi Xi2 fi fiXi fiXi2 

39 - 46 43 1806 3 128 5419 
47 - 54 51 2550 6 303 15302 
55 - 62 59 3422 13 761 44489 

63 - 70 67 4422 10 665 44223 

71 - 78 75 5550 6 447 33302 

79 - 86 83 6806 4 330 27225 
Jumlah     375 24558 42 2633 169959 
        

Batas   Z Daerah kurva Daerah 
kelas Ei Oi 

 
(Ei - Oi)2           

Ei 
 

38.5   
-

2.29 0.4878         

46.5   
-

1.50 0.4306 0.0572 2.29 3 0.222 

54.5   
-

0.71 0.2612 0.1694 6.78 6 0.089 

62.5   0.09 0.0239 0.2373 9.49 13 1.296 

70.5   0.88 0.2967 0.2728 10.9 10 0.076 

78.5   1.67 0.4452 0.1485 5.94 6 0.001 

86.5   2.46 0.4911 0.0459 1.84 4 2.551 
Jumlah           42 4.234 
Dengan harga Chi kuadrat tabel untuk taraf signifikan 5 %, dk = ( 6 - 3 ) = 3, yaitu  
c2

0,95(3)   = 7.81     
Data berdistribusi normal jika Chi kuadrat hitung < Chi kuadrat tabel    
c2

hitung   = 4.234     
Karena Chi kudrat hitung < Chi kuadrat tabel, maka data berdistribusi  normal.   
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UJI HOMOGENITAS NILAI AWAL KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KELOMPOK KONTROL 
        

Hipotesis :       

Ho : σ1
2 = σ2

2       
 
        

 
  

       
Rumus yang digunakan adalah       
        
Kriteria pengujian jika    maka Ho diterima   
        
Dengan nb adalah banyak subyek pada kelompok varians terbesar,    
dan nk adalah banyak subyek pada kelompok varians terkecil    
        

Varians kelompok eksperimen  
 
= 166.82056    

Varians kelompok kontrol  
 
= 101.88    

        
Dengan harga F tabel untuk taraf signifikan 5 %, dk = (42 - 1):(42 - 1) = 41:41, yaitu  
F tabel   = 1.69      
Kedua kelompok dikatakan homogen jika F hitung < F tabel    
F hitung   = 1.637      

 
 
     

 
  

karena    
maka Ho diterima, kedua kelompok 
homogen  
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DAFTAR NILAI  AKHIR 
         
KELAS EKSPERIMEN     KELAS KONTROL   

No Nama 
Kode 
Siswa Nilai  No Nama 

Kode 
Siswa Nilai 

1 Kurniawati E - 13 100  1 Neni Dwi Hastuti C - 11 90 
2 Nadina Kartika E - 16 100  2 Dimas Yuiar Sevanto C - 34 87.5 
3 Hasna Wijayanti E - 08 95  3 Charisma Hestiningtyas C - 02 85 
4 Nia Kartika Wuri E - 17 95  4 Jatmiko Budi Prakosa C - 39 85 
5 R Estianto P K E - 38 90  5 Wida Astuti C - 24 80 
6 Citra Resmi Lestariana P E - 03 87.5  6 Sri Wahyuni C - 20 77.5 
7 Lusia Fatma Y E - 15 87.5  7 Eka Fitriyani C - 04 75 
8 George Pestalozi E - 31 87.5  8 Ika Kurniawati C - 09 75 
9 Ichsan Mustofa E - 33 87.5  9 Putri Kusumaningtyas C - 18 75 

10 Kurniawan E - 36 85  10 Yulita Endar Ayuningtyas C - 26 75 
11 Aji Kurniawan E - 28 82.5  11 Anang Arywibowo C - 30 75 
12 Dewi Putri Meirastuti E - 05 80  12 Hanindyaputra C - 36 75 
13 Nurul Tri Mastuti E - 22 80  13 Dwi lutfiyah R C - 03 72.5 
14 Restika Lawuningtyas E - 23 77.5  14 Septia Dian K C - 19 72.5 
15 Gilang Romadhon A E - 32 77.5  15 Fauziah Widjayanti C - 06 70 
16 Imam Budi Utomo E - 34 77.5  16 Okky Dian Agustina C - 15 70 
17 Heri Yunia Ningsih E - 09 75  17 Usywatun Hasanah C - 21 70 
18 Noviana Dini Yolando E - 19 75  18 Abdurahman B W C - 28 70 
19 Nur Fitrianingsih E - 20 75  19 Nur Dina Fitriya C - 13 67.5 
20 Titik Diah Nur Santi E - 25 75  20 Intan Riadhul H C - 10 65 
21 Bagus Wahyu Ramadhan E - 29 75  21 Pramesti Anggun C - 17 65 
22 Suhartono E - 41 75  22 Widhian Hardiyanti C - 25 65 
23 Muh Yudho Utomo E - 37 72.5  23 Iffah Indri K C - 08 62.5 
24 Ayu Novianti Ashari E - 02 70  24 Nurul Hidayati C - 14 62.5 
25 Lanjar Sari E - 14 70  25 Andria Kurniawan C - 31 62.5 
26 Noerma Shofie R E - 18 65  26 Ibnuhardi Faizaini I C - 38 62.5 
27 Nur Laili Masruroh E - 21 65  27 Reza Pradita C - 42 62.5 
28 Sisik Susanti S E - 24 65  28 Aprilia Fitriani K C - 01 60 
29 Indra Adi Kuncoro E - 35 65  29 Friska Sari Amelia C - 07 60 
30 Icha Puspitasari E - 10 62.5  30 Wahyuning Putri Pratiwi C - 23 60 
31 Abul Fikar Taftazani E - 27 62.5  31 Agung Purnomo Sidi C - 29 55 
32 Eny Setyowati E - 06 60  32 Fandy Ahmad Rifai C - 35 55 
33 Yuannida Yolanda S E - 26 60  33 Yuni Dwi Wibowo Mukti C - 27 52.5 
34 Sugeng Purwanto E - 40 60  34 Arya Dita Hermawan C - 33 52.5 
35 Irma Elviana E - 12 57.5  35 Muhammad Lukman H C - 41 52.5 
36 Astri Wulanningtyas E - 01 55  36 Olivia ade Leina H C - 16 50 
37 Dhani Dio Ariawan E - 30 55  37 Vera Irawan W C - 22 42.5 
38 Citraningrum Azhari NA E - 04 50  38 Erin Herinawati C - 05 40 
39 Erna Ermawati E - 07 50  39 Novarina P C - 12 40 
40 Zuhri Nurisna E - 42 50  40 Ardista Wisnu C - 32 40 
41 Ika Puspita Rohmatul L E - 11 45  41 Hiyas Pra Aditya C - 37 40 
42 Rifki Nurvianto E - 39 45  42 Muh. Machfudz E C - 40 40 
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UJI NORMALITAS KELOMPOK EKSPERIMEN 

  
 

       
        
Rumus yang digunakan:       
        
Kriteria pengujian 
adalah:       
Jika χ2 <  χ2 (1-a)(k-3)  dengan dk = (k-3) dan α = 5%.     
maka data berdistribusi normal.      
Perhitungan uji 
normalitas:       
N    = 42   ΣX = 3025

Skor tertinggi  = 100   
 

  72.02380952
Skor terendah  = 45   S2 = 218.975029
k   = 1+3,3 log 42   S = 14.79780487
   = 6.36 ~   6   

Skor tertinggi - Skor terendah   Panjang interval  = 
Banyak kelas interval   

   = 9.17 ~   9   
        

Kelas Interval Xi Xi2 fi fiXi fiXi2 
45 - 53 49 2401 5 245 12005 
54 - 62 58 3364 6 348 20184 
63 - 71 67 4489 9 603 40401 
72 - 80 76 5776 11 836 63536 
81 - 89 85 7225 7 595 50575 
90 - 98 94 8836 4 376 35344 

Jumlah     429 32091 42 3003 222045 

        

Batas Z Daerah kurva Daerah 
kelas Ei Oi 

 
(Ei - Oi)2               

Ei 
 

44.5   -1.86 0.4671         
53.5   -1.25 0.3944 0.0727 2.908 5 1.505 
62.5   -0.64 0.2486 0.1458 5.832 6 0.005 
71.5   -0.04 0.0319 0.2167 8.668 9 0.013 
80.5   0.57 0.1950 0.1631 6.524 11 3.071 
89.5   1.18 0.3643 0.1693 6.772 7 0.008 
98.5   1.79 0.4545 0.0902 3.608 4 0.043 

Jumlah           42 4.644 
        
Dengan harga Chi kuadrat tabel untuk taraf signifikan 5 %, dk = ( 6 - 3 ) = 3, yaitu   

χ2
0,95(3)  = 7.81      

Data berdistribusi normal jika Chi kuadrat hitung < Chi kuadrat tabel    
χ2

hitung  = 4.644      
Karena Chi kudrat hitung < Chi kuadrat tabel, maka data berdistribusi  normal.   
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UJI NORMALITAS KELOMPOK KONTROL 

   

 
 

     
        
Rumus yang digunakan:      

        
Kriteria pengujian 
adalah:      

Jika χ2 <  χ2 (1-a)(k-3)  dengan dk = (k-3) dan α = 5%.    
maka data berdistribusi normal.     
Perhitungan uji 
normalitas:      

N    = 42   ΣX = 2695 

Skor tertinggi  = 90   

 
  64.1666667 

Skor terendah  = 40   S2 = 188.617886 

k   = 1+3,3 log 42   S = 13.7338227 

   = 6.36 ~   6   
Skor tertinggi - Skor terendah   Panjang 

interval  = 
Banyak kelas interval   

   = 8.33 ~   8   
Kelas Interval Xi Xi2 fi fiXi fiXi2 

40 - 47 44 1892 6 261 11354 
48 - 55 52 2652 6 309 15914 
56 - 63 60 3540 8 476 28322 

64 - 71 68 4556 8 540 36450 

72 - 79 76 5700 9 680 51302 

80 - 87 84 6972 5 418 34861 
Jumlah     381 25314 42 2683 178203 

Batas Z Daerah kurva Daerah 
kelas Ei Oi 

 
(Ei - Oi)2       

Ei 
 

39.5   -1.80 0.4463         
47.5   -1.21 0.3554 0.0909 3.636 6 1.537 
55.5   -0.63 0.1950 0.1604 6.416 6 0.027 
63.5   -0.05 0.0160 0.1790 7.16 8 0.099 
71.5   0.53 0.2224 0.2064 8.256 8 0.008 
79.5   1.12 0.3729 0.1505 6.02 9 1.475 
87.5   1.70 0.4545 0.0816 3.264 5 0.923 

Jumlah           42 4.069 
Dengan harga Chi kuadrat tabel untuk α=5 %, dk = ( 6 - 3 ) = 3, yaitu   

χ2
0,95(3) 

 
= 7.81      

Data berdistribusi normal jika Chi kuadrat hitung < Chi kuadrat tabel   

χ2
hitung 

 
= 4.069      

Karena Chi kudrat hitung < Chi kuadrat tabel, maka data berdistribusi  normal.  
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UJI HOMOGENITAS HASIL PENELITIAN 
        

Hipotesis :       
Ho : σ1

2 = σ2
2       

 
        
     
Rumus yang digunakan adalah  
      
Kriteria pengujian jika    
  

           maka terima Ho. 

  
Dengan nb adalah banyak subyek pada kelompok varians terbesar,   
dan nk adalah banyak subyek pada kelompok varians terkecil   

        

S1
2   = 218.98  nb = 40  

S2
2  = 188.62  nk = 40  

        
Dengan harga F tabel untuk α=5 %, dk = (42 - 1):(42 - 1) = 41:41, yaitu  
F tabel   = 1.69      

F hitung   = 1.16      
 
   

 
     

karena    maka Ho diterima, kedua kelompok homogen. 
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 UJI PERBEDAAN RATA-RATA UJI PIHAK KANAN 
         
 Hipotesis yang diajukan :      

 
 
         

         
         
 Rumus yang digunakan       
         
         
         
 dengan         
         
 S1

2   = 218.98      
 S2

2  = 188.62      
 S2   = 203.80      

 
 
   = 72.02      

   = 64.17      
         
 Kriteria pengujian terima Ho jika thitung<ttabel     
 Harga t tabel dengan taraf signifikan 5% dan (dk) = n1 + n2 - 2, yaitu:   
 ttabel = t(0,95)(78)  = 1.67     
 t hitung    = 2.461     
         
 Karena t hitung > t tabel mak Ho ditolak itu berarti,     
 nilai rata-rata kelompok eksperimen lebih dari nilai rata-rata kelompok kontrol  
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HASIL OBSERVASI SISWA DAN GURU 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasil (%) No Yang Diobservasi Pembelajaran I Pembelajaran II Kesimpulan 

1 AKTIVITAS SISWA 
 Siswa melakukan kegiatan 

matematis 
 Siswa berinteraksi satu 

sama lain 
 Siswa mengembangkan 

komunikasi 
 Siswa mendapat 

kesempatan untuk 
melakukan refleksi 

60.71% 71.43% Meningkat  

2 AKTIVITAS GURU 
 Mengorientasi siswa pada 

masalah 
 Mengorganisasikan siswa 

untuk belajar 
 Membimbing 

penyelidikan 
 Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 
 Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 
emecahan masalah 

57.5% 65% Meningkat 
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HASIL REFLEKSI 
SISWA TERHADAP 
PEMBELAJARAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

   
1. Tanggapan siswa terhadap pembelajaran  

Jawaban siswa pemb I pemb II 
Tidak menyenangkan 9.52% 2.38%
Menyenangkan 88.09% 85.71%
Sangat menyenangkan 2.38% 11.90%
   
2. Pemahaman siswa terhadap materi  

Jawaban siswa pemb I pemb II 
Membuat saya menjadi bingung 11.90% 4.76%
Mudah Diikuti 83.33% 69.05%
Sangat Jelas 4.76% 26.19%
   
3. Tanggapan siswa terhadap kerja kelompok 

Jawaban siswa pemb I pemb II 
Tidak menyenangkan 4.76% 4.76%
Menyenangkan 78.57% 59.52%
Sangat menyenangkan 16.67% 35.71%
   
4. Tanggapan siswa terhadap penyajian hasil kerja kelompok 

Jawaban siswa pemb I pemb II 
Tidak menyenangkan 2.38% 2.38%
Menyenangkan 90.47% 69.05%
Sangat menyenangkan 7.14% 28.57%
   
5. Tanggapan siswa terhadap permasalahan yang 
disampaikan 

Jawaban siswa pemb I pemb II 
Sulit 4.76% 2.38%
Menarik 50.00% 38.09%
Memotivasi saya untuk belajar 47.50% 59.52%
   
6. Pengaruh pembelajaran terhadap keberanian siswa 

Jawaban siswa pemb I pemb II 
Biasa saja 30.95% 23.81%
Cukup berani 59.52% 59.52%
Sangat berani 9.52% 16.67%

Lampiran 19 



 
 

129

GRAFIK HASIL OBSERVASI 
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GRAFIK HASIL REFLEKSI SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        

        Grafik 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Grafik 2 
 
 
 
 

TANGGAPAN SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN
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       Grafik 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Grafik 4 
 
 
 
 
 

TANGGAPAN SISWA TERHADAP PENYAJIAN HASIL KERJA 
KELOMPOK
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                                                    Grafik 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Grafik 6 
 
 
 
 

TANGGAPAN SISWA TERHADAP PERMASALAHAN YANG 
DISAMPAIKAN
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