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ABSTRAK 
Musta’anah. 2011. Keefektivan Model Pembelajaran Realistic Mathematics 
Education (RME) Berbantuan Kartu Masalah terhadap Kemampuan Menulis 
Matematik pada Materi Pokok Fungsi Kelas VIII Semester I MTs Negeri Sumber 
Kabupaten Rembang Tahun pelajaran 2010/2011. Skripsi. Program Studi 
Pendidikan Matematika. MIPA. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Dr. 
Iwan Junaedi, M.Pd, Pembimbing II. Dra. Kristina Wijayanti, M.S. 
Kata Kunci: Pembelajaran Realistic Mathematics Education Berbantuan Kartu 

Masalah, Kemampuan Menulis Matematik 
Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa dapat 

mengkomunikasikan gagasan/ide-ide matematika dengan menulis matematik 
sebagai salah satu aspeknya. Dari hasil observasi, MTs Negeri Sumber Kabupaten 
Rembang adalah salah satu sekolah yang pembelajaran matematikanya lebih 
banyak dilakukan dengan metode ekspositori. Hal ini menyebabkan siswa kurang 
terlatih untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematika, baik secara 
lisan maupun tertulis. RME adalah suatu pembelajaran yang dilakukan dengan 
mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan masalah realistik yang dikenali 
oleh siswa. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan media pembelajaran yang 
dapat mendukung kegiatan pembelajaran, salah satunya kartu masalah. RME 
berbantuan kartu masalah dapat mengasah kemampuan menulis matematik karena 
siswa  dituntut untuk menemukan dan menuliskan sendiri konsep materi yang 
dipelajari dengan menyimpulkan penyelesaian dari kartu masalah. Permasalahan 
dalam penelitian ini adalah: apakah pembelajaran RME berbantuan kartu masalah 
efektif terhadap kemampuan menulis matematik siswa kelas VIII MTs Negeri 
Sumber Kabupaten Rembang tahun pelajaran 2010/2011 mata pelajaran 
matematika materi pokok fungsi.  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua kelas VIII MTs Negeri Sumber 
Kabupaten Rembang tahun pelajaran 2010/2011. Penentuan sampel dilakukan 
dengan menggunakan teknik simple random sampling. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan cara mengundi kelas-kelas anggota populasi dan diperoleh kelas 
VIII 4 sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII 5 sebagai kelas kontrol. Metode 
yang digunakan dalam pengambilan data adalah metode dokumentasi dan tes. 
Analisis data dilakukan dengan menguji normalitas (uji Chi kuadrat), uji 
homogenitas (uji F) dan uji kesamaan rata-rata (uji t). 

Dari uji kesamaan rata-rata diperoleh ( ) ( )668,1790,1 tabelhitung tt >  yang 

berarti bahwa rata-rata kemampuan menulis matematik siswa yang diajar dengan 
RME berbantuan kartu masalah lebih dari rata-rata kemampuan menulis 
matematik siswa yang diajar dengan metode ekspositori. Sebanyak 29 dari 36 
siswa di kelas eksperimen memperoleh nilai 65≥ , artinya lebih dari 85% siswa di 
kelas eksperimen telah tuntas belajar. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran RME 
berbantuan kartu masalah efektif terhadap kemampuan menulis matematik siswa 
kelas VIII Semester I MTs Negeri Sumber Kabupaten Rembang tahun pelajaran 
2010/2011 pada materi pokok fungsi. Oleh karena itu, pembelajaran RME 
berbantuan kartu masalah perlu terus diterapkan pada materi-materi yang lain. 

 



viii 

 

DAFTAR ISI 

 

    Halaman 

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

HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................  ii 

PERNYATAAN .........................................................................................  iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .............................................................  iv 

KATA PENGANTAR ...............................................................................  v 

ABSTRAK .................................................................................................  vii 

DAFTAR ISI ..............................................................................................  ix 

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

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

1.1 Latar Belakang Masalah ...................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah .............................................................................   5 

1.3 Tujuan Penelitian ..............................................................................  6 

1.4 Manfaat Penelitian ............................................................................  6 

1.5 Penegasan Istilah ..............................................................................  7 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi ...........................................................  9 

BAB 2 LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS ...................................  11 

2.1 Landasan Teori .................................................................................  11 

2.1.1   Belajar ....................................................................................  11 

2.1.2   Pembelajaran..........................................................................  13 

2.1.3   Pembelajaran Matematika .....................................................  14 



ix 

 

2.1.4   Realistic Mathematics Education (RME) ..............................  15 

2.1.5   Metode Ekspositori ................................................................  20 

2.1.6   Komunikasi dan Komunikasi Matematika ............................  22 

2.1.7   Menulis Matematik ................................................................  23 

2.1.8   Media Pembelajaran ..............................................................  26 

2.1.9   Kartu Masalah ........................................................................  28 

2.1.10 Materi Fungsi .........................................................................  29 

2.1.11Implementasi RME Berbantuan Kartu Masalah .....................  33 

2.1.12 Pembelajaran dengan Metode Ekspositori di Kelas Kontrol .  35 

2.2 Kerangka Berpikir ............................................................................  36 

2.3 Hipotesis ...........................................................................................  38 

BAB 3 METODE PENELITIAN ............................................................  39 

3.1 Metode Penentuan Objek Penelitian .................................................  39 

3.2 Variabel Penelitian............................................................................  40 

3.3 Prosedur Pengumpulan Data ............................................................  41 

3.4 Metode Pengumpulan Data...............................................................  41 

3.5 Analisis Soal Uji Coba .....................................................................  42 

3.6 Metode Analisis Data .......................................................................  47 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..........................  54 

4.1 Hasil Penelitian .................................................................................  54 

4.2 Pembahasan ......................................................................................  64 

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN ..........................................................  67 

4.1 Simpulan ...........................................................................................  67 



x 

 

4.2 Saran .................................................................................................  68 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................  69 

LAMPIRAN ...............................................................................................  70 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Halaman 

1. Silabus  .................................................................................................  71 

2. RPP Kelas Eksperimen (Pertemuan I) ....................................................  76 

3. RPP Kelas Eksperimen (Pertemuan II) ...................................................  79 

4. RPP Kelas Eksperimen (Pertemuan III) ..................................................  82 

5. RPP Kelas Eksperimen (Pertemuan IV) .................................................  85 

6. Kartu Masalah (Pertemuan I) ..................................................................  88 

7. Kartu Masalah (Pertemuan II) .................................................................  89 

8. Kartu Masalah (Pertemuan III) ...............................................................  90 

9. Kartu Masalah (Pertemuan IV) ...............................................................  91 

10. RPP Kelas Kontrol (Pertemuan I) ...........................................................  92 

11. RPP Kelas Kontrol (Pertemuan II) ..........................................................  95 

12. RPP Kelas Kontrol (Pertemuan III) ........................................................  98 

13. RPP Kelas Kontrol (Pertemuan IV) ........................................................  101 

14. Kisi-kisi Soal Uji Coba ...........................................................................  104 

15. Soal Tes Uji Coba ...................................................................................  106 

16. Kunci Jawaban Soal Tes Uji Coba ..........................................................  111 

17. Soal Evaluasi ...........................................................................................  124 

18. Kriteria Penskoran Hasil Tes Menulis Matematik ..................................  127 

19. Analisis Soal Uji Coba ............................................................................  129 

20. Perhitungan Validitas Soal Uji Coba ......................................................  131 



xii 

 

21. Perhitungan Daya Pembeda Soal Uji Coba .............................................  133 

22. Perhitungan Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba ......................................  135 

23. Perhitungan Reliabilitas Soal Uji Coba ..................................................  136 

24. Daftar Siswa Kelas VIII 1 – VIII 5  ........................................................  137 

25. Daftar Nilai Nilai Ulangan Harian Faktorisasi Aljabar...........................   138 

26. Uji Normalitas Data Awal Kelas VIII 1 ..................................................  139 

27. Uji Normalitas Data Awal Kelas VIII 2 ..................................................  140 

28. Uji Normalitas Data Awal Kelas VIII 3 ..................................................  141 

29. Uji Normalitas Data Awal Kelas VIII 4 ..................................................  142 

30. Uji Normalitas Data Awal Kelas VIII 5 ..................................................  143 

31. Uji Homogenitas Populasi  .....................................................................  144 

32. Uji Kesamaan Rata-rata Sebelum Perlakuan ..........................................  145 

33. Data Akhir Kelas Eksperimen  ................................................................  146 

34. Data Akhir Kelas Kontrol .......................................................................  147 

35. Uji Normalitas Data Akhir Kelas Eksperimen  .......................................  148 

36. Uji Normalitas Data Akhir Kelas Kontrol ..............................................  149 

37. Uji Homogenitas Data Akhir ..................................................................  150 

38. Uji Kesamaan Rata-rata Nilai Kemampuan Menulis Matematik ...........  151 

39. Persentase Ketuntasan Belajar Siswa ......................................................  152 

40. Tabel Nilai-Nilai r Product Moment .......................................................  153 

41. Tabel Luas Dibawah Lengkung Kurva Normal Standar .........................  154 

42. Tabel Nilai-Nilai Chi Kuadrat .................................................................  155 

43. Tabel Nilai-Nilai Untuk Distribusi F ......................................................  156 



xiii 

 

44. Tabel Nilai-Nilai Dalam Distribusi t .......................................................  157 

45. Surat Penetapan Dosen Pembimbing ......................................................  158 

46. Surat Permohonan Ijin Penelitian............................................................  159 

47. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian .......................................  160 



1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa dapat 

mengkomunikasikan gagasan atau ide-ide matematik dengan simbol, tabel, 

diagram atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah (Depdiknas, 

2006). Berdasarkan pengamatan penulis, seringkali soal-soal yang digunakan 

dalam evaluasi hasil belajar adalah soal-soal pilihan ganda. Padahal soal-soal 

yang berbentuk pilihan ganda hanya menuntut siswa untuk menjawab soal dengan 

benar tanpa melihat kemampuan siswa dalam proses penyelesaian soal. Hal ini 

menyebabkan tujuan pembelajaran tersebut sedikit terkesampingkan. 

Komunikasi dalam matematika merupakan salah satu kemampuan dasar 

yang perlu ditingkatkan sebagaimana kemampuan dasar yang lainnya. Dengan 

komunikasi matematika siswa dapat mengorganisasi dan mengkonsolidasi 

berfikirnya. Melalui komunikasi siswa mampu mencari, menyusun ide-ide 

matematika dan mempertajam cara berpikir matematikanya. Peran penting 

komunikasi matematika menurut Cai dalam Asikin (2001) menyebutkan bahwa 

komunikasi dalam pembelajaran matematika sangat penting karena dapat 

membantu dalam kemampuan lain yaitu kemampuan pemecahan masalah, 

penalaran, pemahaman, keterampilan sosial dan berpikir kritis. Hal tersebut 
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memberi gambaran tentang pentingnya komunikasi dalam pembelajaran 

matematika. 

Salah satu aspek komunikasi matematika menurut Baroody (1993) adalah 

writing mathematics (menulis matematik). Menulis adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan dengan sadar untuk mengungkapkan dan merefleksikan pikiran yang 

dituangkan di atas kertas. Menulis matematik merupakan suatu alat yang 

bermanfaat dari berpikir karena siswa memperoleh pengalaman matematika 

sebagai suatu aktivitas yang kreatif.  

Ketidakmampuan siswa dalam menulis matematik disebabkan karena 

ketidakmampuan siswa dalam mengungkapkan atau menjelaskan ide-ide atau 

relasi matematika ke dalam bahasa yang sistematis. Selain itu adalah karena siswa 

tidak dapat menggambarkan atau menginterpretasikan ide, situasi dan relasi 

matematika ke dalam gambar, grafik maupun model matematika. Hal ini adalah 

dampak dari pelaksanaan pembelajaran yang hanya terfokus pada peningkatan 

beberapa kemampuan dasar saja. 

Dalam pembelajaran matematika, sangat dibutuhkan suatu kondisi 

pembelajaran yang menuntut keaktifan siswa dan kemampuan guru memfasilitasi 

siswa dalam proses pembelajaran. Kedua hal ini berkaitan yaitu ketika guru 

menyampaikan materi yang sesuai dengan kenyataan yang diketahui siswa, maka 

siswa akan terangsang untuk aktif sehingga secara tidak langsung dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematika yang mencakup beberapa 

aspeknya, termasuk aspek menulis matematik. Hal ini dapat terjadi jika guru dapat 

memilih model pembelajaran yang tepat untuk pokok bahasan tertentu. 
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Realistic Mathematics Education (RME) diketahui sebagai pembelajaran 

yang telah berhasil di Nederland, Belanda. Ada suatu hasil penelitian kuantitatif 

dan kualitatif yang menunjukkan bahwa siswa yang memperoleh pembelajaran 

RME mempunyai skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan tradisional dalam hal keterampilan 

berhitung, lebih khusus lagi dalam aplikasi (dikutip dari Becker dan Selter dalam 

Suherman, 2003:143). Beberapa penelitian pendahuluan di beberapa negara 

menunjukkan bahwa pembelajaran RME sekurang-kurangnya dapat membuat hal-

hal berikut. 

1. matematika lebih menarik, relevan dan bermakna, tidak terlalu formal dan 

tidak terlalu abstrak. 

2. mempertimbangkan tingkat kemampuan siswa. 

3. menekankan belajar matematika pada ‘learning by doing’. 

4. memfasilitasi penyelesaian masalah matematika tanpa menggunakan 

penyelesaian (algoritma) yang baku. 

5. menggunakan konteks sebagai titik awal pembelajaran matematika, dikutip 

dari Kuiper & Knuver (dalam Suherman, 2003: 143). 

Dalam RME, pembelajaran tidak dimulai dari defenisi, teorema atau sifat-

sifat kemudian dilanjutkan dengan pembahasan contoh-contoh. Sifat-sifat, 

definisi, cara, prinsip, dan teorema ditemukan sendiri oleh siswa melalui 

penyelesaian masalah kontekstual yang diberikan guru di awal pembelajaran. 

Dengan demikian dalam RME siswa didorong untuk aktif, dan diharapkan dapat 

mengkonstruksi atau membangun sendiri pengetahuan yang diperolehnya serta 
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dapat menyampaikan gagasan/ide-ide matematik yang diperoleh secara lisan 

maupun tertulis. 

Kartu masalah adalah kartu yang berisi instruksi-instruksi, pertanyaan-

pertanyaan dan latihan atas suatu permasalahan yang berhubungan dengan  materi 

pembelajaran. Kartu masalah merupakan salah satu media visual yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran matematika. Kartu masalah membuat siswa lebih 

tertarik dalam mengikuti pembelajaran karena siswa tidak menyelesaikan suatu 

permasalahan matematika dengan cara baku seperti yang biasa mereka lakukan, 

akan tetapi siswa menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara mereka sendiri 

berdasarkan pengalaman yang mereka miliki. Dengan menggunakan kartu 

masalah, siswa menemukan konsep atau generalisasi atas hasilnya sendiri. Hal ini 

memungkinkan siswa mentransfer ke masalah lainnya yang relevan dengan 

masalah yang telah mereka selesaikan sebelumnya. Pembelajaran dengan kartu 

masalah juga dapat membantu pertumbuhan pribadi siswa karena siswa juga 

belajar untuk tidak tergantung pada orang lain. Selain itu, siswa juga belajar untuk 

bekerja sama dengan orang lain dalam arti bekerja sama dalam pertukaran ide. 

Pembelajaran di MTs Negeri Sumber Kabupaten Rembang, khususnya 

mata pelajaran matematika masih menggunakan metode pembelajaran ekspositori 

sehingga tidak ada variasi dalam pembelajaran. Materi fungsi merupakan salah 

satu materi pelajaran matematika yang diberikan pada siswa kelas VIII yang 

termasuk dalam materi aljabar. Menurut guru matematika kelas VIII di MTs 

Negeri Sumber Kabupaten Rembang, siswa mengalami banyak kesulitan dalam 

memahami materi yang termasuk dalam materi aljabar. Hal ini berdasarkan 
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pengalaman beliau ketika mengajarkan materi faktorisasi aljabar di kelas VIII. 

Masih banyak siswa yang memperoleh nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang telah ditentukan. Berdasarkan alasan tersebut, materi fungsi dipilih 

untuk penelitian ini karena materi fungsi termasuk dalam materi aljabar yang 

selama ini masih sulit dipahami oleh sebagian siswa kelas VIII MTs Negeri 

Sumber Kabupaten Rembang. Banyak permasalahan sehari-hari di kehidupan 

siswa yang berhubungan dengan materi fungsi, sehingga dengan pembelajaran 

RME berbantuan kartu masalah, permasalahan-permasalahan tersebut dapat 

digunakan untuk membantu siswa memahami materi. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: KEEFEKTIFAN PEMBELAJARAN REALISTIC MATHEMATICS 

EDUCATION (RME) BERBANTUAN KARTU MASALAH TERHADAP 

KEMAMPUAN MENULIS MATEMATIK PADA MATERI POKOK FUNGSI  

KELAS VIII SEMESTER I MTs NEGERI SUMBER KABUPATEN 

REMBANG TAHUN AJARAN 2010/2011. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 

“Apakah pembelajaran RME berbantuan kartu masalah efektif terhadap 

kemampuan menulis matematik siswa kelas VIII MTs Negeri Sumber Kabupaten 

Rembang tahun pelajaran 2010/2011 mata pelajaran matematika materi pokok 

fungsi?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

pembelajaran RME berbantuan kartu masalah efektif terhadap kemampuan 

menulis matematik siswa kelas VIII MTs Negeri Sumber Kabupaten Rembang 

tahun pelajaran 2010/2011 mata pelajaran matematika materi pokok fungsi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.4.1 Bagi siswa 

1. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menyampaikan gagasan 

matematika secara tertulis. 

2. Mengembangkan kemampuan siswa dalam menguasai konsep matematika. 

3. Meningkatkan motivasi dan daya tarik siswa terhadap mata pelajaran 

matematika. 

1.4.2 Bagi Guru 

1. Sebagai bahan pertimbangan guru dalam memilih metode pembelajaran 

matematika yang tepat. 

2. Memberikan motivasi kepada guru untuk meningkatkan keterampilan 

memilih strategi mengajar dan model pembelajaran yang lebih bervariasi, 

sehingga dapat meningkatkan mutu pengajaran kepada siswa. 

1.4.3 Bagi Peneliti 

Mendapat pengalaman langsung pelaksanaan pembelajaran matematika 

yang efektif terhadap kemampuan menulis matematik siswa SMP/MTs kelas VIII. 
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1.5 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam penelitian ini, maka perlu 

dijelaskan beberapa istilah berikut. 

1.5.1 Keefektifan 

Secara etimologi keefektifan diartikan dapat membawa hasil atau berhasil 

guna (tentang usaha dan tindakan). Pembelajaran dikatakan efektif jika nilai tes 

siswa  setelah mengikuti pembelajaran telah memenuhi Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM). Dalam konsep Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

siswa dikatakan tuntas belajar apabila ia mampu menyelesaikan, menguasai 

kompetensi atau mencapai tujuan pembelajaran minimal 65% dari seluruh tujuan 

pembelajaran. Sedangkan keberhasilan kelas dilihat dari jumlah siswa yang 

mampu menyelesaikan atau mencapai minimal 65%, sekurang-kurangnya 85% 

dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut (Mulyasa, 2006: 254). 

Keefektifan yang dimaksud dalam penelitian ini  adalah keefektifan 

pembelajaran RME berbantuan kartu masalah terhadap kemampuan menulis 

matematik siswa kelas VIII semester I pada materi pokok fungsi. Pembelajaran 

RME berbantuan kartu masalah dikatakan efektif jika (i) minimal 85%  siswa 

yang mendapatkan pembelajaran dengan RME berbantuan kartu masalah telah 

tuntas belajar, dan (ii) rata-rata kemampuan menulis matematik siswa yang diajar 

dengan RME berbantuan kartu masalah lebih dari rata-rata kemampuan menulis 

matematik siswa yang diajar dengan metode ekspositori. 
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1.5.2 Pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME)  

Pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) adalah suatu 

pembelajaran yang menggunakan masalah realistik sebagai pangkal tolak 

pembelajaran. Melalui pembelajaran dengan RME diharapkan siswa dapat 

menemukan dan mengkonstruksi konsep-konsep matematika sendiri. 

1.5.3 Kartu masalah 

Kartu masalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kartu yang 

berisi masalah realistik yang dikenali siswa yang digunakan sebagai sumber 

munculnya konsep-konsep matematika atau pengetahuan matematika formal yang 

akan diajarkan kepada siswa. 

1.5.4 Kemampuan menulis matematik 

Menulis matematik merupakan salah satu aspek dari kemampuan 

komunikasi matematika. Kemampuan menulis matematik adalah kesanggupan 

dalam menyampaikan maksud/makna gagasan atau ide-ide matematika dalam 

tulisan, gambar, diagram dan grafik. Dalam penelitian ini, kemampuan menulis 

matematik diukur dengan menggunakan tes tertulis. 

1.5.5 Materi pokok fungsi 

Fungsi adalah salah satu materi pokok yang diajarkan dalam mata 

pelajaran matematika kelas VIII semester 1. Fungsi merupakan bagian dari aljabar 

dengan standar kompetensi: Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi dan 

persamaan garis lurus. Kompetensi dasar 1.3 memahami relasi dan fungsi, 1.4 
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menentukan nilai fungsi, 1.5 membuat sketsa grafik fungsi aljabar sederhana pada 

sistem koordinat Kartesius. 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

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

skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi. Deskripsi dari tiap bagian 

tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

1.6.1 Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi berisi halaman judul, halaman pengesahan, motto dan 

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

daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian Isi Skripsi 

Bagian isi skripsi ini terdiri lima bab sebagai berikut. 

Pada bab I dijelaskan tentang latar belakang pemilihan judul skripsi, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan 

sistematika penulisan skripsi.  

Pada bab II dikemukakan kajian teori-teori yang mendasari penulisan 

skripsi yang meliputi: teori belajar, pembelajaran, pembelajaran matematika, 

pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME), metode ekspositori, 

komunikasi dan komunikasi matematika, menulis matematik, media 

pembelajaran, kartu masalah, tinjauan materi fungsi serta implementasi RME 

berbantuan kartu masalah. Pada bab II ini juga dijelaskan kerangka berfikir serta 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian. 
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Pada bab III dijelaskan tentang metode penentuan objek penelitian, varibel 

penelitian, prosedur pengumpulan data, metode pengumpulan data, analisis soal 

uji coba, dan metode analisis data. 

Bab IV berisi hasil-hasil penelitian yang diperoleh meliputi perbedaan 

kemampuan menulis matematik  siswa pada materi pokok fungsi antara 

pembelajaran melalui pembelajaran RME berbantuan kartu masalah dengan 

metode ekspositori di MTsN Sumber Kabupaten Rembang. Selanjutnya dilakukan 

pembahasan sesuai dengan teori yang menunjang.  

Bab V berisi tentang simpulan dari hasil analisis data yang telah dibahas 

dalam bab IV dan saran yang ditujukan secara umum kepada sekolah dan secara 

khusus kepada guru agar selalu mengajarkan atau membiasakan siswa 

mengembangkan kemampuan menulis matematik.  

1.6.3 Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

melengkapi uraian pada bagian isi.  
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 BAB 2 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Belajar 

Konsep tentang belajar telah banyak didefinisikan oleh para psikolog 

(dalam Anni, 2006:2): 

Gagne dan Berliener (1983) menyatakan bahwa belajar merupakan 
proses dimana suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil 
dari pengalaman. Morgan et.al (1986) menyatakan bahwa belajar 
merupakan perubahan relatif permanen yang terjadi karena hasil dari 
praktik atau pengalaman. Slavin (1994) menyatakan bahwa belajar 
merupakan perubahan disposisi atau kecakapan manusia yang 
berlangsung selama periode waktu tertentu, dan perubahan perilaku itu 
tidak berasal dari proses pertumbuhan. Gagne (1977) menyatakan 
bahwa belajar merupakan perubahan disposisi atau kecakapan manusia 
yang berlangsung selama periode waktu tertentu dan perubahan 
perilaku itu tidak berasal dari proses pertumbuhan. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, konsep tentang belajar mengandung 

tiga unsur utama sebagai berikut. 

(1) belajar berkaitan dengan perubahan perilaku. 

(2) perubahan perilaku yang terjadi didahului oleh proses pengalaman. 

(3) perubahan perilaku bersifat relatif permanen. 

Menurut Gagne (dalam Anni, 2006:4), “belajar merupakan sebuah sistem 

yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang saling kait mengait sehingga 

menghasilkan perubahan perilaku”. Unsur-unsur tersebut adalah pembelajar, 

rangsangan (stimulus), memori dan respons. Aktivitas belajar akan terjadi apabila 
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terjadi interaksi antara stimulus dan isi memori yang dimiliki pembelajar, 

sehingga terjadi perubahan perilaku setelah adanya stimulus.  

Piaget (dalam Dimyati, 2002: 13) berpendapat bahwa “pengetahuan 

dibentuk oleh individu sebab individu melakukan interaksi terus-menerus dengan 

lingkungan”. Lingkungan mengalami perubahan, dan karena adanya interaksi 

dengan lingkungan maka fungsi intelek semakin berkembang. Belajar 

pengetahuan meliputi tiga fase. Fase-fase itu adalah eksplorasi, pengenalan 

konsep, dan aplikasi konsep. Pada fase eksplorasi, siswa mempelajari gejala 

dengan bimbingan. Pada fase pengenalan konsep, siswa mengenal konsep yang 

ada hubungannya dengan gejala. Sedangkan pada fase aplikasi konsep, siswa 

menggunakan konsep untuk meneliti gejala lain lebih lanjut. 

“Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar” (Anni, 2006:5). Perubahan perilaku yang 

dimaksud misalnya menulis, berpikir, dan bernalar. Perubahan perilaku yang 

diperoleh dari hasil belajar biasanya bersifat permanen, maksudnya bahwa 

perubahan perilaku akan bertahan dalam waktu yang relatif lama, sehingga pada 

suatu waktu perubahan perilaku tersebut akan digunakan untuk merespon stimulus 

yang hampir sama. 

Dalam mencapai suatu hasil belajar yang diharapkan, belajar dipengaruhi 

oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi 

kondisi fisik, kondisi psikis, dan kondisi sosial. Sedangkan faktor eksternal 

meliputi iklim, suasana lingkungan, budaya belajar masyarakat, serta guru yang 

baik dan profesional. Guru dikatakan baik dan profesional apabila guru tersebut 
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dapat menguasai materi bahan ajar, mengusai keterampilan pembelajaran, dan 

juga melaksanakan evaluasi pembelajaran secara terpadu. 

2.1.2 Pembelajaran  

“Pembelajaran adalah upaya menciptakan iklim dan pelayanan terhadap 

kemampuan, kompetensi, minat, bakat, dan kebutuhan siswa yang beragam agar 

terjadi interaksi optimal antara guru dengan siswa serta antar siswa” (Suyitno, 

2004: 2). 

 JA Brunner (dalam Sugandi, 2004: 36) menyatakan bahwa “dalam belajar 

ada empat hal pokok penting yang harus diperhatikan yaitu peranan pengalaman 

struktur pengetahuan, kesiapan mempelajari sesuatu, intuisi dan cara 

membangkitkan motivasi belajar”. Brunner menyatakan bahwa dalam 

pembelajaran hendaknya mencakup hal-hal sebagai berikut. 

1. pengalaman-pengalaman optimal untuk mau dan dapat belajar, artinya 

seorang guru hendaknya memberi kesempatan pada siswa agar siswa 

memperoleh pengalaman optimal dalam proses belajar dan meningkatkan 

kemauan belajar. 

2. penstrukturan optimal untuk  pemahaman optimal, artinya pembelajaran 

hendaknya dapat memberikan struktur yang jelas dari suatu pengetahuan yang 

dipelajari siswa. 

3. perincian urutan materi pelajaran. 

4. pemberian reinforcement. 
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2.1.3 Pembelajaran matematika 

Suyitno (2004: 2) mendefinisikan tentang pembelajaran matematika 

sebagai berikut. 

Pembelajaran matematika adalah suatu proses atau kegiatan guru mata 
pelajaran matematika dalam mengajarkan matematika kepada siswanya, 
yang di dalamnya terkandung upaya guru untuk menciptakan iklim dan 
pelayanan terhadap kemampuan, kompetensi, minat bakat, dan 
kebutuhan siswa yang beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru 
dengan siswa serta antar siswa  

Tujuan pembelajaran matematika menurut Permendiknas No. 22 Tahun 

2006 adalah agar siswa mempunyai kemampuan sebagai berikut. 

1. memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, efisien dan tepat dalam 

pemecahan masalah. 

2. menggunakan penalaran dalam pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika. 

3. menyelesaikan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh. 

4. mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5. memiliki sifat menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 
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Suatu proses pembelajaran dikatakan sukses apabila seorang guru dan 

sejumlah siswa mampu melakukan interaksi komunikatif terhadap berbagai 

persoalan pembelajaran di kelas dengan cara melibatkan siswa sebagai komponen 

utamanya. Akan tetapi untuk mewujudkan hal tersebut perlu memperhatikan 

faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran antara lain: kondisi 

internal siswa, kondisi pembelajaran dan kondisi inovatif-eksploratif. 

2.1.4 Realistic Mathematics Education (RME) 

Realistic Mathematics Education (RME) merupakan suatu teori belajar 

mengajar dalam pendidikan matematika.  Teori RME pertama kali diperkenalkan 

dan dikembangkan di Belanda pada tahun 1970 oleh Institut Freudenthal.  Teori 

ini mengacu pada pendapat Freudenthal yang mengatakan bahwa matematika 

harus dikaitkan dengan realita dan matematika merupakan aktivitas manusia.  Ini 

berarti matematika harus dekat dengan anak dan relevan dengan kehidupan nyata 

sehari-hari.  Upaya ini dilakukan melalui penjelajahan berbagai situasi dan 

persoalan-persoalan realistik.  Realistik dalam hal ini dimaksudkan tidak mengacu 

pada realitas tetapi pada sesuatu yang dapat dibayangkan oleh siswa. 

Prinsip utama dalam pelaksanaan pembelajaran dengan Realistic 

Mathematics Education (RME)  adalah sebagai berikut. 

(1) Guided Reinvention and Progressive Mathematization (penemuan terbimbing 

dan proses matematisasi yang makin meningkat). 

Melalui topik-topik yang disajikan siswa harus diberi kesempatan untuk 

mengalami sendiri proses yang sama sebagaimana konsep matematika ditemukan. 

Hal ini dapat dilakukan dengan cara: memberikan contextual problems yang 
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mempunyai berbagai solusi, dilanjutkan dengan mathematizing prosedur solusi 

yang sama, serta perancangan rute belajar sedemikian rupa sehingga siswa 

menemukan sendiri konsep atau hasil. Situasi yang berisikan fenomena dan 

dijadikan bahan serta area aplikasi dalam pengajaran matematika haruslah 

berangkat dari keadaan yang nyata. Dalam hal ini dua macam matematisasi 

(horisontal dan vertikal) haruslah dijadikan dasar untuk berangkat dari tingkat 

belajar matematika secara real ke tingkat belajar matematika secara formal. 

(2) Didactical phenomenology (Fenomena yang mengandung muatan didaktik). 

Topik-topik matematika yang disajikan atau masalah kontekstual yang 

akan diangkat dalam pembelajaran harus mempertimbangan dua hal yakni 

aplikasinya (kemanfaatannya) serta kontribusinya untuk pengembangan konsep-

konsep matematika selanjutnya.  

(3) Self-developed models (Pembentukan model oleh siswa sendiri). 

Peran self-developed models merupakan jembatan bagi siswa dari situasi 

real ke situasi konkrit atau dari informal matematika ke formal matematika. 

Artinya siswa membuat model sendiri dalam menyelesaikan masalah. Pertama 

adalah model suatu situasi yang dekat dengan alam siswa. Dengan generalisasi 

dan formalisasi model tersebut akan menjadi berubah menjadi model-of masalah 

tersebut. Model-of akan bergeser menjadi model-for masalah yang sejenis. Pada 

akhirnya akan menjadi pengetahuan dalam formal matematika. 

Karakteristik RME dalam www.edukasi-online.info adalah sebagai 

berikut. 
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(a) Menggunakan masalah konstekstual (the use of context) 

Pembelajaran diawali dengan menggunakan masalah kontekstual (dunia 

nyata), tidak dimulai dari sistem formal.  Masalah kontekstual yang diangkat 

sebagai topik awal pembelajaran harus merupakan masalah sederhana yang 

dikenali oleh siswa. 

(b) Menggunakan model (use models, bridging by vertical instrument) 

Istilah model berkaitan dengan dengan model situasi dan model 

matematika yang dikembangkan sendiri oleh siswa. Sewaktu mengerjakan 

masalah kontekstual siswa mengembangkan model mereka sendiri. 

(c) Menggunakan kontribusi siswa (students constribution) 

Kontribusi yang besar pada proses belajar mengajar diharapkan datang 

dari konstruksi dan produksi siswa sendiri yang mengarahkan mereka dari metode 

informal mereka ke arah yang lebih formal. Streefland (1991) menekankan bahwa 

dengan produksi dan konstruksi, siswa terdorong untuk melakukan refleksi pada 

bagian yang mereka sendiri anggap penting dalam proses belajar mereka. 

(d) Interaktivitas (interactivity) 

Interaksi antar siswa dan dengan guru merupakan hal penting dalam RME. 

Guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan 

ide-ide mereka sendiri melalui proses belajar yang interaktif, seperti presentasi 

individu, kerja kelompok, diskusi kelompok, maupun diskusi kelas. Negosiasi 

secara ekplisit, intervensi, kooperasi dan evaluasi sesama siswa dan juga dengan 

guru adalah faktor penting dalam proses belajar mengajar secara konstruktif. 
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(e) Terintegrasi dengan topik pembelajaran lainnya (intertwining) 

Struktur dan konsep matematika saling berkaitan, biasanya pembahasan 

suatu topik tercakup dalam beberapa konsep yang berkaitan, oleh karena itu 

keterkaitan dan keintegrasian antar topik (unit pelajaran) harus dieksploitasi untuk 

mendukung terjadinya proses belajar mengajar yang lebih bermakna. 

RME mempunyai konsepsi tentang siswa sebagai berikut. 

(i) siswa memiliki seperangkat konsep alternatif tentang ide-ide matematika 

yang mempengaruhi belajarnya selanjutnya. 

(ii)  siswa memperoleh pengetahuan baru dengan membentuk pengetahuan itu 

untuk dirinya sendiri. 

(iii)  pembentukan pengetahuan merupakan proses perubahan yang meliputi 

penambahan, kreasi, modifikasi, penghalusan, penyusunan kembali, dan 

penolakan. 

(iv) pengetahuan baru yang dibangun oleh siswa untuk dirinya berasal dari 

seperangkat ragam pengalaman. 

(v) setiap siswa tanpa memandang ras, budaya dan jenis kelamin mampu 

memahami dan mengerjakan matematika. 

Titik awal proses belajar dengan RME menekankan pada konsep yang 

sudah dikenal oleh siswa. Setiap siswa mempunyai konsep awal tentang ide-ide 

matematika. Setelah siswa terlibat secara bermakna dalam proses belajar, maka 

proses tersebut dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Pada proses 

pembentukan pengetahuan baru tersebut, siswa bertanggung jawab terhadap 

proses belajarnya sendiri. Peran guru hanya fasilitator belajar. Guru harus mampu 
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membangun pengajaran yang interaktif. Guru harus memberi kesempatan kepada 

siswa untuk secara aktif menyumbang pada proses belajar dirinya, dan secara aktif 

membantu siswa dalam menafsirkan persoalan real.  

2.1.4.1 Pendesainan Pembelajaran dalam RME 

Langkah-langkah dalam pembelajaran RME menurut Robert K. Sembiring 

terdiri atas empat langkah sebagai berikut. 

1. Opening 

Kegiatan: introduction, teacher poses contextual problem, students are 

immediately involve in meaningful mathematical activities. 

Pada tahap ini guru menyampaikan sebuah masalah kontekstual pada 

siswa. Kemudian siswa diminta untuk memahami masalah yang diberikan. 

Apabila ada siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami masalah, guru 

memberikan pertanyaan pancingan agar siswa terarah dalam pemahaman masalah 

kontekstual tersebut. Dalam langkah ini, muncul prinsip Guided Reinvention and 

Progressive Mathematization dan didactical phenomology. Karakteristik yang 

muncul adalah menggunakan konteks, menggunakan kontribusi siswa dan 

interaktif karena disini terjadi aktivitas yang interaktif antara guru dan siswa. 

2. Students Working 

Kegiatan: students work individually and in pair, elaborate their own 

solutions to the problem. 

Pada tahap ini, siswa bekerja secara individual untuk menyelesaikan 

masalah kontekstual yang diberikan. Kemudian mencocokkan jawabannya dengan 

teman sebangku. Pada langkah ini muncul semua prinsip RME. Sedangkan 
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karakteristik RME yang muncul adalah menggunakan konteks, menggunakan 

model dan interaktif. 

3. Discussion 

Kegiatan: teacher poses new contextual problem, students work in a 

group, teacher facilitates class discussion. 

Pada tahap ini, guru memberikan permasalahan kontekstual yang baru, 

siswa diminta menyelesaikan permasalahan tersebut bersama anggota 

kelompoknya. Setelah itu, diadakan sebuah diskusi kelas dengan guru sebagai 

fasilitator. Siswa diminta membuat kesimpulan secara mandiri tentang apa yang 

telah dikerjakan. Jika siswa gagal, guru mengarahkan ke arah kesimpulan yang 

seharusnya. Dalam langkah ini, muncul prinsip RME berupa guided reinvention.  

Karakteristik yang muncul berupa menggunakan kontribusi siswa dan interaktif, 

karena disini terjadi aktivitas yang interaktif antara guru dan siswa. 

4. Closing  

Kegiatan: teacher poses summary questions, teacher and students discuss 

the conclusion. 

Pada tahap ini, guru memberikan kuis tentang materi yang baru dipelajari 

kemudian mendiskusikan jawabannya bersama siswa. 

2.1.5 Metode Ekspositori 

Metode ekspsitori adalah kegiatan belajar yang bersifat menerima, guru 

berperan lebih aktif dan siswa berperan lebih pasif tanpa banyak melakukan 

kegiatan pengolahan bahan, karena hanya menerima bahan ajar yang disampaikan 

oleh guru. Dalam metode ekspositori bahan ajar sudah disusun oleh guru secara 
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hierarkis dan sistematis. Sehingga dalam proses belajar mengajar yang terjadi 

adalah guru menerangkan dan siswa menerima. 

Menurut Suherman (1993: 243) metode ekspositori sama seperti metode 

ceramah dalam hal terpusatnya kegiatan kepada guru sebagai pemberi informasi 

(bahan pelajaran). Dalam metode ekspositori, siswa tidak hanya mendengar dan 

membuat catatan. Guru bersama siswa berlatih menyelesaikan soal latihan dan 

siswa bertanya kalau belum mengerti. Guru dapat menjelaskan pekerjaan siswa 

secara individual atau klasikal. Siswa mengerjakan latihan soal sendiri, mungkin 

juga saling bertanya dan mengerjakan bersama dengan temannya atau disuruh 

mengerjakannya di papan tulis. 

Kelebihan dari metode ekspositori sebagai berikut. 

1. Dapat menempati kelas besar, setiap siswa mempunyai kesempatan aktif yang 

sama. 

2. Bahan pelajaran diberikan secara urut oleh guru. 

3. Guru dapat menentukan hal yang dianggap penting. 

4. Guru dapat memberikan penjelasan-penjelasan individu atau klasikal. 

Kekurangan dari metode ekspositori sebagai berikut. 

a. Pada metode ini tidak menekankan penonjolan aktifitas fisik seperti aktifitas 

mental siswa. 

b. Kegiatan terpusat pada guru sebagai pemberi informasi (bahan pelajaran). 

c. Pengetahuan yang didapat dengan metode ekspositori cepat hilang. 

d. Kepadatan konsep dan aturan-aturan yang diberikan dapat berakibat siswa 

tidak menguasai bahan pelajaran yang diberikan (Suharyono: 1996). 
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2.1.6 Komunikasi dan Komunikasi Matematika 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) komunikasi adalah pengiriman dan 

penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang 

dimaksud dapat dipahami. Menurut Asikin (2001: 1) komunikasi matematik dapat 

diartikan sebagai suatu peristiwa saling hubungan/dialog yang terjadi dalam 

lingkungan kelas, dimana terjadi pengalihan pesan yang berisi tentang materi 

matematika yang dipelajari di dalam kelas. 

Lima aspek komunikasi matematika menurut Baroody (1993: 107) adalah: 

representing (representasi), listening (mendengar), reading (membaca), 

discussing (berdiskusi) dan writing (menulis).  

Menulis merupakan salah satu hal yang penting dalam pembelajaran 

matematika. NCTM (dalam Urquhart, 2009: 6) menyatakan bahwa menulis dalam 

matematika dapat membantu siswa untuk mengkonsolidasi pemikiran mereka 

karena menulis dibutuhkan untuk merefleksikan pekerjaan mereka dan 

menjelaskan pemikiran mereka tentang ide-ide. Oleh karena itu, NCTM 

merekomendasikan menulis matematik pada semua tingkat kelas. 

Lois Edwards (2000:4) menjelaskan pentingnya menulis matematik 

sebagai berikut. 

Writing mathematics is much more than just writing the correct 
answer. It is even more than communicating. The acts of writings 
improves comprehension. Students learn to think mathematically 
through writing. Writing helps students organize their knowledge and 
clarify their understanding. It is a crucial aspects of doing mathematics. 
The importance of writing also grows as students advance. In middle 
school classes, students should be able to write sentences to tell how 
they solved a problems.  
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2.1.7 Menulis Matematik 

Menulis matematik adalah salah satu aspek dari komunikasi matematika. 

Menurut Lee Kevin (2006:15) menulis matematik adalah suatu keterampilan yang 

menggunakan praktek dalam menulis dan pengalaman dalam belajar matematika.  

Joan Countryman (dalam Urquhart, 2009: 6) yang meneliti hubungan 

antara matematika dan menulis menyebutkan keuntungan menulis dalam kelas 

matematika sebagai berikut. 

1. Students write to keep ongoing records about what they’re doing and 

learning. 

Saat siswa menulis, mereka dapat mengemukakan kembali materi yang 

baru dipelajari dalam kata-kata mereka sendiri, mengidentifikasi perhitungan yang 

mudah atau sulit bagi siswa atau menggambarkan aspek-aspek yang membuat 

mereka bingung. 

2. Students write in order to solve math problem. 

Dengan menulis, siswa dapat mengungkapkan fakta yang mereka 

butuhkan untuk menjawab sebuah pertanyaan. Kemudian mereka dapat mengecek 

kembali perhitungan yang berlawanan dengan fakta yang telah mereka tuliskan. 

Hal ini juga dapat membantu mereka untuk melihat cara-cara yang berbeda untuk 

sampai pada suatu jawaban.   

3. Students write to explain mathematical ideas. 

Ketika siswa menulis penjelasan dari pekerjaan mereka dan memberikan 

contoh, guru dapat memperkirakan pemahaman dan kemajuan siswa selama 

waktu tertentu. Menulis adalah sebuah sarana untuk formatif assessment, 
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menyediakan bagi guru informasi-informasi yang mereka butuhkan untuk 

mengatur instruksi-instruksi mereka.  

4. Students write to describe learning processes. 

Menulis dibutuhkan untuk memonitor dan menggambarkan strategi dan 

proses yang dipilih siswa dalam menyelesaikan masalah.  

Bansu Irianto Ansari (dalam Sumantriyadi, 2009:22) menelaah 

kemampuan komunikasi matematika dari dua aspek yaitu lisan (talking) dan 

tulisan (writing). Kemampuan komunikasi tulisan yakni kemampuan siswa 

menggunakan kosakata, notasi dan struktur matematika untuk menyatakan 

hubungan dan gagasan serta memahaminya dalam memecahkan masalah. 

Kemampuan ini diungkap melalui representasi matematika. Representasi 

matematika siswa diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut. 

1. pemunculan model konseptual seperti gambar, diagram tabel dan grafik 

(aspek drawing). 

2. membentuk model matematika (aspek math expressions). 

3. argumentasi verbal yang didasari pada analisis terhadap gambar dan konsep 

formal (aspek writing mathematics). 

Pengelompokan hasil kemampuan menulis matematik menurut Iwan 

Junaedi (dalam Sumantriyadi, 2009: 27) adalah sebagai berikut. 

Kelompok 
Kategori 

Kualitatif 
Aspek Representasi 

I 

Jawaban lengkap 

dan benar, serta 

tahapan-tahapan 

Hasil 

penulisan 

Menuliskan penjelasan/alasan logis 

dan benar ditinjau dari aspek 

bahasa maupun matematika 
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penyelesaiannya 

sesuai 

permintaan 

berkaitan dengan tatabahasa, 

kosakata, tanda baca, simbol, dan 

pemisalan variabel diuraikan 

dengan jelas. 

Gambar Gambar dibuat secara lengkap. 

Proses 

perhitungan 

Proses perhitungan benar tanpa 

kesalahan sedikitpun. 

II 

Jawaban benar, 

tapi tahapan-

tahapan 

penyelesaian 

masih ada 

kekurangan 

meski sedikit 

Hasil 

penulisan 

Menuliskan penjelasan/alasan yang 

logis, tapi ditinjau dari aspek 

bahasa maupun matematika masih 

terdapat beberapa kekurangan 

dalam hal tatabahasa, kosakata, 

tanda baca, simbol dan tak ada 

pemisalan variabel. 

Gambar 

Gambar lengkap dan benar 

meskipun masih ada sedikit 

kekurangan. 

Proses 

perhitungan 

Proses perhitungan benar tanpa ada 

kesalahan. 

III 

Jawaban hanya 

sebagian yang 

benar dan 

kurang lengkap 

tahapan-tahapan 

penyelesaiannya 

Hasil 

penulisan 

Menuliskan penjelasan/alasan yang 

kurang ditinjau dari aspek bahasa 

maupun matematika berkaitan 

dengan tatabahasa, kosakata, tanda 

baca, simbol dan tak ada pemisalan 

variabel. 

Gambar Gambar kurang lengkap. 

Proses 

perhitungan 

Proses perhitungan tidak semua 

diselesaikan dengan benar. 

IV 
Jawaban hanya 

sebagian kecil 

Hasil 

penulisan 

Tidak menuliskan 

alasan/penjelasan. Hanya sedikit 
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yang benar menuliskan kembali sedikit soal 

atau sedikit sekali kosakata dan 

simbol-simbol matematis dan tidak 

ada pemisalan variabel. 

Gambar Gambar kurang lengkap. 

Proses 

perhitungan 

Proses perhitungan tidak semua 

diselesaikan dengan benar. 

V 

Jawaban tidak 

benar atau hanya 

sebagian kecil 

saja yang 

dihadirkan 

tahapan-tahapan 

penyelesaiannya 

Hasil 

penulisan 

Tidak menuliskan 

alasan/penjelasan. Menuliskan hal-

hal yang kurang bermakna dan 

tidak diminta. 

Gambar 
Tidak membuat gambar atau 

menggambar tidak lengkap. 

Proses 

perhitungan 

Kalimat matematika maupun 

perhitungan tidak benar. 

Tabel 2.1 Pengelompokan Hasil Menulis Matematik 

Dengan menulis matematik, siswa diharapkan dapat menyelesaikan 

permasalahan matematika dengan memperhatikan aspek bahasa maupun 

matematika yang berkaitan dengan tatabahasa, kosakata, tanda baca, simbol, 

semantik dan gramatikal, mampu membuat gambar, diagram dan tabel dengan 

jelas serta mampu menyelesaikan kalimat matematika dengan baik dan benar. 

2.1.8 Media Pembelajaran 

Menurut Arsyad (2004: 3) kata media berasal dari bahasa Latin medius 

yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Media adalah alat 

bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan 

pengajaran Djamarah (2002). Media pembelajaran adalah alat bantu pengajaran 
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yang digunakan dalam mengefektifkan interaksi dan komunikasi antara guru dan 

siswa dalam proses pengajaran di sekolah. 

Pembagian media menurut Djamarah (2002: 140) dapat dilihat dari 

jenisnya sebagai berikut. 

1. Media auditif  

Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja 

seperti radio, cassete recorder atau piringan hitam. 

2. Media visual 

Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indra penglihatan. 

Media visual ini ada yang menampilkan gambar diam seperti filmstrip, 

flashcard, slides, foto, gambar atau lukisan, cetakan. Ada pula media visual 

yang menampilkan gambar atau simbol bergerak seperti film bisu, film 

kartun. 

3. Media audiovisual 

Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar. 

Media pembelajaran memiliki beberapa manfaat dalam proses belajar 

mengajar, diantaranya sebagai berikut. 

1. Memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar 

dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

2. Meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan 

motivasi belajar 
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3. Memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa 

di lingkungan mereka. 

2.1.9 Kartu Masalah 

Kartu masalah merupakan salah satu media pembelajaran yang termasuk 

dalam jenis media visual. Ide-ide matematika dapat dipelajari siswa melalui 

instruksi-instruksi, pertanyaan-pertanyaan dan latihan yang ditulis dalam kartu 

masalah. Melalui kartu-kartu masalah, siswa akan menyerap konsep-konsep 

matematika dan menyelesaikan masalah-masalah (Djamarah, 2006:142). 

Menurut Hudojo (2006:91) cara menyusun kartu masalah harus memenuhi 

kriteria berikut. 

1. Konsep matematika atau generalisasi merupakan tujuan. 

2. Materi harus diarahkan ke menemukan konsep atau generalisasi. 

3. Materi harus menarik. 

4. Petunjuk yang ditulis di kartu harus jelas dan mudah diikuti siswa, dan harus 

mampu membawa siswa ke kesimpulan yang dikehendaki. 

Keunggulan menggunakan kartu masalah menurut Hudojo (2006:92) 

adalah sebagai berikut. 

a. Siswa akan gemar menyelesaikan masalah-masalah yang didasarkan pada 

pengalamannya sendiri karena dituntut untuk mengerjakan menurut 

kemampuannya. 

b. Prinsip psikologi terpenuhi yaitu konsep/generalisasi berjalan dari hal yang 

konkret ke abstrak. 
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c. Pengertian akan dicapai oleh siswa, sebab siswa itu menemukan konsep atau 

generalisasi atas hasilnya sendiri. Pengertian yang diperoleh dengan mantap 

memungkinkan siswa mentransfer ke masalah lainnya yang relevan. 

d. Metode ini memungkinkan siswa bekerja bebas, tidak tergantung pada orang 

lain dan ini membantu pertumbuhan pribadi siswa. 

e. Metode ini memungkinkan siswa bekerja sama dalam arti pertukaran ide. 

Dalam penelitian ini, kartu masalah yang digunakan berisi masalah-

masalah realistik yang sering terjadi di sekitar siswa yang berhubungan dengan 

materi fungsi. 

2.1.10 Materi Fungsi 

Materi pokok fungsi adalah suatu pokok bahasan yang harus dipelajari 

oleh siswa kelas VIII SMP semester 1. Pada penelitian ini materi yang dibahas 

adalah sub materi pokok relasi, fungsi (pemetaan) serta menentukan nilai suatu 

fungsi. 

1. Relasi 

Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang 

menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota 

himpunan B. Contoh suatu relasi dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Nama Siswa 

(himpunan A) 

Pelajaran yang disukai  

(himpunan B) 

Ani Matematika, Bahasa Inggris, IPA 

Budi Bahasa Inggris, Bahasa Jawa, Bahasa Indonesia 

Citra IPA, IPS 

Tabel 2.2. Relasi “Menyukai Pelajaran” 
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Relasi yang terjadi antara himpunan A dan himpunan B adalah relasi 

“menyukai pelajaran”. 

Cara menyajikan suatu relasi: 

a. Dengan diagram panah 

Bentuk diagram panah dari relasi “menyukai pelajaran” pada contoh di atas 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Diagram Panah Relasi “Menyukai Pelajaran” 

b. Dengan diagram Kartesius 

Bentuk diagram Kartesius dari relasi “menyukai pelajaran” pada contoh di 

atas adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Diagram Kartesius Relasi “Menyukai Pelajaran” 

 

A 

B 

menyukai pelajaran 

Ani 

Budi 

Citra 

• Matematika 
• Bahasa Inggris 
• Bahasa Indonesia 
• IPA 
• IPS 

B 

A 

matematika 

bahasa Inggris 

bahasa Indonesia 

IPA 

IPS 

Ani Budi Citra 
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c. Dengan himpunan pasangan berurutan 

Bentuk himpunan pasangan berurutan dari relasi “menyukai pelajaran” pada 

contoh di atas adalah sebagai berikut. 

{
}IPS) (Citra, IPA), (Citra, ,Indonesia) Bahasa (Budi,

Inggris), Bahasa (Budi,IPA), (Ani, Inggris), Bahasa (Ani,),matematika (Ani,

 

2. Fungsi atau pemetaan 

a. Pengertian Fungsi 

Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi 

khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. 

Syarat suatu relasi merupakan pemetaan atau fungsi adalah 

(i.) Setiap anggota A mempunyai pasangan di B;  

(ii.) Setiap anggota A berpasangan dengan tepat satu anggota B. 

Contoh: 

Nama Siswa 

(himpunan A) 

Berat badan 

(himpunan B) 

Ani 35 kg 

Budi 45 kg 

Citra 40 kg 

Tabel 2.3 Relasi “Mempunyai Berat Badan” 

b. Notasi dan nilai fungsi 

Diagram di bawah ini menggambarkan fungsi yang memetakan x anggota 

himpunan A ke y anggota himpunan B. 
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A B 

f 
 

 

C 

              
x y=f(x) 

 

 

 

Gambar 2.3 Diagram panah fungsi ( )xf  

Notasi fungsinya dapat ditulis sebagai berikut. 

)(:atau  : xfxfyxf →→ , dibaca: fungsi f memetakan x anggota A ke y 

anggota B. 

Himpunan A disebut domain (daerah asal). 

Himpunan B disebut kodomain (daerah kawan). 

Himpunan BC ⊂  yang memuat semua pasangan anggota himpunan A 

dengan himpunan B disebut range (daerah hasil). 

Setiap )(xfy =  disebut sebagai bayangan (peta) x oleh fungsi f.  Variabel 

x dapat diganti dengan sebarang anggota A dan disebut variabel bebas. 

Adapun variabel y anggota himpunan B yang merupakan bayangan x oleh 

fungsi f  ditentukan oleh aturan yang mendefinisikan, dan disebut variabel 

bergantung (variabel terikat). 

Contoh: 

Diketahui fungsi f didefinisikan sebagai 132)( 2 +−= xxxf . Tentukan 

nilai fungsi f(x) untuk (i) x = 2 dan (ii) x = -3! 

Penyelesaian: 

(i) Subtitusikan nilai x = 2 ke fungsi 132)( 2 +−= xxxf  sehingga: 



33 

 

 

3

168

16)42(

1)23())2(2()2(

132)(
2

2

=
+−=

+−×=
+×−×=

+−=

f

xxxf

 

(ii)  Subtitusikan nilai x = -3 ke fungsi 132)( 2 +−= xxxf  sehingga: 

28
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c. Menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari dua himpunan. 

Jika banyaknya anggota himpunan A adalah n(A) = a  dan banyaknya 

anggota himpunan B adalah n(B) = b, maka  

(i) Banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah ba; 

(ii)  Banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A adalah ab. 

3. Menentukan rumus fungsi jika nilainya diketahui. 

Pada bagian ini, hanya akan dibahas fungsi linier saja yaitu baxxf +=)( . 

Misalkan baxxf +→:  dengan a dan b konstanta dan x variabel, maka rumus 

fungsinya adalah baxxf +=)( . Jika nilai variabel x = m maka nilai 

bammf +=)( . Dengan demikian dapat ditentukan fungsi f  jika diketahui nilai-

nilai fungsinya. Selanjutnya, nilai konstanta a dan b dapat ditentukan berdasarkan 

nilai-nilai fungsi yang diketahui. 
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2.1.11 Implementasi RME Berbantuan Kartu Masalah dalam Penelitian 

Pembelajaran RME berbantuan kartu masalah yang dilakukan dalam 

penelitian ini pada dasarnya sama dengan pembelajaran RME yang biasa 

dilakukan pada umumnya. Sedikit variasi yang dilakukan yaitu pada penelitian 

ini, permasalahan diberikan kepada siswa dalam kartu masalah. Pelaksanaan 

pembelajaran RME berbantuan kartu masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

(1) Pembelajaran  dimulai dengan mengajukan sebuah masalah realistik yang 

diketahui oleh siswa. Permasalahan diberikan dalam kartu masalah. 

(2) Guru kemudian meminta siswa memehami masalah yang ada dalam kartu 

masalah. 

(3) Guru meminta siswa untuk menyelesaikan permasalahan dalam kartu masalah 

secara individual. Kemudian mendiskusikannya dengan teman sebangku. 

(4) Guru memberikan permasalahan kontekstual yang baru yang sedikit berbeda 

dengan permasalahan dalam kartu masalah. 

(5) Guru membagi siswa dalam kelas menjadi kelompok-kelompok kecil (4 – 5 

siswa) kemudian meminta siswa untuk mendiskusikan masalah yang 

diberikan dalam kelompok masing-masing. 

(6) Guru mengadakan diskusi kelas untuk membahas solusi dari masalah yang 

diberikan. 

Contoh kartu masalah yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut. 
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RELASIRELASIRELASIRELASI    

Ana mempunyai tiga jenis permen, yaitu permen dengan rasa coklat, 
orange dan mint. Ia ingin membagi permen kepada teman-temannya. 
� Untuk temannya yang banyak huruf dalam namanya kurang 

dari 5, Ana memberikan permen rasa coklat dan mint. 
� Untuk temannya yang mempunyai 5-10 huruf dalam namanya, 

Ana memberikan permen rasa coklat dan orange. 
� Untuk temannya yang mempunyai lebih dari 10 huruf dalam 

namanya, Ana memberikan permen rasa orange dan mint. 
Pertanyaan: 
1. Permen rasa apa sajakah yang diberikan Ana kepada Ahmad, 

Nana dan Cempaka? 
2. Jika kalian adalah teman Ana, permen rasa apakah yang kalian 

dapatkan? 
3. Himpunan apa sajakah yang ada pada masalah di atas? Tuliskan 

anggota himpunan-himpunan tersebut! 
4. Adakah hubungan antara himpunan-himpunan tersebut? Jika 

ada, hubungan apakah yang terjadi? 
5. Tuliskan sifat-sifat dari hubungan tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Contoh Kartu Masalah 

2.1.12 Pembelajaran dengan Metode Ekspositori di Kelas Kontrol 

Dalam penelitian ini, pembelajaran di kelas kontrol dilakukan dengan 

metode ekspositori. Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan adalah 

sebagai berikut. 

(1) Guru menjelaskan tentang materi pelajaran. 

(2) Guru memberikan contoh soal dan menjelaskan cara menyelesaikannya. 

(3) Guru memberikan latihan soal kepada siswa. 

(4) Guru berkeliling kelas untuk mengamati pekerjaan siswa. 

(5) Guru menunjuk beberapa siswa untuk menulis jawabannya di papan tulis. 

(6) Bersama siswa, guru mengoreksi jawaban yang telah ditulis di papan tulis. 

(7) Guru bersama siswa membuat rangkuman dan menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari. 

(8) Guru memberikan PR kepada siswa di akhir pelajaran. 
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2.2 Kerangka Berpikir 

Perubahan yang sangat mendasar dalam pendidikan matematika adalah 

pergeseran dalam pemahaman bagaimana siswa belajar matematika. Belajar 

matematika tidak lagi dipandang sebagai pemberian informasi yang berupa 

sekumpulan teori, definisi maupun hitung menghitung yang kemudian disimpan 

dalam memori siswa yang diperoleh melalui praktik yang diulang-ulang 

melainkan membelajarkan siswa dengan memulai masalah yang sesuai dengan 

pengetahuan yang telah siswa miliki. Pembelajaran matematika memiliki beberapa 

tujuan khusus yang harus dicapai diantaranya adalah mengembangkan kemampuan 

komunikasi, dengan menulis matematik sebagai salah satu aspeknya. Kemampuan 

menulis matematik merupakan salah satu bentuk kemampuan berfikir matematika 

tingkat tinggi karena menulis matematik merupakan suatu bentuk refleksi pikiran 

yang dituangkan dengan tulisan gambar, diagram dll. 

Namun kenyataannya dalam kegiatan pembelajaran matematika siswa 

mengalami beberapa kesulitan dalam merefleksikan pikirannya dalam tulisan, 

gambar, diagram dll diantaranya karena siswa kurang terlatih dalam 

mengungkapkan ide-ide/gagasan matematis dan berani mengungkapkan 

pendapat. Kesulitan juga muncul dari pihak guru yaitu bagaimana memilih model 

pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis 

matematik. 

Untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran pada alinea pertama, 

diupayakan guru dapat memilih model pembelajaran yang tepat dalam proses 

pembelajarannya. Salah satu modelnya adalah pembelajaran Realistic 
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Mathematics Education (RME). Dalam pembelajaran RME, pembelajaran 

dimulai dengan menyampaikan masalah kontekstual yang sudah diketahui siswa 

dalam realita kehidupan mereka sehari-hari. Berangkat dari masalah tersebut, 

siswa kemudian diarahkan untuk mengungkapkan gagasan-gagasan matematika. 

Agar pelaksanaan pembelajaran ini dapat dilaksanakan secara optimal, 

maka diperlukan media pembelajaran yang interaktif sehingga siswa akan lebih 

berperan aktif dalam proses pembelajaran serta diharapkan kemampuan siswa 

dalam menuliskan gagasan matematika pada materi yang dipelajari menjadi 

lebih baik. Media yang dapat digunakan diantaranya adalah kartu masalah. 

Penggunaan media kartu masalah diharapkan dapat menarik perhatian siswa 

sehingga kualitas dari suatu proses pembelajaran dapat dicapai.  

Berdasarkan keunggulan yang dimiliki pembelajaran RME serta manfaat 

dari media kartu masalah maka dengan memadukan keduanya diduga efektif 

untuk diterapkan sehingga rata-rata kemampuan menulis matematik siswa yang 

diajar dengan RME berbantuan kartu masalah lebih dari rata-rata kemampuan 

menulis matematik siswa yang diajar dengan metode ekspositori. 
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PEMBELAJARAN MATEMATIKA  

Realistic Mathematics Education 

Pengembangan kemampuan menulis 
matematik 

Salah satu tujuan pembelajaran matematika: mengkomunikasikan 
gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media lain untuk 

memperjelas keadaan atau masalah. 

Menulis matematik sebagai salah satu 
aspek komunikasi matematika 

Kartu masalah 

Kerangka berpikir dalam penelitian dapat dijelaskan melalui skema berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Skema Kerangka Berpikir 

2.3 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah rata-rata kemampuan menulis 

matematik siswa yang diajar dengan pembelajaran RME berbantuan kartu 

masalah lebih dari rata-rata kemampuan menulis matematik siswa yang diajar 

dengan metode ekspositori.  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penentuan Objek Penelitian 

3.1.1 Populasi  

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mugkin, hasil menghitung 

ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu 

dari semua kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya 

(Sudjana 2002: 6). Populasi dalam penelitian ini adalah semua kelas VIII MTs 

Negeri Sumber Kabupaten Rembang tahun pelajaran 2010/2011, yang terdiri atas 

5 kelas yaitu kelas VIII 1 sampai dengan kelas VIII 5.  

3.1.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi (Sudjana 2002: 6). 

Sampel dalam penelitian ini diambil secara simple random sampling (Sugiyono, 

2007: 64) dengan mempertimbangkan siswa mendapat materi berdasarkan 

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

objek penelitian duduk pada kelas yang sama, dan pada pembagian kelas tidak ada 

kelas unggulan. Dua kelas diambil sebagai kelas sampel, yaitu satu kelas sebagai 

kelas eksperimen yang diajar menggunakan pembelajaran RME berbantuan kartu 

masalah dan satu kelas sebagai kelas kontrol yang diajar menggunakan metode 

ekspositori. Pada populasi tidak ada kelas unggulan sehingga setiap kelas 

diasumsikan memiliki kemampuan yang sama dan memiliki peluang yang sama 
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untuk dipilih sebagai kelas sampel. Siswa yang berada dalam kelas-kelas sampel 

adalah sebagai berikut. 

a. Sebanyak 32 siswa dari kelas VIII 5 sebagai anggota sampel kelas kontrol 

yang dikenai pembelajaran dengan metode ekspositori. 

b. Sebanyak 36 siswa dari kelas VIII 4 sebagai anggota sampel kelas eksperimen  

yang diajar menggunakan pembelajaran RME berbantuan kartu masalah. 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2007: 2).  

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

3.2.1 Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau 

berubahnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran dan media yang digunakan dalam pembelajaran di kelas eksperimen 

dan kelas kontrol.  

3.2.2 Variabel Terikat (Dependent variable) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas. Yang menjadi variabel terikat adalah kemampuan 

menulis matematik siswa kelas VIII MTsN Sumber kabupaten Rembang pada 

materi pokok fungsi. 
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3.3 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Ditentukan sampel penelitian secara simple random sampling. 

2) Menyusun kisi-kisi soal uji coba. 

3) Menyusun soal uji coba berdasarkan kisi-kisi yang ada. 

4) Mengujikan soal uji coba pada kelas yang sebelumnya telah diajarkan materi 

pokok fungsi, di mana soal tersebut akan digunakan sebagai posttest pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

5) Menganalisis data hasil uji coba untuk mengetahui taraf kesukaran, daya 

pembeda soal, validitas butir soal, dan reliabilitas. 

6) Menentukan soal-soal yang memenuhi syarat berdasarkan data nomor 5. 

7) Melaksanakan pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol secara 

bersamaan. 

8) Melaksanakan tes hasil belajar. 

9) Menganalisis hasil tes. 

10) Menyusun hasil penelitian. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat 

data-data yang sudah ada. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data awal 

siswa yang menjadi sampel penelitian. Data yang diperoleh dianalisis untuk 
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menentukan normalitas, homogenitas, dan kesamaan varians antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

3.4.2 Metode Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto 2006: 150). 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang kemampuan menulis 

matematik siswa pada  materi fungsi. Teknik tes dalam penelitian ini dilakukan 

setelah perlakuan diberikan kepada siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dengan tujuan untuk mendapatkan nilai akhir. Tes diberikan kepada siswa kedua 

kelas dengan soal yang sama. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk menguji 

kebenaran hipotesis penelitian. 

3.5 Analisis Soal Uji Coba 

Soal evaluasi penelitian harus memenuhi syarat-syarat sebagai soal yang 

baik, maka soal tersebut harus diujicobakan terlebih dahulu sebelum digunakan. 

Soal uji coba penelitian ini diujicobakan pada kelas di luar kelas sampel. Kelas 

yang terpilih sebagai kelas sampel adalah kelas VIII 3. Hasil ujicoba tes kemudian 

dianalisis untuk menentukan soal-soal yang layak dipakai dalam penelitian. 

Banyaknya soal yang diujicobakan adalah 20 soal uraian. Langkah-langkah 

analisisnya sebagai berikut. 

3.5.1 Validitas Soal Uji Coba 

Menurut Arikunto (2006: 69) sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika 

hasilnya sesuai dengan kriteria. Pada validitas item soal ini, sebuah item soal 
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dikatakan valid jika mampu mengukur data dari variabel secara tepat. Karena 

soal-soal yang diberikan berbentuk uraian, maka validitas soal dihitung dengan 

rumus korelasi product moment. Rumus korelasi product moment yaitu sebagai 

berikut. 

( )( )
( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑

∑ ∑∑
−−

−
=

2222 YYNXXN

YXXYN
rxy   (Arikunto 2006: 72) 

Keterangan: 

xyr  = koefisien korelasi antara skor item dengan skor total 

X = skor tiap item yang akan dihitung validitasnya 

Y = skor total dari tiap peserta tes 

N = banyak sampel (banyak peserta tes) 

Setelah diperoleh harga ,xyr  selanjutnya dikonsultasikan dengan tabel 

harga r product moment. Jika tabelxy rr ≥  dengan %5=α , maka item soal yang 

diuji tersebut dinyatakan valid. Berdasarkan tabel � product moment pada 

lampiran 41, dengan banyaknya peserta tes uji coba 32 orang dengan %5=α

diperoleh .349,0=tabelr   

Berdasarkan hasil uji validitas, 20 soal yang diujicobakan diperoleh 14 

soal yang valid. Keterangan selengkapnya dapat dilihat lampiran 20. 

3.5.2 Reliabilitas Soal Uji Coba 

Menurut Arikunto (2006: 86), suatu soal dapat dikatakan reliabel jika soal 

tersebut memberikan hasil yang tetap. Hal ini berarti jika soal tersebut digunakan 

pada subjek yang sama dalam waktu yang berlainan, maka soal tersebut dapat 
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memberikan hasil yang sama juga. Untuk menentukan reliabilitas suatu soal 

uraian digunakan rumus Alpha sebagai berikut. 
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dengan 
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Keterangan: 

11r  = reliabilitas instrumen 

N = banyak item soal 

∑ 2
iσ  = jumlah varians skor tiap-tiap butir soal 

2
tσ  = varians total 

Hasil 11r  yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan tabelr  ( ).%5=α

Apabila hasil perhitungan tabelrr >11  maka tes tersebut dinyatakan reliabel. 

Berdasarkan tabel r product moment pada lampiran 41, dengan banyaknya peserta 

tes uji coba 32 orang dengan %5=α  diperoleh .349,0=tabelr  

Hasil uji reliabilitas diperoleh harga 732,011 =r sedangkan 349,0=tabelr  

maka instrumen tes uji coba reliabel. Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 20. 

3.5.3 Daya Pembeda Soal Uji Coba 

Menurut Arikunto (2006: 211), daya pembeda adalah kemampuan suatu 

soal untuk membedakan siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa 

yang bodoh (berkemampuan rendah). Semakin tinggi nilai daya beda soal, 
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semakin mampu soal tersebut membedakan siswa yang pandai dan kurang pandai. 

Teknik yang digunakan untuk menghitung daya beda tes berbentuk uraian adalah 

dengan menghitung perbedaan dua buah rata-rata (mean) yaitu antara rata-rata 

kelas atas dengan rata-rata kelas bawah untuk tiap-tiap item soal. Untuk mencari 

daya beda tiap item soal digunakan rumus t. 

( )

( )1

2
1

2
1

−
+

−=
∑ ∑

ii nn

xx

MLMH
t       (Arifin, 1991: 141) 

Keterangan: 

MH = rata-rata dari kelas atas 

ML = rata-rata dari kelas bawah 

∑ 2
1x  = jumlah kuadrat deviasi individual dari kelas atas 

∑ 2
2x  = jumlah kuadrat deviasi individual dari kelas bawah 

ni = N×%27  

N   = banyak peserta tes 

Hasil hitungt  kemudian dikonsultasikan dengan tabelt  dengan 

( ) ( )11 21 −+−= nndk  dimana innn == 21   dan %.5=α  Kriteria: jika harga 

tabelhitung tt <  maka daya beda butir soal uraian itu signifikan (mampu membedakan 

siswa yang pandai dan kurang pandai). 

Berdasarkan hasil uji daya pembeda terhadap 20 butir soal uji coba 

diperoleh 10 soal yang signifikan. Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 20. 
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3.5.4 Taraf Kesukaran Soal Uji Coba 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu 

sukar. Soal yang mudah tidak merangsang usaha siswa untuk mempertinggi usaha 

memecahkannya, sedangkan soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa 

putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi untuk 

menyelesaikannya. Sukar dan mudahnya suatu soal ditunjukkan oleh bilangan 

yang disebut indeks kesukaran (difficulty index). Untuk mencari besarnya indeks 

kesukaran digunakan rumus sebagai berikut. 

%100×=
N

N
TK gagal       (Arifin 1991: 135). 

Keterangan: 

TK = indeks kesukaran soal, 

Ngagal = banyak peserta tes yang gagal dalam item soal tersebut, dan 

N = jumlah seluruh siswa yang tes. 

Klasifikasi indeks kesukaran adalah sebagai berikut. 

1) Jika jumlah peserta tes yang gagal %,27≤  item soal termasuk mudah. 

2) Jika jumlah peserta tes yang gagal antara 28% sampai dengan 72%, item soal 

termasuk sedang. 

3) Jika jumlah peserta tes yang gagal %,72≥  item soal termasuk sukar. 

Hasil perhitungan  TK kemudian dikonsultasikan dengan klasifikasi indeks 

kesukaran. Berdasarkan uji coba taraf kesukaran diperoleh 2 butir soal termasuk 

dalam kriteria mudah, 14 butir soal termasuk kriteria sedang dan 4 butir soal 

termasuk kriteria sukar. Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 26. 
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Dengan demikian, setelah dilakukan analisis validitas, reliabilitas, taraf 

kesukaran, dan daya pembeda terhadap 20 butir soal yang diujikan maka ada 10 

butir soal yang dapat digunakan sebagai instrumen penelitian yaitu soal nomor 2, 

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19. 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Data Awal 

Analisis data awal dilakukan untuk mengetahui apakah siswa kedua 

sampel (kelas eksperimen dan kelas kontrol) memiliki kemampuan awal yang 

sama. Hal ini diketahui dengan adanya rata-rata yang dimiliki oleh kedua kelas 

sampel tidak berbeda secara signifikan. Data yang digunakan dalam analisis ini 

adalah nilai ulangan materi pokok yang dipelajari sebelumnya  yaitu materi pokok 

faktorisasi aljabar.  

Adapun langkah-langkah analisis data awal adalah sebagai berikut. 

3.6.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data awal yang 

diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Langkah-langkah dalam uji normalitas 

adalah sebagai berikut. 

1) Hipotesis yang digunakan: 

H0 : data berdistribusi normal, dan 

H1 : data tidak berdistribusi normal. 

2) Digunakan taraf signifikan α sebesar 5%. 

3) Statistik yang digunakan dalam pengujian adalah chi kuadrat. 

4) Statistik hitung, rumus yang digunakan: 



48 
 

 
( )

∑
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Keterangan:  

=2χ harga Chi-Kuadrat 

Oi = frekuensi hasil pengamatan 

Ei = frekuensi harapan 

k = banyaknya kelas interval 

5) Membandingkan harga 2
hitungχ  dengan 2

tabelχ  pada tabel chi-kuadrat dengan 

derajat kebebasan dk = k – 3 dan taraf signifikan 5%. Nilai 2
tabelχ  dapat dilihat 

pada lampiran 43. 

6) Pengambilan kesimpulan 

Distribusi data dinyatakan normal (H0 diterima) bila harga .22
tabelhitung XX <  

3.6.1.2 Uji Homogenitas  

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel 

penelitian yang dipilih berawal dari kondisi yang sama atau homogen. Uji 

homogenitas dilakukan dengan menyelidiki apakah semua sampel pada populasi 

mempunyai varians yang sama atau tidak. 

Hipotesis yang digunakan dalam uji homogenitas populasi adalah sebagai 

berikut. 

22
3

2
2

2
10 ...:H kσσσσ ====  

H1 : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku.  
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Uji homogenitas populasi ini menggunakan uji Bartlett, dimana rumus 

yang digunakan adalah sebagai berikut. 

( )
( )∑

∑
−

−
=

1

1 2
2

i

ii

n

sn
s           

( ) ( )∑ −= 1log 2
insB          

( ) ( ){ }22 log110ln ii snB ∑ −−=χ    (Sudjana, 2002: 263) 

dengan 

s� � varians gabungan dari semua sampel 

s�
� � varians masing-masing sampel 

n� � ukuran masing-masing sampel 

B � harga satuan uji Bartlett 

Kriteria pengujian: dengan %5=α  dan 1−= kdk , terima H0 jika 

22
tabelhitung χχ <  dan tolak H0 untuk harga 2χ lainnya. 

3.6.1.3 Uji Kesamaan Rata-rata  

Uji kesamaan rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan rata-rata yang signifikan kemampuan awal siswa pada kelas sampel. 

Pengujian kesamaan rata-rata adalah sebagai berikut.  

Hipotesis yang digunakan adalah: 

210 : µµ =H (tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai antara dua kelas sampel). 

211 : µµ ≠H  (terdapat perbedaan rata-rata nilai antara dua kelas sampel). 
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Keterangan: 

�	 = rata-rata nilai kelas eksperimen, dan 

µ
�
 = rata-rata nilai kelas kontrol. 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:  

21

21

11

nn
s

XX
t

+

−=  dengan 
( ) ( )

2

11

11

2
22

2
112

−+
−+−

=
nn

snsn
s   (Sudjana, 2002: 239) 

Keterangan: 

1X  = nilai ulangan materi faktorisasi aljabar kelompok eksperimen  

2X  = nilai ulangan materi faktorisasi aljabar kelompok kontrol  

1n  = banyaknya subyek kelompok eksperimen  

2n  = banyaknya subyek kelompok kontrol  

1s  = simpangan baku kelompok eksperimen  

2s  = simpangan baku kelompok kontrol  

s  = simpangan baku gabungan. 

Kriteria: terima H0 jika tabelhitungtabel ttt <<−  dengan %5=α  dan derajat 

kebebasan ( ) 221 −+= nndk , tolak  H0 untuk harga t lainnya. 

3.6.2 Analisis Data Akhir 

Jika telah diketahui bahwa siswa kedua kelas sampel mempunyai 

kemampuan awal yang sama selanjutnya dapat dilakukan pemberian perlakuan 

yaitu pembelajaran dengan model RME berbantuan kartu masalah pada kelas 

eksperimen dan pembelajaran dengan metode ekspositori pada kelas kontrol. 

Setelah diberi perlakuan, pada kedua kelas sampel diberikan soal evaluasi yang 
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telah diujicobakan sebelumnya. Hasil evaluasi tersebut yang kemudian digunakan 

dalam analisis tahap akhir. Analisis tahap akhir ini bertujuan untuk menguji 

apakah ada perbedaan yang signifikan antara hasil evaluasi pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol setelah diberi perlakuan yang berbeda. 

Adapun langkah-langkah analisis data akhir adalah sebagai berikut. 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data akhir yang 

diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Langkah-langkah dalam uji normalitas 

data akhir sama dengan langkah-langkah uji normalitas data awal. 

3.6.2.2 Uji Homogenitas 

Menguji homogenitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh homogen atau tidak homogen. Dalam penelitian ini, homogenitas data 

akhir diuji dengan menguji varians kedua kelas sampel. Jika kedua kelas tersebut 

mempunyai varians yang sama, maka kedua kelas tersebut dikatakan homogen. 

Langkah-langkah pengujian homogenitas data akhir adalah sebagai berikut. 

1) Menentukan hipotesis 

,: 2
2

2
10 σσ =H  artinya kedua kelas mempunyai varians sama. 

,: 2
2

2
11 σσ ≠H  artinya kedua kelas mempunyai varians tidak sama. 

2) Pengujian homogenitas varians 

Untuk menguji kesamaan dua varians digunakan rumus berikut. 

 terkecilvarians

 terbesarvarians
F =      (Sudjana 2002: 250). 
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Kriteria pengujian: jika 
( )1,1

2

1
21 −−

<
nn

hitung FF
α

 dengan %5=α  maka H0 

diterima, berarti kedua kelompok dapat dikatakan homogen. 

3.6.2.3 Uji Kesamaan Rata-rata (Uji t) 

Uji kesamaan rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan rata-rata yang signifikan antara kemampuan menulis matematik siswa 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah diberi perlakuan yang berbeda. 

Pengujian perbedaan rata-rata adalah sebagai berikut  

Hipotesis yang digunakan adalah: 


0   �1 � �
2
 (rata-rata kemampuan menulis matematik siswa kelas eksperimen 

kurang dari atau sama dengan kemampuan menulis matematik 

kelas kontrol) 

 
1   �1 � �
2
 (rata-rata kemampuan menulis matematik siswa kelas eksperimen 

lebih baik dari kemampuan menulis matematik siswa kelas kontrol) 

Keterangan: 

µ
1
 = rata-rata nilai kelas eksperimen, dan 

µ
2
 = rata-rata nilai kelas kontrol. 

Untuk menguji kebenaran hipotesis yang dirumuskan digunakan uji t satu 

pihak (pihak kanan). Rumus yang digunakan adalah: 

21

21

11

nn
s

XX
t

+

−=  dengan 
( ) ( )

2

11

21

2
22

2
112

−+
−+−

=
nn

snsn
s  (Sudjana 2002: 239) 

Keterangan: 

X1��� = nilai rata-rata kemampuan menulis matematik kelas eksperimen 
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X2��� = nilai rata-rata kemampuan menulis matematik kelas kontrol 

n1 = banyaknya subjek kelas eksperimen 

n2 = banyaknya subjek kelas kontrol 

S1   = simpangan baku kelas eksperimen 

S2   = simpangan baku kelas kontrol 

Kriteria pengujian adalah: terima Ho jika ( )α−< 1tt , dimana ( )α−1t  didapat 

dari daftar distribusi t dengan 221 −+= nndk  dengan peluang ( )α−1  dan taraf 

signifikan 5%. Untuk harga-harga t lainnya H0 ditolak. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran yang berlangsung pada masing-masing kelas 

sampel sebagai berikut. 

4.1.1.1 Pembelajaran pada Kelas Eksperimen (Pembelajaran RME 

Berbantuan Kartu Masalah) 

Kelompok eksperimen  adalah siswa kelas VIII 4 yang terdiri atas 36 

siswa. Materi yang dipelajari adalah materi fungsi. Pembelajaran matematika pada 

kelas eksperimen dilakukan dengan menggunakan pembelajaran Realistic 

Mathematics Education (RME) yang dibantu dengan penggunaan media 

pembelajaran berupa kartu masalah. 

Pembelajaran di kelas eksperimen dimulai dengan memberikan sebuah 

masalah realistik pada siswa. Permasalahan diberikan dalam kartu masalah, dan  

siswa diminta untuk membaca dan memahami sendiri permasalahan yang 

diberikan. Kamampuan siswa dalam memahami masalah berbeda-beda, sehingga 

ketika mereka diminta untuk membaca dan memahami masalah dalam kartu 

masalah, ada sebagian siswa yang belum mengerti dengan permasalahan maupun 

petunjuk-petunjuk dalam kartu masalah. Oleh karena itu, setelah guru 

membagikan kartu masalah dan meminta siswa membaca dan memahami masalah 
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yang diberikan, guru menegaskan kembali pada siswa dan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan pancingan sehingga siswa terarah untuk memahami 

permasalahan yang diberikan. 

Penggunaan kartu masalah dalam kelas eksperimen selain membuat semua 

siswa ikut aktif dalam mengikuti pelajaran, juga dapat mempermudah dalam 

menyampaikan masalah. Semua siswa mendapatkan kartu masalah secara 

perorangan, sehingga mereka bisa membaca sendiri masalah yang diberikan. 

Berbeda jika masalah diberikan guru secara klasikal, pemberian kartu masalah 

pada siswa secara perorangan secara tidak langsung memaksa mereka untuk 

terlibat aktif dalam pembelajaran. Walaupun  sebagian siswa belum bisa langsung 

memahami permasalahan dalam kartu masalah, pemberian kartu masalah pada 

siswa secara perorangan dapat mempermudah guru untuk memberikan penjelasan 

lebih lanjut tentang masalah. Selain itu, kartu masalah tidak hanya diselesaikan 

oleh siswa secara individu. Setelah siswa menyelesaikan permasalahan secara 

individu, siswa juga mendiskusikannya dengan teman dalam kelompok. Hal ini 

membuat pemahaman siswa lebih mendalam tentang materi yang dipelajari. 

Dalam pembelajaran di kelas eksperimen, siswa antusias dalam mengikuti 

diskusi kelas. Penyimpulan materi yang dipelajari adalah hasil kontribusi siswa 

dalam diskusi kelas. Beberapa siswa mamberikan pendapat yang bervariasi 

mengenai masalah yang diberikan, dan hal ini membuat diskusi kelas yang terjadi 

semakin hidup. 

Dalam pembelajaran dengan RME berbantuan kartu masalah, proses 

penerimaan siswa terhadap materi pelajaran lebih berkesan mendalam karena 
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mereka diarahkan untuk melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan 

materi yang dipelajari sehingga membentuk pengertian dengan baik dan 

sempurna. Siswa diarahkan untuk menemukan sendiri konsep dasar dari materi 

yang dipelajari dan dapat mengungkapkan konsep itu dengan bahasa mereka 

sendiri. Dalam pembelajaran di kelas eksperimen siswa yang pasif lebih dapat 

diminimalisasi karena dalam pelaksanaannya siswa dituntut untuk aktif secara 

individual maupun dalam kelompok.  

4.1.1.2 Pembelajaran pada Kelas Kontrol (Metode Ekspositori) 

Kelompok kontrol adalah siswa kelas VIII 5 yang terdiri atas 32 siswa. 

Materi yang dipelajari adalah materi fungsi. Pembelajaran matematika pada kelas 

kontrol dilakukan dengan menggunakan metode ekspositori.  

Dalam kegiatan pembelajaran di kelas kontrol, aktivitas pembelajaran 

yang berlangsung di kelas lebih banyak berfokus pada guru atau aktivitas siswa 

lebih sedikit. Siswa cenderung bersikap pasif dan hanya mendengarkan atau 

menerima informasi dari guru. Siswa terlihat aktif hanya pada saat guru 

memberikan soal latihan atau pada saat guru meminta siswa mengerjakan soal di 

depan kelas. Keaktifan siswa hanya terlihat secara individual, interaksi antar siswa 

sangat kurang. Kalaupun ada, hanya ada beberapa orang saja terutama dari siswa-

siswa yang duduk sebangku. Sebagian siswa lain tampak mengerjakan soal yang 

diberikan oleh guru. Namun ketika mereka menemui kesuliatan, mereka jarang 

atau bahkan tidak mau menanyakan pada guru, hal ini biasa muncul karena rasa 

malu atau takut. 
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Kegiatan pembelajaran dengan metode ekspositori ini memang menuntut 

kreatifitas guru dalam mengaktifkan siswanya. Suasana yang tercipta dalam 

pembelajaran bisa menjadi sangat kondusif ketika guru mampu mengendalikan 

keadaan kelas dengan baik. Dengan pembelajaran yang kondusif dan suasana 

yang tenang, guru bisa menyampaikan informasi secara runtut dan jelas. Akan 

tetapi, karena kegiatan pembelajaran terpusat pada guru sebagai pemberi 

informasi, maka aktivitas siswa menjadi sedikit tidak terarah. Beberapa siswa 

bahkan cenderung tidak memperhatikan guru walaupun mereka diam dan  sibuk 

dengan aktivitasnya masing-masing seperti mencoret-coret buku atau membuat 

gambar yang tidak ada hubungannya dengan materi pelajaran.   

4.1.2 Hasil Analisis Data  

4.1.2.1 Hasil Analisis Data Tahap Awal 

Analisis data tahap awal dilakukan untuk mengetahui apakah siswa-siswa 

pada kedua kelas yang diberi perlakuan memiliki kemampuan yang sama. Data 

yang digunakan pada analisis tahap awal adalah data nilai ulangan siswa pada 

materi pokok sebelumnya yaitu materi faktorisasi aljabar. Analisis data tahap  

awal meliputi uji normalitas (uji Chi kuadrat), uji homogenitas (Uji Bartlett), dan 

uji kesamaan rata-rata (Uji t, dua pihak). 

4.1.2.1.1 Uji Normalitas Data Awal 

Hipotesis yang digunakan: 

�0 : data berdistribusi normal, dan 

�1 : data tidak berdistribusi normal. 
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Uji normalitas dilakukan di setiap kelas pada populasi dengan 

menggunakan rumus Chi kuadrat. Harga ini kemudian dikonsultasikan dengan 

2
tabelχ  dengan α = 5% 3−= kdk . Kriteria yang digunakan adalah   terima �0 jika 

22
tabelhitung χχ < . Dari perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut. 

Kelas χ 2
hitung χ 2

tabel 

VIII 1 5,567 7,815 

VIII 2 6,548 7,815 

VIII 3 6,805 7,815 

VIII 4 5,634 7,815 

VIII 5 5,867 7,815 

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas Populasi 

Dari tabel dapat dilihat bahwa pada semua kelas, 22
tabelhitung χχ < , sehingga 

�0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa data awal tersebut diambil dari 

populasi yang berdistribusi normal. 

4.1.2.1.2 Uji Homogenitas Data Awal 

Hipotesis yang digunakan: 

H0 : 54321 σσσσσ ====   

H1 : tidak semua �� sama untuk 5. 4, 3, 2, 1,=i  

Uji homogenitas dilakukan di setiap kelas pada populasi dengan 

menggunakan uji Barlett. Harga ini kemudian dikonsultasikan dengan 2
tabelχ  

dengan α = 5% dan 1−= kdk . Kriteria yang digunakan adalah   terima H0 jika 

22
tabelhitung χχ < . Dari perhitungan diperoleh 9204,02 =hitungχ  dan .488,92 =tabelχ  

Berdasarkan hasil tersebut, 22
tabelhitung xx <  sehingga H0 diterima. Jadi, dapat 
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disimpulkan bahwa kemampuan siswa pada populasi homogen. Hasil perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 32. 

4.1.2.1.3 Uji Kesamaan Rata-Rata 

Setelah diketahui bahwa data homogen, kemudian dipilih dua kelas secara 

simple random sampling. Kelas yang terpilih adalah kelas VIII 4 sebagai kelas 

eksperimen dan kelas VIII 5 sebagai kelas kontrol. Data nilai siswa pada kedua 

kelas yang tersebut kemudian  diuji kesamaan rata-ratanya dengan uji t dua pihak. 

Hipotesis yang digunakan adalah: 

210 : µµ =H  (tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai antara dua kelas sampel). 

210 : µµ ≠H  (terdapat perbedaan rata-rata nilai antara dua kelas sampel). 

Dari perhitungan, diperoleh harga 370,0−=hitungt . Harga t ini kemudian 

dibandingkan dengan harga tabelt  dengan 6623236 =−+=dk . Dari tabel 

distribusi t diperoleh .997,1=tabelt  Kriteria yang digunakan adalah   terima H0  jika 

.tabelhitungtabel ttt <<−  Karena tabelhitungtabel ttt <<− , maka �0 diterima. Jadi dapat 

diambil kesimpulan bahwa kedua kelas yang diberi perlakuan mempunyai 

kemampuan awal yang sama. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 33. 

4.1.2.2 Hasil Analisis Data Tahap Akhir 

Kelas VIII 5 (kelas kontrol) dan kelas VIII 4 (kelas eksperimen) yang telah 

dipilih kemudian diberi perlakuan yang berbeda. Pada kelas eksperimen  

dilakukan pembelajaran RME berbantuan kartu masalah, sedangkan pada kelas 

kontrol dilakukan pembelajaran dengan metode ekspositori. Setelah diberi 
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perlakuan, pada kedua kelas diberikan tes untuk mengukur kemampuan menulis 

matematik. Nilai hasil tes tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui 

pembelajaran manakah yang lebih baik dalam meningkatkan kemampuan menulis 

matematik. Pengujian yang dilakukan adalah uji normalitas (uji Chi kuadrat), uji 

homogenitas (uji F) dan uji hipotesis (uji t, satu pihak) 

4.1.2.2.1 Uji Normalitas Nilai Evaluasi 

Hipotesis yang digunakan: 

H0 : data berdistribusi normal 

H1 : data tidak berdistribusi normal 

4.1.2.2.1.1 Uji Normalitas Nilai Evaluasi Kelas Eksperimen 

Berdasarkan perhitungan diperoleh 462,62 =hitungχ . Harga ini 

dikonsultasikan dengan 2
tabelχ   untuk taraf kesalahan 5% dan derajat kebebasan

( ) 3363 =−=−= kdk  diperoleh 815,72 =tabelχ . Kesimpulan  22
tabelhitung χχ <  maka 

H0 diterima,  berarti data nilai evaluasi kelas eksperimen berdistribusi normal. 

Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 36. 

4.1.2.2.1.2 Uji Normalitas Nilai Evaluasi Kelas Kontrol 

Berdasarkan perhitungan diperoleh 601,42 =hitungχ . Harga ini 

dikonsultasikan dengan 2
tabelχ  dengan %5=α  dan derajat kebebasan 

( ) 3363 =−=−= kdk  diperoleh 815,72 =tabelχ . Kesimpulan 22
tabelhitung χχ <  maka 

H0 diterima, berarti data nilai evaluasi kelas kontrol berdistribusi normal. Hasil 

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 37. 
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4.1.2.2.2 Uji Homogenitas Nilai Evaluasi 

Uji Homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data mempunyai 

varians yang sama (homogen) atau tidak. Hipotesis yang digunakan adalah: 

H0 : 21 σσ =   

H1 : 21 σσ ≠  

Keterangan: 

�1
2 = varians kelas eksperimen 

σ2
2 = varians kelas kontrol 

Hasil perhitungan untuk kelas eksperimen diperoleh varians sebesar 93,15 

dan untuk kelas kontrol diperoleh varians sebesar 65,10. Berdasarkan perhitungan 

diperoleh 43,1=hitungF . Sedangkan  tabelF  dengan taraf kesalahan α sebesar 5% 

dan dk pembilang = 35 dan dk penyebut = 31 adalah 2,02. Kesimpulan 

tabelhitung FF < , maka kedua kelas sampel memiliki varians yang sama atau dengan 

kata lain kedua kelas sampel homogen. Hasil perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 44. 

 

4.1.2.2.3 Uji Hipotesis (Uji kesamaan rata-rata, uji t satu pihak) 

Hipotesis yang diujikan adalah: 

210 : µµ ≤H (rata-rata kemampuan menulis matematik siswa kelas eksperimen 

kurang dari atau sama dengan kemampuan menulis matematik siswa 

kelas kontrol) 
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211 : µµ >H  (rata-rata kemampuan menulis matematik siswa kelas eksperimen 

lebih dari kemampuan menulis matematik siswa kelas kontrol) 

Keterangan: 

	
1
 = rata-rata nilai evaluasi kelas eksperimen 

	
2
 = rata-rata nilai evaluasi kelas kontrol 

Berdasarkan perhitungan dengan rumus diperoleh .790,1=hitungt  

Sedangkan harga tabelt dengan α = 5% dan 6623236 =−+=dk  adalah 1,668. 

    Karena  tabelhitung tt > , maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi rata-rata 

kemampuan menulis matematik siswa kelas eksperimen lebih dari rata-rata 

kemampuan menulis matematik siswa kelas kontrol. Hasil perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 45. 

4.1.3 Hasil Tes Kemampuan menulis matematik 

Setelah dilakukan pembelajaran di kelas control dan kelas eksperimen, 

kemudian dilakukan tes kemampuan menulis matematik siswa. Dari hasil tes, 

terdapat berbagai macam kemampuan menulis matematik siswa baik di kelas 

eksperimen maupun di kelas kontrol. Berikut ini disajikan hasil tes kemampuan 

menulis matematik siswa. 
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Gambar 4.1 L embar Jawaban Siswa  

Pekerjaan siswa pada Gambar 4.1 termasuk dalam kelompok II dengan 

kategori baik. Jawaban siswa benar, tapi masih ada sedikit kekurangan. 

Dalam tulisannya, siswa tidak menyingkat/salah kata, pemakaian simbol 

jelas. Tatabahasa kurang bagus karena ada beberapa kata di awal kalimat yang 

tidak dimulai dengan huruf besar. Variabel yang diuraikan cukup jumlahnya. Dari 

hal-hal tersebut, hasil penulisan diberi skor 3. 

Gambar diagram panah yang disajikan tidak rapi, garis-garis dibuat tanpa  

menggunakan penggaris sehingga tidak lurus. Sudah ada noktah-nokah yang 

menandai setiap anggota himpunan, tetapi tidak ada anak panah pada garis yang 

menghubungkan anggota dua himpunan sehingga penyajian gambar diberi skor 1. 

Dalam proses perhitungan diberi skor 1 karena tidak menuliskan rumus.  

Berdasarkan hasil penskoran dari ketiga hal tersebut, untuk soal yang 

ditampilkan dalamn Gambar 4.1, siswa memperoleh skor 5. 
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4.2 Pembahasan 

Hasil analisis data awal menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan 

homogen maka dapat dikatakan kedua kelas sampel berangkat dari kondisi yang 

sama, sehingga kedua kelas tersebut dapat diberikan perlakuan yang berbeda 

dalam penelitian. Kelas eksperimen dikenai pembelajaran Realistic Mathematics 

Education (RME) berbantuan kartu masalah dan kelas kontrol dikenai 

pembelajaran dengan metode ekspositori. 

Pembelajaran RME berbantuan kartu masalah pada kelas eksperimen 

membuat siswa menjadi senang dan tidak tertekan dalam mengikuti pembelajaran. 

Materi pelajaran lebih mudah dimengerti oleh siswa ketika mereka dalam keadaan 

senang dan tidak tertekan. Dengan penerapan pembelajaran RME berbantuan 

kartu masalah ini siswa dapat dengan mudah memahami materi pokok fungsi. 

Pada akhirnya hasil belajar yang dicapai oleh siswa juga dapat maksimal. 

Berdasarkan analisis data tes kemampuan menulis matematik siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. 

Rata-rata kemampuan menulis matematik siswa kelas eksperimen adalah 72,14 

dan rata-rata kemampuan menulis matematik siswa kelas kontrol 68,25. Hal 

tersebut disebabkan karena dalam pembelajaran di kelas eksperimen yang 

menggunakan pembelajaran RME berbantuan kartu masalah, siswa dituntut untuk 

menemukan dan menuliskan sendiri konsep matematika yang mereka pelajari 

dengan menyimpulkan penyelesaian dari kartu masalah menggunakan bahasa 

mereka sendiri. Hal ini membuat materi lebih tertanam dalam pikiran siswa. 

Ketika siswa benar-benar memahami materi maka menjadi semakin mudah bagi 
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siswa untuk menuliskannya kembali. Berbeda dengan kelas eksperimen, kelas 

kontrol yang diajar menggunakan metode ekspositori lebih menekankan aktifitas 

guru dalam memberikan materi. Siswa menerima konsep pelajaran berdasarkan 

apa yang disampaikan oleh guru sehingga mereka cenderung untuk menghafal dan 

akibatnya pemahaman mereka tentang materi kurang mendalam.  Perhitungan uji 

kesamaan rata-rata menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan menulis matematik 

siswa yang diajar dengan RME berbantuan kartu masalah lebih dari rata-rata 

kemampuan menulis matematik siswa yang diajar dengan metode ekspositori. 

Pembelajaran di kelas eksperimen yang menggunakan pembelajaran RME 

berbantuan kartu masalah berjalan sesuai yang direncanakan dalam Rencana 

Pelaksaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun oleh peneliti. Beberapa hal 

yang perlu diperhatikan guru  dalam penerapan RME berbantuan kartu masalah, 

diantaranya sebagai berikut. 

(1) masalah yang dipilih harus dapat menjadi jembatan bagi siswa dari situasi 

real ke situasi konkret atau dari informal ke formal matematika. 

(2) pertanyaan arahan untuk memahami masalah. 

(3) kondisi kelas untuk berdiskusi. 

(4) pertanyaan arahan untuk menyimpulkan materi. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan media kartu masalah 

adalah sebagai berikut. 

(1) pilihan kata yang dipakai dalam kartu masalah, jangan menggunakan kata-

kata yang sulit dimengerti oleh siswa dan menimbulkan pemahaman yang 

berlainan bagi setiap siswa. 
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(2) ukuran kartu masalah tidak boleh terlalu besar dan terlalu kecil. 

(3) kartu masalah dibuat dengan kertas yang tebal. 

(4) kartu masalah disertai gambar-gambar yang mendukung permasalahan. 

Perhitungan persentase ketuntasan belajar siswa pada kelas eksperimen 

menunjukkan angka 86,11%. Artinya 86,11% dari seluruh siswa di kelas 

eksperimen (29 dari 36 siswa) telah tuntas belajar. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran yang dilakukan telah berhasil secara klasikal.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran 

RME berbantuan kartu masalah efektif terhadap kemampuan menulis matematik 

siswa kelas VIII MTs Negeri Sumber Kabupaten Rembang tahun pelajaran 

2010/2011 pada materi pokok fungsi. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh. 

1. Sebanyak 29 dari 36 siswa pada kelas eksperimen telah tuntas belajar. Hal ini 

menunjukkan bahwa lebih dari 85% siswa di kelas eksperimen telah tuntas 

belajar, sehingga pembelajaran dengan menggunakan RME berbantuan kartu 

masalah yang dilakukan di kelas eksperimen berhasil secara klasikal. 

2. Rata-rata kemampuan menulis matematik siswa kelas eksperimen 72,14 dan 

rata-rata kemampuan menulis matematik siswa kelas kontrol 68,25. 

Perhitungan uji t (satu pihak) pada hasil tes kemampuan menulis matematik 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol menunjukkan hasil 790,1=hitungt dan 

668,1=tabelt . Kriteria pengujian adalah: terima Ho jika tabelhitung tt <  dan tolak 

Ho untuk keadaan lainnya. Karena  hitungt  ada dalam daerah penolakan H0 maka 

dapat disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan menulis matematik siswa kelas 

eksperimen lebih dari rata-rata kemampuan menulis matematik siswa kelas 

kontrol. 

Dari kedua hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

pembelajaran RME berbantuan kartu masalah efektif terhadap kemampuan 

menulis matematik siswa kelas VIII MTs Negeri Sumber Kabupaten Rembang 

tahun pelajaran 2010/2011 mata pelajaran matematika materi pokok fungsi. 
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5.2 Saran 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sedikit sumbangan 

pemikiran sebagai usaha meningkatkan kemampuan dalam bidang pendidikan dan 

khususnya bidang matematika. Saran yang diberikan setelah melakukan penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Guru disarankan mencoba menerapkan dan mengembangkan pembelajaran 

RME berbantuan kartu masalah dalam pembelajaran matematika materi 

pokok fungsi. 

2. Sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan pada materi pokok lain, sehingga 

hasil penelitian ini dapat lebih berkembang lagi. 

3. Guru diharapkan meningkatkan kompetensinya dalam mengajar terutama 

kemampuan pengelolaan kelas karena pembelajaran menggunakan RME 

berbantuan kartu masalah ini menuntut kemampuan guru untuk dapat 

mengelola pembelajaran dengan baik, terutama dalam pengaturan waktu 

untuk masing-masing tahap pembelajaran. 
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SILABUS 

Sekolah  : MTs Negeri Sumber       Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas : VIII          Semester   : 1 

Standar Kompetensi:  Aljabar 
1. Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi dan persamaan garis lurus. 

Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pokok 

Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
(menit) 

Sumber/ 
Bahan/ 
Alat 

 
Jenis 

Tagihan 

 
Bentuk 

Instrumen 
 

 
Contoh 

Instrumen 

1.3 Memahami 
relasi dan 
fungsi 

 
 

Relasi 
dan 
fungsi 

Dengan menggunakan model pembelajaran 
Realistic Mathematics Education (RME) 
• Tahap 1: Opening 
a. Introduction 

Guru menyampaikan materi pokok dan 
indikator yang akan dicapai, memotivasi siswa 
dan melakukan apersepsi. 

b. Teacher poses contextual problem. 
Guru memberikan masalah kontekstual dalam 
kartu masalah pada siswa,  

c. Students involve in meaningful mathematical 
activities 
Guru meminta siswa membaca dan memahami 
permasalahan yang ada dalam kartu masalah 
dengan memanfaatkan petunjuk-petunjuk yang 
ada. 

• Tahap 2: Student working 
d. Guru meminta siswa untuk menyelesaikan 

permasalahan dalam kartu masalah secara 
individual. Kemudian mendiskusikannya 

• Menulis 
pengertian 
relasi. 

• Menggambar 
diagram 
panah suatu 
relasi. 

• Menggambar 
diagram 
Cartesius 
suatu relasi. 

• Menulis 
suatu relasi 
dalam 
himpunan 
pasangan 
berurutan. 

• Menulis 
pengertian 

• Tes 
tertulis 

 
• Tes 

tertulis 
 
 

• Tes 
tertulis 
 

 
• Tes 

tertulis 
 
 
 
 

• Tes 
tertulis 

• Tes 
uraian 

 
• Tes 

uraian 
 
 

• Tes 
uraian 
 

 
• Tes 

uraian 
 
 
 
 
• Tes 

uraian 

• Tuliskan pengertian relasi 
bahasamu sendiri! 
 

• Diketahui himpunan bilangan 
P = {3, 6, 9, 12} dan Q = {0, 
1, 2, 3, 4, 5}. Jika relasi 
himpunan P ke himpunan Q 
adalah “tiga kali dari”, 
gambarlah diagram panah, 
diagram Cartesius dan tulislah 
himpunan pasangan berurutan 
dari relasi tersebut! 

 
 
 
 
 

• Tuliskan pengertian fungsi! 
 
 

4 x 40 
menit 

Kartu 
masalah, 
buku 
matematika 
Konsep dan 
Aplikasi 2 
untuk kelas 
VIII SMP 
dan MTs. 



Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pokok 

Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
(menit) 

Sumber/ 
Bahan/ 
Alat 

 
Jenis 

Tagihan 

 
Bentuk 

Instrumen 
 

 
Contoh 

Instrumen 

dengan pasangan sebangku. 
• Tahap 3: Discussion 
e. Teacher poses new contextual problem 

Guru memberikan masalah kontekstual yang 
baru. 

f. Students work in a group 
Guru membagi siswa menjadi kelompok-
kelompok kecil (4 – 5 anak) kemudian 
meminta siswa untuk mendiskusikan masalah 
yang diberikan dalam kelompok masing-
masing. 

g. Teacher facilitates class discussion 
Guru mengadakan diskusi kelas untuk 
membahas solusi dari masalah yang diberikan. 
Guru meminta siswa untuk mempresentasikan 
hasil diskusi mereka di depan kelas. 

• Tahap 4: Closing 
h. Teacher poses summary questions 

Guru memberikan kuis tentang materi yang 
baru saja dipelajari. 

i. Teacher and students discuss the conclusion 
Guru mengarahkan siswa untuk menarik 
kesimpulan mengenai materi yang baru saja 
dipelajari. 

fungsi. 
• Menulis 

suatu fungsi 
menggunaka
n notasi. 
 

• Menuliskan 
anggota 
domain, 
kodomain 
dan range 
fungsi. 
 

 
• Tes 

tertulis 
 
 

 
• Tes 

tertulis 

 
• Tes 

uraian 
 
 
 

• Tes 
uraian 

• Harga gula 1 kg Rp 5600,00. 
Harga a kg gula  5600a 
rupiah.Nyatakan dalam bentuk 
fungsi a! 
 

• Diketahui fungsi  h  
memetakan himpunan  

{ }asli,x bilxxP 6<=  

ke { }riilbilxxQ ∈=
dengan relasi “setengah dari”. 
Tuliskan anggota domain, 
kodomain dan range fungsi h! 

1.4 
Menentukan 
nilai fungsi  

 

Relasi 
dan 
fungsi 

Dengan menggunakan model pembelajaran 
Realistic Mathematics Education (RME) 
• Tahap 1: Opening 
a. Introduction 

• Menuliskan 
nilai fungsi 
jika rumus 
fungsi 

• Tes 
tertulis 

 
 

• Tes 
uraian 

 
 

• Jika 24)( −= xxf  

tuliskan nilai-nilai f jika x 
merupakan anggota 
himpunan bilangan cacah 

4 x 40 
menit 

 

Kartu 
masalah, 
buku 
matematika 



Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pokok 

Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
(menit) 

Sumber/ 
Bahan/ 
Alat 

 
Jenis 

Tagihan 

 
Bentuk 

Instrumen 
 

 
Contoh 

Instrumen 

 Guru menyampaikan materi pokok dan 
indikator yang akan dicapai, memotivasi siswa 
dan melakukan apersepsi. 

b. Teacher poses contextual problem. 
Guru memberikan masalah kontekstual dalam 
kartu masalah pada siswa,  

c. Students involve in meaningful mathematical 
activities 
Guru meminta siswa membaca dan memahami 
permasalahan yang ada dalam kartu masalah 
dengan memanfaatkan petunjuk-petunjuk yang 
ada. 

• Tahap 2: Student working 
d. Guru meminta siswa untuk menyelesaikan 

permasalahan dalam kartu masalah secara 
individual. Kemudian mendiskusikannya 
dengan pasangan sebangku. 

• Tahap 3: Discussion 
e. Teacher poses new contextual problem 

Guru memberikan masalah kontekstual yang 
baru,  

f. Students work in a group 
Guru membagi siswa menjadi kelompok-
kelompok kecil (4 – 5 anak) kemudian 
meminta siswa untuk mendiskusikan masalah 
yang diberikan dalam kelompok masing-
masing. 

g. Teacher facilitates class discussion 

diketahui. 
 

• Menuliskan 
rumus fungsi 
jika nilai 
fungsi 
diketahui. 
 

• Menuliskan 
nilai 
perubahan 
fungsi jika 
nilai 
variabelnya 
berubah. 
 

 
 

• Tes 
tertulis 

 
 
 
 

• Tes 
tertulis 

 
 
 

 
 

• Tes 
uraian 

 
 
 
 

• Tes 
uraian 

kurang dari 6! 
 

• Jika qpxxf +=)(  f(1) = 

3 dan  
f(2) = 4 Tentukan f(x)! 
 

 
• Fungsi f didefinisikan sebagai 

62)( −= xxf Tentukan  

rumus fungsi paling 
sederhana untuk )12( −xf ! 

 

Konsep dan 
Aplikasi 2 
untuk kelas 
VIII SMP 
dan MTs. 



Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pokok 

Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
(menit) 

Sumber/ 
Bahan/ 
Alat 

 
Jenis 

Tagihan 

 
Bentuk 

Instrumen 
 

 
Contoh 

Instrumen 

Guru mengadakan diskusi kelas untuk 
membahas solusi dari masalah yang diberikan. 
Guru meminta siswa untuk mempresentasikan 
hasil diskusi mereka di depan kelas. 

• Tahap 4: Closing 
h. Teacher poses summary questions 

Guru memberikan kuis tentang materi yang 
baru saja dipelajari. 

i. Teacher and students discuss the conclusion 
Guru mengarahkan siswa untuk menarik 
kesimpulan mengenai materi yang baru saja 
dipelajari. 

1.5 Membuat 
sketsa 
grafik 
fungsi 
aljabar 
sederhana 
pada 
sistem 
koordinat 
Cartesius 

 

 

 

Relasi 
dan 
fungsi 

Dengan menggunakan model pembelajaran 
Realistic Mathematics Education (RME) 
• Tahap 1: Opening 
a. Introduction 

Guru menyampaikan materi pokok dan 
indikator yang akan dicapai, memotivasi siswa 
dan melakukan apersepsi. 

b. Teacher poses contextual problem. 
Guru memberikan masalah kontekstual dalam 
kartu masalah pada siswa,  

c. Students involve in meaningful mathematical 
activities 
Guru meminta siswa membaca dan memahami 
permasalahan yang ada dalam kartu masalah 
dengan memanfaatkan petunjuk-petunjuk yang 
ada. 

• Menggambar 
grafik fungsi 
pada 
koordinat 
Cartesius. 

• Tes 
tertulis 

• Tes 
uraian 

 
 
 

• Gambarlah grafik fungsi yang 
dinyatakan 24)( −= xxf ! 

 

2 x 40 
menit  

 
 
 
 

 
 

 

Kartu 
masalah, 
buku 
matematika 
Konsep dan 
Aplikasi 2 
untuk kelas 
VIII SMP 
dan MTs. 



Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pokok 

Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
(menit) 

Sumber/ 
Bahan/ 
Alat 

 
Jenis 

Tagihan 

 
Bentuk 

Instrumen 
 

 
Contoh 

Instrumen 

• Tahap 2: Student working 
d. Guru meminta siswa untuk menyelesaikan 

permasalahan dalam kartu masalah secara 
individual. Kemudian mendiskusikannya 
dengan pasangan sebangku. 

• Tahap 3: Discussion 
e. Teacher poses new contextual problem 

Guru memberikan masalah kontekstual yang 
baru,  

f. Students work in a group 
Guru membagi siswa menjadi kelompok-
kelompok kecil (4 – 5 anak) kemudian 
meminta siswa untuk mendiskusikan masalah 
yang diberikan dalam kelompok masing-
masing. 

g. Teacher facilitates class discussion 
Guru mengadakan diskusi kelas untuk 
membahas solusi dari masalah yang diberikan. 
Guru meminta siswa untuk mempresentasikan 
hasil diskusi mereka di depan kelas. 

• Tahap 4: Closing 
h. Teacher poses summary questions 

Guru memberikan kuis tentang materi yang 
baru saja dipelajari. 

i. Teacher and students discuss the conclusion 
Guru mengarahkan siswa untuk menarik 
kesimpulan mengenai materi yang baru saja 
dipelajari. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELOMPOK EKSPERIMEN 

(PERTEMUAN I) 

Sekolah   : MTs Negeri Sumber 

Pelajaran  : Matematika 

Kelas / semester  : VIII / I  

Tahun Pelajaran : 2010 / 2011 

 
Standar Kompetensi : Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan                

persamaan garis lurus. 

Kompetensi Dasar : Memahami relasi dan fungsi. 

Indikator  :  

1. Menulis pengertian relasi. 
2. Menggambar diagram panah suatu relasi. 
3. Menggambar diagram Cartesius suatu relasi. 
4. Menulis suatu relasi dalam himpunan pasangan 

berurutan. 
 

A. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menuliskan pengertian relasi antara dua himpunan. 
2. Siswa dapat menggambar diagram panah suatu relasi. 
3. Siswa dapat menggambar diagram Cartesius suatu relasi. 
4. Siswa dapat menuliskan suatu relasi dalam himpunan pasangan berurutan. 

 
B. Materi Ajar 

Materi pokok : Relasi dan fungsi 
Sub materi pokok :  
1. Pengertian relasi 
2. Cara menyajikan suatu relasi 

 
C. Alokasi Waktu   

2 x 40 menit ( 1 x pertemuan ) 
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D. Metode Pembelajaran 
Model pembelajaran : Realistic Mathematics Education (RME) 
Metode pembelajaran : diskusi, tanya jawab 
 

E. Kegiatan pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan. 

a. Guru mengucapkan salam pada siswa. 
b. Guru menanyakan kabar siswa dan menanyakan apakah ada siswa 

yang absen atau tidak masuk. 
c. Guru menanyakan kesiapan siswa untuk mengikuti pelajaran hari ini. 
d. Guru mengkondisikan kelas. Apabila papan tulis masih kotor, guru 

meminta siswa yang piket untuk membersihkannya. Kemudian guru 
menyuruh siswa menyiapkan segala kelengkapan pembelajaran yang 
dibutuhkan. 

2. Kegiatan Inti. 
� Tahap 1: Opening 

a. Introductions 
Guru menyampaikan materi pokok dan indikator yang akan 
dicapai, memotivasi dan melakukan apersepsi. 

b. Teacher poses contextual problem 
Guru memberikan masalah dalam kartu masalah kepada siswa 
(eksplorasi). 

c. Students involve in meaningful mathematical activities 
Guru meminta siswa membaca dan memahami permasalahan yang 
ada di kartu masalah (elaborasi) 

� Tahap 2: Students working 
Guru meminta siswa untuk menyelesaikan permasalahan dalam kartu 
masalah secara individual. Kemudian mendiskusikannya dengan 
teman sebangku (eksplorasi) 

� Tahap 3: Discussion 
d. Teacher poses new contextual problem 

Guru memberikan permasalahan kontekstual yang baru yang 
berbeda dengan permasalahan dalam kartu masalah (eksplorasi). 

e. Students work in a group 
Guru membagi siswa dalam kelas menjadi kelompok-kelompok 
kecil (4 – 5 siswa) kemudian meminta siswa untuk mendiskusikan 
masalah yang diberikan dalam kelompok masing-masing 
(eksplorasi). 

f. Teacher facilitates class discussion 
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Guru mengadakan diskusi kelas untuk membahas solusi dari 
masalah yang diberikan (eksplorasi). 
Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka 
di depan kelas (elaborasi). 

� Tahap 4: Closing 
g. Teacher poses summary questions 

Guru memberikan kuis tentang materi yang baru saja diprlajari 
(elaborasi). 

h. Teacher and students discuss the conclusion 
Guru mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan mengenai 
materi yang baru dipelajari (konfirmasi). 

3. Kegiatan Penutup. 
Guru memberikan PR kepada siswa. 

 
F. Penilaian 

1. Jenis tagihan : tugas individu. 
2. Bentuk instrumen : tes uraian 
3. Contoh instrumen : 

a. Tuliskan pengertian relasi bahasamu sendiri! 
b. Diketahui himpunan bilangan P = {3, 6, 9, 12} dan Q = {0, 1, 2, 3, 4, 5}. 

Jika relasi himpunan P ke himpunan Q adalah “tiga kali dari”, gambarlah 
diagram panah, diagram Cartesius dan tulislah himpunan pasangan 
berurutan dari relasi tersebut! 
 

G. Media dan Sumber Belajar 
1. Spidol, kapur tulis, papan tulis, penggaris. 
2. Kartu masalah. 
3. Buku Matematika SMP/ MTs kelas VIII.  

 
Rembang,    September 2010  

Mengetahui,      Praktikan 
Guru matematika 
 
 
 
 
Mukhoyaroh, S. Pd     Musta’anah 
NIP.        NIM. 4101406082 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELOMPOK EKSPERIMEN 

(PERTEMUAN II) 

Sekolah   : MTs Negeri Sumber 

Pelajaran  : Matematika 

Kelas / semester  : VIII / I  

Tahun Pelajaran : 2010 / 2011 

 
Standar Kompetensi : Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan                

persamaan garis lurus. 

Kompetensi Dasar :  

1. Memahami relasi dan fungsi. 
2. Menentukan nilai fungsi. 

 
Indikator  :  

1. Menulis pengertian fungsi. 
2. Menulis suatu fungsi menggunakan notasi. 
3. Menulis anggota domain, kodomain dan range fungsi. 
4. Menuliskan nilai fungsi jika rumus fungsi diketahui. 

 
A. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menuliskan pengertian fungsi. 
2. Siswa dapat menuliskan suatu fungsi menggunakan notasi fungsi. 
3. Siswa dapat menuliskan anggota domain, kodomain dan range fungsi. 
4. Siswa dapat menuliskan nilai fungsi jika rumus fungsi diketahui. 

 
B. Materi Ajar 

Materi pokok : Relasi dan fungsi 
Sub materi pokok :  
1. Pengertian fungsi 
2. Notasi fungsi 
3. Domain, kodomain dan range fungsi  
4. Nilai fungsi. 

 
 

Lampiran 3 
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C. Alokasi Waktu   
2 x 40 menit ( 1 x pertemuan ) 

 
D. Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran : Realistic Mathematics Education (RME) 
Metode pembelajaran : diskusi, tanya jawab 
 

E. Kegiatan pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan. 

a. Guru mengucapkan salam pada siswa. 
b. Guru menanyakan kabar siswa dan menanyakan apakah ada siswa 

yang absen atau tidak masuk. 
c. Guru menanyakan kesiapan siswa untuk mengikuti pelajaran hari ini. 
d. Guru mengkondisikan kelas. Apabila papan tulis masih kotor, guru 

meminta siswa yang piket untuk membersihkannya. Kemudian guru 
menyuruh siswa menyiapkan segala kelengkapan pembelajaran yang 
dibutuhkan. 

2. Kegiatan Inti. 
� Tahap 1: Opening 

a. Introductions 
Guru menyampaikan materi pokok dan indikator yang akan 
dicapai, memotivasi dan melakukan apersepsi. 

b. Teacher poses contextual problem 
Guru memberikan masalah dalam kartu masalah kepada siswa 
(eksplorasi). 

c. Students involve in meaningful mathematical activities 
Guru meminta siswa membaca dan memahami permasalahan yang 
ada di kartu masalah (elaborasi) 

� Tahap 2: Students working 
Guru meminta siswa untuk menyelesaikan permasalahan dalam kartu 
masalah secara individual. Kemudian mendiskusikannya dengan 
teman sebangku (eksplorasi) 

� Tahap 3: Discussion 
d. Teacher poses new contextual problem 

Guru memberikan permasalahan kontekstual yang baru yang 
berbeda dengan permasalahan dalam kartu masalah (eksplorasi). 

e. Students work in a group 
Guru membagi siswa dalam kelas menjadi kelompok-kelompok 
kecil (4 – 5 siswa) kemudian meminta siswa untuk mendiskusikan 
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masalah yang diberikan dalam kelompok masing-masing 
(eksplorasi). 

f. Teacher facilitates class discussion 
Guru mengadakan diskusi kelas untuk membahas solusi dari 
masalah yang diberikan (eksplorasi). 
Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka 
di depan kelas (elaborasi). 

� Tahap 4: Closing 
g. Teacher poses summary questions 

Guru memberikan kuis tentang materi yang baru saja diprlajari 
(elaborasi). 

h. Teacher and students discuss the conclusion 
Guru mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan mengenai 
materi yang baru dipelajari (konfirmasi). 

3. Kegiatan Penutup. 
Guru memberikan PR kepada siswa. 

 
F. Penilaian 

1. Jenis tagihan : tugas individu. 
2. Bentuk instrumen : tes uraian 
3. Contoh instrumen : 

a. Tuliskan pengertian relasi bahasamu sendiri! 

b. Diketahui fungsi  h  memetakan himpunan  { }asli,x bilxxP 6<=  

c. ke { }riilbilxxQ ∈= dengan relasi “setengah dari”. Tuliskan anggota 

domain, kodomain dan range fungsi h! 
d. Jika 24)( −= xxf  tuliskan nilai-nilai f jika x merupakan anggota 

himpunan bilangan cacah kurang dari 6! 
G. Media dan Sumber Belajar 

1. Spidol, kapur tulis, papan tulis, penggaris. 
2. Kartu masalah. 
3. Buku Matematika SMP/ MTs kelas VIII.  

Rembang,    September 2010  
Mengetahui,      Praktikan 
Guru matematika 
 
 
 
Mukhoyaroh, S. Pd     Musta’anah 
NIP.        NIM. 4101406082 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELOMPOK EKSPERIMEN 

(PERTEMUAN III) 

Sekolah   : MTs Negeri Sumber 

Pelajaran  : Matematika 

Kelas / semester  : VIII / I  

Tahun Pelajaran : 2010 / 2011 

 
Standar Kompetensi : Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan                

persamaan garis lurus. 

Kompetensi Dasar : Menentukan nilai fungsi. 

Indikator  :  

1. Menuliskan rumus fungsi jika nilai fungsi diketahui. 
2. Menuliskan nilai perubahan fungsi jika nilai variabelnya 

berubah. 
 

A. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menuliskan rumus fungsi jika nilai fungsi diketahui. 
2. Siswa dapat menuliskan nilai perubahan fungsi jika nilai variabelnya 

berubah. 
 

B. Materi Ajar 
Materi pokok : Relasi dan fungsi 
Sub materi pokok :  
1. Menuliskan rumus fungsi 
2. Menuliskan nilai perubahan fungsi 

 
C. Alokasi Waktu   

2 x 40 menit ( 1 x pertemuan ) 
 
D. Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran : Realistic Mathematics Education (RME) 
Metode pembelajaran : diskusi, tanya jawab 
 

Lampiran 4 
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E. Kegiatan pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan. 

e. Guru mengucapkan salam pada siswa. 
f. Guru menanyakan kabar siswa dan menanyakan apakah ada siswa 

yang absen atau tidak masuk. 
g. Guru menanyakan kesiapan siswa untuk mengikuti pelajaran hari ini. 
h. Guru mengkondisikan kelas. Apabila papan tulis masih kotor, guru 

meminta siswa yang piket untuk membersihkannya. Kemudian guru 
menyuruh siswa menyiapkan segala kelengkapan pembelajaran yang 
dibutuhkan. 

2. Kegiatan Inti. 
� Tahap 1: Opening 

a. Introductions 
Guru menyampaikan materi pokok dan indikator yang akan 
dicapai, memotivasi dan melakukan apersepsi. 

b. Teacher poses contextual problem 
Guru memberikan masalah dalam kartu masalah kepada siswa 
(eksplorasi). 

c. Students involve in meaningful mathematical activities 
Guru meminta siswa membaca dan memahami permasalahan yang 
ada di kartu masalah (elaborasi) 

� Tahap 2: Students working 
Guru meminta siswa untuk menyelesaikan permasalahan dalam kartu 
masalah secara individual. Kemudian mendiskusikannya dengan 
teman sebangku (eksplorasi) 

� Tahap 3: Discussion 
d. Teacher poses new contextual problem 

Guru memberikan permasalahan kontekstual yang baru yang 
berbeda dengan permasalahan dalam kartu masalah (eksplorasi). 

e. Students work in a group 
Guru membagi siswa dalam kelas menjadi kelompok-kelompok 
kecil (4 – 5 siswa) kemudian meminta siswa untuk mendiskusikan 
masalah yang diberikan dalam kelompok masing-masing 
(eksplorasi). 

f. Teacher facilitates class discussion 
Guru mengadakan diskusi kelas untuk membahas solusi dari 
masalah yang diberikan (eksplorasi). 
Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka 
di depan kelas (elaborasi). 
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� Tahap 4: Closing 
g. Teacher poses summary questions 

Guru memberikan kuis tentang materi yang baru saja diprlajari 
(elaborasi). 

h. Teacher and students discuss the conclusion 
Guru mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan mengenai 
materi yang baru dipelajari (konfirmasi). 

3. Kegiatan Penutup. 
Guru memberikan PR kepada siswa. 

 
F. Penilaian 

1. Jenis tagihan : tugas individu. 
2. Bentuk instrumen : tes uraian 
3. Contoh instrumen : 

a. Jika qpxxf +=)(  f(1) = 3 dan f(2) = 4 Tentukan f(x)! 
b. Fungsi f didefinisikan sebagai 62)( −= xxf Tentukan  rumus fungsi 

paling sederhana untuk )12( −xf ! 
 
G. Media dan Sumber Belajar 

1. Spidol, kapur tulis, papan tulis, penggaris. 
2. Kartu masalah. 
3. Buku Matematika SMP/ MTs kelas VIII.  

 
Rembang,    September 2010  

Mengetahui,      Praktikan 
Guru matematika 
 
 
 
 
Mukhoyaroh, S. Pd     Musta’anah 
NIP.        NIM. 4101406082 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELOMPOK EKSPERIMEN 

(PERTEMUAN IV) 

Sekolah   : MTs Negeri Sumber 

Pelajaran  : Matematika 

Kelas / semester  : VIII / I  

Tahun Pelajaran : 2010 / 2011 

 
Standar Kompetensi : Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan                

persamaan garis lurus. 

Kompetensi Dasar : Membuat sketsa grafik fungsi aljabar sederhana pada 
sistem koordinat Cartesius 

Indikator  :  

1. Menggambar grafik fungsi pada koordinat Cartesius. 

A. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menuliskan nilai fungsi jika rumus fungsi diketahui. 

 
B. Materi Ajar 

Materi pokok : Relasi dan fungsi 
Sub materi pokok : Menggambar grafik fungsi 
 

C. Alokasi Waktu   
2 x 40 menit ( 1 x pertemuan ) 

 
D. Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran : Realistic Mathematics Education (RME) 
Metode pembelajaran : diskusi, tanya jawab 
 

E. Kegiatan pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan. 

a. Guru mengucapkan salam pada siswa. 
b. Guru menanyakan kabar siswa dan menanyakan apakah ada siswa 

yang absen atau tidak masuk. 

Lampiran 5 
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c. Guru menanyakan kesiapan siswa untuk mengikuti pelajaran hari ini. 
d. Guru mengkondisikan kelas. Apabila papan tulis masih kotor, guru 

meminta siswa yang piket untuk membersihkannya. Kemudian guru 
menyuruh siswa menyiapkan segala kelengkapan pembelajaran yang 
dibutuhkan. 

2. Kegiatan Inti. 
� Tahap 1: Opening 

a. Introductions 
Guru menyampaikan materi pokok dan indikator yang akan 
dicapai, memotivasi dan melakukan apersepsi. 

b. Teacher poses contextual problem 
Guru memberikan masalah dalam kartu masalah kepada siswa 
(eksplorasi). 

c. Students involve in meaningful mathematical activities 
Guru meminta siswa membaca dan memahami permasalahan yang 
ada di kartu masalah (elaborasi) 

� Tahap 2: Students working 
Guru meminta siswa untuk menyelesaikan permasalahan dalam kartu 
masalah secara individual. Kemudian mendiskusikannya dengan 
teman sebangku (eksplorasi) 

� Tahap 3: Discussion 
d. Teacher poses new contextual problem 

Guru memberikan permasalahan kontekstual yang baru yang 
berbeda dengan permasalahan dalam kartu masalah (eksplorasi). 

e. Students work in a group 
Guru membagi siswa dalam kelas menjadi kelompok-kelompok 
kecil (4 – 5 siswa) kemudian meminta siswa untuk mendiskusikan 
masalah yang diberikan dalam kelompok masing-masing 
(eksplorasi). 

f. Teacher facilitates class discussion 
Guru mengadakan diskusi kelas untuk membahas solusi dari 
masalah yang diberikan (eksplorasi). 
Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka 
di depan kelas (elaborasi). 

� Tahap 4: Closing 
g. Teacher poses summary questions 

Guru memberikan kuis tentang materi yang baru saja diprlajari 
(elaborasi). 

h. Teacher and students discuss the conclusion 
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Guru mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan mengenai 
materi yang baru dipelajari (konfirmasi). 

3. Kegiatan Penutup. 
Guru memberikan PR kepada siswa. 

 
F. Penilaian 

1. Jenis tagihan : tugas individu. 
2. Bentuk instrumen : tes uraian 
3. Contoh instrumen : 

a. Gambarlah grafik fungsi yang dinyatakan 24)( −= xxf  jika x adalah 
bilangan cacah! 

b. Gambarlah grafik fungsi yang dinyatakan 45)( += xxf  jika x adalah 
bilangan cacah! 

c. Sebatang besi yang dipanaskan bertambah panjang 0,5 cm tiap jam. 
gambarkan grafik pertambahan panjang batang besi tersebut jika 
panjang besi mula-mula adalah 20 cm! 

 
G. Media dan Sumber Belajar 

1. Spidol, kapur tulis, papan tulis, penggaris. 
2. Kartu masalah 
3. Buku Matematika SMP/ MTs kelas VIII.  

 
Rembang,    September 2010  

Mengetahui,      Praktikan 
Guru matematika 
 
 
 
 
Mukhoyaroh, S. Pd     Musta’anah 
NIP.        NIM. 4101406082 
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KARTU MASALAH PERTEMUAN I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELASIRELASIRELASIRELASI    
Ana mempunyai tiga jenis permen, yaitu permen dengan rasa coklat, orange 
dan mint. Ia ingin membagi permen kepada teman-temannya. 
� Untuk temannya yang banyak huruf dalam namanya kurang dari 5, Ana 

memberkan permen rasa coklat dan mint. 
� Untuk temannya yang mempunyai 5-10 huruf dalam namanya, Ana 

memberikan permen rasa coklat dan orange. 
� Untuk temannya yang mempunyai lebih dari 10 huruf dalam namanya, 

Ana memberikan permen rasa orange dan mint. 
Pertanyaan: 
1. Permen rasa apa sajakah yang diberikan Ana kepada Ahmad, Nana dan 

Cempaka? 
2. Jika kalian adalah teman Ana, berapa permen yang kalian dapatkan? 
3. Himpunan apa sajakah yang ada pada masalah di atas? Tuliskan anggota 

himpunan-himpunan tersebut! 
4. Adakah hubungan antara himpunan-himpunan tersebut? Jika ada, 

hubungan apakah yang terjadi? 
5. Tuliskan sifat-sifat dari hubungan tersebut! 

Lampiran 6 
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KARTU MASALAH PERTEMUAN II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNGSIFUNGSIFUNGSIFUNGSI    
Ana ingin membagi permen kepada teman-
temannya. Setiap orang mendapatkan permen 
sebanyak huruf yang ada dalam namanya. 
� Berapa banyak permen yang diberikan Ana 

kepada Ahmad, Nana dan Cempaka? 
� Himpunan apa sajakah yang ada pada 

masalah di atas? Tuliskan anggota 
himpunan-himpunan tersebut! 

� Adakah seorang anak yang mendapatkan 
permen lebih dari satu kali dengan jumlah 
yang berbeda? 

� Apakah hubungan antara himpunan-
himpunan tersebut merupakan suatu relasi? 
Jelaskan alasanmu! 

� Tuliskan sifat-sifat dari hubungan tersebut! 
 

Lampiran 7 
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KARTU MASALAH PERTEMUAN III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENENTUKAN RUMUS FUNGSIMENENTUKAN RUMUS FUNGSIMENENTUKAN RUMUS FUNGSIMENENTUKAN RUMUS FUNGSI    
 

Ana mempunyai ingin membagi permen kepada 
teman-temannya. 
� Untuk temannya yang mempunyai 2 huruf vokal 

dalam namanya, Ana memberikan  4 permen. 
� Untuk temannya yang mempunyai 3 huruf vokal 

dalam namanya, Ana memberikan 5 permen. 
� Untuk temannya yang mempunyai  5 huruf vokal 

dalam namanya, Ana memberikan 7 permen. 
Jika x adalah banyak huruf vokal dalam nama teman-
teman Ana, tentukan rumus fungsi f(x) yang 
menyatakan banyaknya permen yang diberikan Ana 
pada temannya! 
 

Lampiran 8 
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KARTU MASALAH PERTEMUAN IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENGGAMBAR GRAFIK FUNGSIMENGGAMBAR GRAFIK FUNGSIMENGGAMBAR GRAFIK FUNGSIMENGGAMBAR GRAFIK FUNGSI    
 

Ana ingin membagikan permen kepada teman-
temannya. 
Jika Ana membagikan permen menurut rumus fungsi 

8)( += xxf , dengan x adalah banyaknya huruf 

konsonan dalam nama tiap anak. 
� Gambarkan grafik fungsi f ! 
� Gambarkan grafik fungsi f  jika x  adalah bilangan 

riil! Berbentuk apakah fungsi f  jika x adalah 
bilangan riil?  

Apakah ada perbedaan gambar grafik jika definisi x 
berbeda? Jelaskan alasanmu! 

Lampiran 9 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELOMPOK KONTROL 

(PERTEMUAN I) 

Sekolah   : MTs Negeri Sumber 

Pelajaran  : Matematika 

Kelas / semester  : VIII / I  

Tahun Pelajaran : 2010 / 2011 

 
Standar Kompetensi : Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan                

persamaan garis lurus. 

Kompetensi Dasar : Memahami relasi dan fungsi. 

Indikator  :  

1. Menulis pengertian relasi. 
2. Menggambar diagram panah suatu relasi. 
3. Menggambar diagram Cartesius suatu relasi. 
4. Menulis suatu relasi dalam himpunan pasangan 

berurutan. 
 

A. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menuliskan pengertian relasi antara dua himpunan. 
2. Siswa dapat menggambar diagram panah suatu relasi. 
3. Siswa dapat menggambar diagram Cartesius suatu relasi. 
4. Siswa dapat menuliskan suatu relasi dalam himpunan pasangan berurutan. 

 
B. Materi Ajar 

Materi pokok : relasi dan fungsi 
Sub materi pokok :  
1. Pengertian relasi 
2. Cara menyajikan suatu relasi 

 
C. Alokasi Waktu   

2 x 40 menit ( 1 x pertemuan ) 
 
 

Lampiran 10 
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D. Metode Pembelajaran 
Metode pembelajaran: ekspositori 

E. Kegiatan pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan. 

a. Guru mengucapkan salam pada siswa. 
b. Guru menanyakan kabar siswa dan menanyakan apakah ada siswa 

yang absen atau tidak masuk. 
c. Guru menanyakan kesiapan siswa untuk mengikuti pelajaran hari ini. 
d. Guru mengkondisikan kelas. Apabila papan tulis masih kotor, guru 

meminta siswa yang piket untuk membersihkannya. Kemudian guru 
menyuruh siswa menyiapkan segala kelengkapan pembelajaran yang 
dibutuhkan. 

e. Guru menyebutkan materi yang akan dipelajari pada hari ini dan 
menuliskan di papan tulis. 

f. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran. 
g. Motivasi: Guru menjelaskan kegunaan materi ini dalam kehidupan 

sehari-hari. 
h. Apresepsi: Guru mengingatkan kembali mengenai materi himpunan. 

2. Kegiatan Inti. 
a. Guru menjelaskan tentang materi relasi. 
b. Guru memberikan contoh soal dan menjelaskan cara 

menyelesaikannya. 
c. Guru memberikan latihan soal kepada siswa. 
d. Guru berkeliling kelas untuk mengamati pekerjaan siswa. 
e. Guru menunjuk beberapa siswa untuk menulis jawabannya di papan 

tulis. 
f. Bersama siswa, guru mengoreksi jawaban yang telah ditulis di papan 

tulis. 
3. Kegiatan Penutup. 

a. Guru bersama siswa membuat rangkuman dan menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari. 

b. Guru memberikan PR kepada siswa. 
 

F. Penilaian 
1. Jenis tagihan : tugas individu. 
2. Bentuk instrumen : tes uraian 
3. Contoh instrumen : 

a. Tuliskan pengertian relasi bahasamu sendiri! 
b. Diketahui himpunan bilangan P = {3, 6, 9, 12} dan Q = {0, 1, 2, 3, 4, 

5}. Jika relasi himpunan P ke himpunan Q adalah “tiga kali dari”, 
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gambarlah diagram panah, diagram Cartesius dan tulislah himpunan 
pasangan berurutan dari relasi tersebut! 
 

G. Media dan Sumber Belajar 
1. Spidol, papan tulis. 
2. Buku Matematika SMP/ MTs kelas VIII.  

 
Rembang,    September 2010  

Mengetahui,      Praktikan 
Guru matematika 
 
 
 
 
Mukhoyaroh, S. Pd     Musta’anah 
NIP.        NIM. 4101406082 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELOMPOK KONTROL 

(PERTEMUAN II) 

Sekolah   : MTs Negeri Sumber 

Pelajaran  : Matematika 

Kelas / semester  : VIII / I  

Tahun Pelajaran : 2010 

 
Standar Kompetensi : Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan                

persamaan garis lurus. 

Kompetensi Dasar :  
1. Memahami relasi dan fungsi. 
2. Menentukan nilai fungsi. 

 
Indikator  :  

1. Menulis pengertian fungsi. 
2. Menulis suatu fungsi menggunakan notasi. 
3. Menulis anggota domain, kodomain dan range fungsi. 
4. Menuliskan nilai fungsi jika rumus fungsi diketahui. 

 
A. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menuliskan pengertian fungsi. 
2. Siswa dapat menuliskan suatu fungsi menggunakan notasi fungsi. 
3. Siswa dapat menuliskan anggota domain, kodomain dan range fungsi. 
4. Siswa dapat menuliskan nilai fungsi jika rumus fungsi diketahui. 

 
B. Materi Ajar 

Materi pokok : relasi dan fungsi 
Sub materi pokok :  
1. Pengertian fungsi 
2. Notasi fungsi 
3. Domain, kodomain dan range fungsi  
4. Nilai fungsi. 

 
 

Lampiran 11 
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C. Alokasi Waktu   
2 x 40 menit ( 1 x pertemuan ) 

 
D. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran: ekspositori 
 

E. Kegiatan pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan. 
a. Guru mengucapkan salam pada siswa. 

b. Guru menanyakan kabar siswa dan menanyakan apakah ada siswa 
yang absen atau tidak masuk. 

c. Guru menanyakan kesiapan siswa untuk mengikuti pelajaran hari ini. 
d. Guru mengkondisikan kelas. Apabila papan tulis masih kotor, guru 

meminta siswa yang piket untuk membersihkannya. Kemudian guru 
menyuruh siswa menyiapkan segala kelengkapan pembelajaran yang 
dibutuhkan. 

e. Guru menyebutkan materi yang akan dipelajari pada hari ini dan 
menuliskan di papan tulis. 

f. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran. 
g. Motivasi: Guru menjelaskan kegunaan materi ini dalam kehidupan 

sehari-hari. 
h. Apresepsi: Guru mengingatkan kembali mengenai materi himpunan. 

2. Kegiatan Inti. 
a. Guru menjelaskan tentang materi relasi dan fungsi. 
b. Guru memberikan contoh soal dan menjelaskan cara 

menyelesaikannya. 
c. Guru memberikan latihan soal kepada siswa. 
d. Guru berkeliling kelas untuk mengamati pekerjaan siswa. 
e. Guru menunjuk beberapa siswa untuk menulis jawabannya di papan 

tulis. 
f. Bersama siswa, guru mengoreksi jawaban yang telah ditulis di papan 

tulis. 
3. Kegiatan Penutup. 

a. Guru bersama siswa membuat rangkuman dan menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari. 

b. Guru memberikan PR kepada siswa. 
 

F. Penilaian 
1. Jenis tagihan : tugas individu. 
2. Bentuk instrumen : tes uraian 
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3. Contoh instrumen : 
a. Tuliskan pengertian relasi bahasamu sendiri! 

b. Diketahui fungsi  h  memetakan himpunan  { }asli,x bilxxP 6<=  

ke { }riilbilxxQ ∈= dengan relasi “setengah dari”. Tuliskan anggota 

domain, kodomain dan range fungsi h! 
c. Jika 24)( −= xxf  tuliskan nilai-nilai f jika x merupakan anggota 

himpunan bilangan cacah kurang dari 6! 
 
G. Media dan Sumber Belajar 

1. Spidol, kapur tulis, papan tulis. 
2. Buku Matematika SMP/ MTs kelas VIII.  

 
Rembang,    September 2010  

Mengetahui,      Praktikan 
Guru matematika 
 
 
 
 
Mukhoyaroh, S. Pd     Musta’anah 
NIP.        NIM. 4101406082 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELOMPOK KONTROL 

(PERTEMUAN III) 

Sekolah   : MTs Negeri Sumber 

Pelajaran  : Matematika 

Kelas / semester  : VIII / I  

Tahun Pelajaran : 2010 

 
Standar Kompetensi : Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan                

persamaan garis lurus. 

Kompetensi Dasar : Menentukan nilai fungsi. 

Indikator  :  

1. Menuliskan rumus fungsi jika nilai fungsi diketahui. 
2. Menuliskan nilai perubahan fungsi jika nilai variabelnya 

berubah. 
 

A. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menuliskan rumus fungsi jika nilai fungsi diketahui. 
2. Siswa dapat menuliskan nilai perubahan fungsi jika nilai variabelnya 

berubah. 
 

B. Materi Ajar 
Materi pokok : relasi dan fungsi 
Sub materi pokok :  
1. Menuliskan rumus fungsi 
2. Menuliskan nilai perubahan fungsi 

  
C. Alokasi Waktu   

2 x 40 menit (1 x pertemuan) 
 
D. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran: ekspositori 
 
 

Lampiran 12 
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E. Kegiatan pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan. 

a. Guru mengucapkan salam pada siswa. 
b. Guru menanyakan kabar siswa dan menanyakan apakah ada siswa 

yang absen atau tidak masuk. 
c. Guru menanyakan kesiapan siswa untuk mengikuti pelajaran hari ini. 
d. Guru mengkondisikan kelas. Apabila papan tulis masih kotor, guru 

meminta siswa yang piket untuk membersihkannya. Kemudian guru 
menyuruh siswa menyiapkan segala kelengkapan pembelajaran yang 
dibutuhkan. 

e. Guru menyebutkan materi yang akan dipelajari pada hari ini dan 
menuliskan di papan tulis. 

f. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran. 
g. Motivasi: Guru menjelaskan kegunaan materi ini dalam kehidupan 

sehari-hari. 
h. Apresepsi: Guru mengingatkan kembali mengenai materi himpunan. 

2. Kegiatan Inti. 
a. Guru menjelaskan tentang materi relasi dan fungsi. 
b. Guru memberikan contoh soal dan menjelaskan cara 

menyelesaikannya. 
c. Guru memberikan latihan soal kepada siswa. 
d. Guru berkeliling kelas untuk mengamati pekerjaan siswa. 
e. Guru menunjuk beberapa siswa untuk menulis jawabannya di papan 

tulis. 
f. Bersama siswa, guru mengoreksi jawaban yang telah ditulis di papan 

tulis. 
3. Kegiatan Penutup. 

a. Guru bersama siswa membuat rangkuman dan menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari. 

b. Guru memberikan PR kepada siswa. 
 

F. Penilaian 
1. Jenis tagihan  : tugas individu. 
2. Bentuk instrumen : tes uraian 
3. Contoh instrumen : 

a. Jika qpxxf +=)(  f(1) = 3 dan f(2) = 4 Tentukan f(x)! 
b. Fungsi f didefinisikan sebagai 62)( −= xxf Tentukan  rumus fungsi 

paling sederhana untuk )12( −xf ! 
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G. Media dan Sumber Belajar 
1. Spidol, kapur tulis, papan tulis. 
2. Buku Matematika SMP/ MTs kelas VIII.  

 
Rembang,    September 2010  

Mengetahui,      Praktikan 
Guru matematika 
 
 
 
 
Mukhoyaroh, S. Pd     Musta’anah 
NIP.        NIM. 4101406082 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELOMPOK KONTROL 

(PERTEMUAN IV) 

Sekolah   : MTs Negeri Sumber 

Pelajaran  : Matematika 

Kelas / semester  : VIII / I  

Tahun Pelajaran : 2010 

 
Standar Kompetensi : Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan                

persamaan garis lurus. 

Kompetensi Dasar : Membuat sketsa grafik fungsi aljabar sederhana pada 
sistem koordinat Cartesius 

Indikator  :  

1. Menggambar grafik fungsi pada koordinat Cartesius. 
 

A. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menuliskan nilai fungsi jika rumus fungsi diketahui. 

 
B. Materi Ajar 

Materi pokok : Relasi dan fungsi 
Sub materi pokok : Menggambar grafik fungsi 
 

C. Alokasi Waktu   
2 x 40 menit (1 x pertemuan) 

 
D. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran: ekspositori 
 

E. Kegiatan pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan. 

a. Guru mengucapkan salam pada siswa. 
b. Guru menanyakan kabar siswa dan menanyakan apakah ada siswa 

yang absen atau tidak masuk. 
c. Guru menanyakan kesiapan siswa untuk mengikuti pelajaran hari ini. 

Lampiran 12 
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d. Guru mengkondisikan kelas. Apabila papan tulis masih kotor, guru 
meminta siswa yang piket untuk membersihkannya. Kemudian guru 
menyuruh siswa menyiapkan segala kelengkapan pembelajaran yang 
dibutuhkan. 

e. Guru menyebutkan materi yang akan dipelajari pada hari ini dan 
menuliskan di papan tulis. 

f. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran. 
g. Motivasi: Guru menjelaskan kegunaan materi ini dalam kehidupan 

sehari-hari. 
h. Apresepsi: Guru mengingatkan kembali mengenai materi himpunan. 

2. Kegiatan Inti. 
a. Guru menjelaskan tentang materi relasi dan fungsi. 
b. Guru memberikan contoh soal dan menjelaskan cara 

menyelesaikannya. 
c. Guru memberikan latihan soal kepada siswa. 
d. Guru berkeliling kelas untuk mengamati pekerjaan siswa. 
e. Guru menunjuk beberapa siswa untuk menulis jawabannya di papan 

tulis. 
f. Bersama siswa, guru mengoreksi jawaban yang telah ditulis di papan 

tulis. 
3. Kegiatan Penutup. 

c. Guru bersama siswa membuat rangkuman dan menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari. 

d. Guru memberikan PR kepada siswa. 
 

F. Penilaian 
1. Jenis tagihan  : tugas individu. 
2. Bentuk instrumen : tes uraian 
3. Contoh instrumen : 

a. Gambarlah grafik fungsi yang dinyatakan 24)( −= xxf  jika x adalah 
bilangan cacah! 

b. Gambarlah grafik fungsi yang dinyatakan 45)( += xxf  jika x adalah 
bilangan cacah! 

c. Sebatang besi yang dipanaskan bertambah panjang 0,5 cm tiap jam. 
gambarkan grafik pertambahan panjang batang besi tersebut jika 
panjang besi mula-mula adalah 20 cm! 
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G. Media dan Sumber Belajar 
1. Spidol, kapur tulis, papan tulis. 
2. Buku Matematika SMP/ MTs kelas VIII.  

 
Rembang,    September 2010  

Mengetahui,      Praktikan 
Guru matematika 
 
 
 
 
Mukhoyaroh, S. Pd     Musta’anah 
NIP.        NIM. 4101406082 
 



KISI-KISI SOAL UJI COBA 
 

Mata Pelajaran : Matematika 
Sekolah  : MTs Negeri Sumber 
Kelas / Semester : VIII / Ganjil 
Sub materi pokok : Fungsi 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
Jumlah soal  : 20 soal  

 

Kompetensi 
dasar 

Uraian materi Indikator Perilaku 
yang diukur 

No Soal Bentuk 
Soal 

1.3 Memahami 
relasi dan 
fungsi 

Pengertian 
relasi dan 
fungsi, 
korespondensi 
satu-satu 

� Siswa dapat menuliskan pengertian relasi dan fungsi. Writing text 1, 2 Soal uraian 

� Siswa dapat menuliskan alasan suatu relasi merupakan 
fungsi atau bukan fungsi. 

Writing text 3, 4 Soal uraian 

� Siswa menuliskan alasan suatu himpunan pasangan 
berurutan dan suatu diagram panah merupakan suatu 
fungsi atau bukan fungsi. 

Writing text 5, 6 Soal uraian 

� Siswa dapat menuliskan anggota domain, kodomain dan 
range dari fungsi yang diketahui. 

Math 
expression 

7, 8 Soal uraian 

� Siswa dapat menuliskan rumus untuk menentukan  
banyaknya pemetaan yang mungkin dari dua himpunan 
yang diketahui serta dapat menggambarkan diagram 
panah fungsi yang mungkin tersebut. 

Writing text, 
drawing 

9, 10 Soal uraian 

1.4 Menentukan 
nilai fungsi 

 

Menentukan 
nilai fungsi, 
menentukan 
rumus fungsi. 

� Siswa dapat menuliskan nilai fungsi dari persamaan 
fungsi yang diketahui. 

Math 
expression 

11, 12 Soal uraian 

� Siswa dapat menuliskan nilai perubahan fungsi jika 
nilai variabelnya berubah. 

Math 
expression 

13, 14 Soal uraian 



� Siswa dapat menuliskan rumus fungsi jika diketahui 
nilai fungsi. 

Math 
expression 

15, 16 Soal uraian 

1.5 Membuat 
sketsa grafik 
fungsi 
aljabar 
sederhana 
pada sistem 
koordinat 
Cartesius 

Grafik fungsi. � Siswa dapat menuliskan alasan suatu grafik merupakan 
grafik fungsi atau bukan fungsi serta dapat memberikan 
alasan atau bukti bahwa grafik tersebut merupakan 
grafik fungsi. 

Writing text 17, 18 
Soal uraian 

 

� Siswa dapat menggambarkan grafik fungsi dalam 
sistem koordinat Cartesius. 

Drawing 19, 20 Soal uraian 
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SOAL UJI COBA 

Mata Pelajaran  : Matematika 
Sekolah  : MTs Negeri Sumber 
Kelas / Semester : VIII / Ganjil 
Sub materi pokok : Fungsi 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit 
Jumlah soal  : 20 soal  
Bentuk soal  : Soal uraian 

 

PETUNJUK 

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

yang tersedia. 

2. Periksa dan bacalah soal serta petunjuk pengerjaannya sebelum menjawab. 

3. Tanyakan kepada Bapak/ Ibu guru pengawas jika ada soal yang kurang 

jelas. 

4. Dahulukan menjawab soal-soal yang dianggap paling mudah. 

5. Kerjakan pada lembar jawaban yang telah disediakan. 

6. Kerjakan dengan menulis sistematis (diketahui, ditanyakan, penyelesaian). 

 

Kerjakan soal uraian di bawah ini dengan tepat dan benar ! 

1. Tuliskan pengertian relasi dengan bahasamu sendiri! 

2. Tuliskan pengertian fungsi dengan bahasamu sendiri! 

3. Perhatikan relasi-relasi di bawah ini! 

a. Kurang dari 

b. Faktor dari 

c. Akar kuadrat dari 

d. Dua kurangnya dari 

Jika { }5,4,3,2,1=A dan B himpunan semua bilangan bulat, tuliskan relasi-

relasi manakah di atas yang merupakan pemetaan dari A ke B beserta 

alasannya! 

4. Perhatikan persamaan-persamaan di bawah ini! 

a. 2522 =+ yx  
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b. 92 −= xy  

c. xy =2  

d. 4=+ yx  

Jika x dan y adalah bilangan Riil,  

i. Tuliskan persamaan-persamaan manakah yang merupakan persamaan 

fungsi  y terhadap x! 

ii. Tuliskan persamaan-persamaan manakah yang merupakan persamaan 

fungsi x terhadap y! 

5. Diketahui himpunan pasangan berurutan dari beberapa relasi sebagai berikut: 

a. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }3,,2,,2,,3,,2,,1, fedcba  

b. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }oefcba ,5,,4,,4,,3,,2,,1  

c. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }6,,4,,4,,3,,2,,1, tsrrqp  

d. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }mmmmmm ,6,,5,,4,,3,,2,,1  

Tuliskan relasi manakah yang merupakan suatu fungsi beserta alasannya! 

6. Diketahui diagram panah beberapa relasi adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

(a) (b) (c) 

 

 

 

 

(d) (e) (f) 

Tuliskan diagram panah dari relasi manakah yang merupakan suatu fungsi 

beserta alasannya! 

7. Jika diketahui fungsi 1: 2 −→ xxf  dari himpunan 

{ }bulatbilangan himpunan ,22 ∈≤≤−= xxxA  ke himpunan 

•  

•  

•  

A B 

•  

•  

•  

A B 

•  

•  

•  

A B 

•  

•  

•  

A B 

•  

•  

•  

A B 

•  

•  

•  

A B 
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{ }.cacahbilangan himpunan ∈= xxB  Tuliskan anggota domain, kodomain 

dan range fungsi f! 

8. Jika diketahui fungsi 34: 2 ++→ xxxg  dari himpunan { }CxxxP ∈≤= ,5  ke 

himpunan semua bilangan bulat Q. Tuliskan anggota  domain, kodomain dan 

range fungsi g! 

9. Jika { }qpA ,= dan { }321 ,,B =  

a. Tuliskan rumus untuk menentukan banyaknya pemetaan dari A ke B 

beserta hasilnya! 

b. Gambarkan diagram panah pemetaan yang mungkin dari A ke B! 

10. Jika { }BxxxA ∈<<−= ,22 dan B adalah himpunan bilangan prima kurang 

dari 5. 

a. Tuliskan rumus untuk menentukan banyaknya pemetaan dari B ke A 

beserta hasilnya! 

b. Gambarkan diagram panah pemetaan yang mungkin dari B ke A! 

11. Sebuah bola dijatuhkan dari lantai sebuah gedung bertingkat. Jika t adalah 

lamanya bola mencapai tanah setelah dijatuhkan dan h adalah tinggi gedung 

yang didefinisikan oleh fungsi .67)( 2 ttth −=  Tuliskan berapa ketinggian 

gedung jika bola mencapai permukaan tanah dalam waktu 5 detik? 

(keterangan t dalam detik, h dalam meter). 

12. Suatu fungsi f dirumuskan oleh ( )24
2

1
: 2 +→ xxf . Tuliskan nilai b jika

51)( =bf ! 

13. Jika fungsi f dirumuskan dengan 54)( −= xxf , untuk x bilangan riil maka 

tuliskan nilai y  yang memenuhi persamaan )12()( += yfyf ! 

14. Jika fungsi h dirumuskan dengan 7)( −= xxh , untuk x bilangan riil maka 

tuliskan nilai a yang memenuhi persamaan )23()( −= ahah ! 

15. Sebuah mobil melaju dari kota A dengan kecepatan tetap 75 km/ jam. 

a. Jika jarak yang ditempuh mobil adalah s, dan waktu tempuh mobil adalah 

t. Tuliskan rumus fungsi s dalam t! 
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b. Tuliskan berapa jarak yang ditempuh mobil dalam waktu 50 menit? 

c. Jika jarak kota A dan kota B adalah 675 km, tuliskan berapa waktu yang 

dibutuhkan untuk sampai ke kota B! 

16. Seorang pengusaha kue kering mendapatkan uang Rp 1.597.000 pada bulan 

Juni untuk penjualan 400 kue kering dan pada bulan Juli mendapatkan Rp 

1.397.000 untuk penjualan 350 kue. Tuliskan rumus fungsi penjualan kue 

kering tersebut! Jika pengusaha memproduksi 600 kue kering, berapakah 

jumlah uang yang diperoleh? 

17. Diketahui grafik dari beberapa relasi sebagai berikut: 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

 

     (c) 

 

 

       

 

 

(d) 

 

 

 

 

  (e) 

 

 

 

 

 

(f) 

Jika x, y merupakan bilangan riil, tuliskan grafik relasi manakah yang 

merupakan grafik fungsi dari f(x) beserta alasannya! 

18. Diketahui grafik dari beberapa relasi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

(a)     (b)   (c) 

 

 

Y 

X 

Y 

X 

Y 

X 

Y 

X 

Y 

X 

Y 

X 

Y 

X 

Y 

X 

Y 

X 

Y 

X 
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  (d)    (e)   (f) 

Jika x, y merupakan bilangan riil, dari beberapa grafik relasi diatas, manakah 

yang merupakan grafik fungsi dari f(y)? Jelaskan jawabanmu! 

Untuk soal no. 19 dan 20. 

 Diketahui fungsi f yang didefinisikan sebagai 1)( 2 −= xxf . 

19. Gambarkan grafik fungsi f  pada bidang Cartesius jika x adalah variabel pada 

himpunan bilangan cacah! Berbentuk apakah grafik tersebut? 

20. Gambarkan grafik fungsi f  pada bidang Cartesius jika x adalah variabel pada 

himpunan bilangan riil! Berbentuk apakah grafik tersebut? 

Y 

X 

Y 

X 

Y 

X 
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KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA 

1. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan 
anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. 
 

2. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang 
memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan 
B. 

3. Diketahui: { }5,4,3,2,1=A  

{ },...4,3,2,1,0,1,2...,bulatbilangan himpunan −−==B  
Relasi:  
a. Kurang dari 
b. Faktor dari 
c. Akar kuadrat dari 
d. Dua kurangnya dari 

Ditanyakan: Tuliskan relasi-relasi manakah di atas yang merupakan pemetaan 
dari A ke B, beserta alasannya! 

Penyelesaian:  
a. Relasi kurang dari  

Ambil salah satu anggoa A, misalkan 1. 
1 kurang dari 2; 
1 kurang dari 3;dst 
Angka 1 sebagai anggota himpunan A mempunyai lebih dari 1 pasangan di 
B. 
Jadi, relasi kurang dari bukan merupakan pemetaan dari A ke B. 

b. Relasi faktor dari 
Ambil salah satu anggoa A, misalkan 1. 
1 faktor dari 2; 
1 faktor dari 3;dst 
Angka 1 sebagai anggota himpunan A mempunyai lebih dari 1 pasangan di 
B. 
Jadi, relasi faktor dari bukan merupakan pemetaan dari A ke B. 

c. Relasi akar kuadrat dari 
1 adalah akar kuadrat dari 1; 
2 adalah akar kuadrat dari 4; 
3 adalah akar kuadrat dari 9; 
4 adalah akar kuadrat dari 16; 
5 adalah akar kuadrat dari 25. 
Setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan di himpunan B. 
Jadi, relasi akar kuadrat dari merupakan pemetaan dari A ke B. 

d. Relasi dua kurangnya dari 
1 dua kurangnya dari 3; 
2 dua kurangnya dari 4; 
3 dua kurangnya dari 5; 
4 dua kurangnya dari 6; 
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5 dua kurangnya dari 7. 
Setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan di himpunan B. 
Jadi, relasi dua kurangnya dari merupakan pemetaan dari A ke B. 

Jadi, relasi yang merupakan pemetaan dari A ke B adalah relasi akar kuadrat 
dari dan relasi dua kurangnya dari. 

4. Diketahui: x dan y adalah bilangan riil 
a. 2522 =+ yx  

b. 92 −= xy  

c. xy =2  
d. 4=+ yx  

Ditanyakan: Tuliskan persamaan-persamaan manakah yang merupakan 
persamaan fungsi )(xf beserta alasannya! 

Penyelesaian: 

a. 22222 252525 xyxyyx −±=⇔−=⇔=+  
225)( xxf −±=  

Jika kita pilih 3=x , maka: 

416925325)3( 2 ±=±=−±=−±=f  
Jadi, 3=x mempunyai 2 pasangan yaitu 4=y dan 4−=y  

Jadi 2522 =+ yx  bukan merupakan persamaan fungsi )(xf . 

b. 92 −= xy  

Jika kita pilih 1=x  maka 891)1( 2 −=−=f , 

Jika kita pilih 2=x  maka 592)2( 2 −=−=f , dst. 
Setiap x yang dipilih mempunyai tepat satu pasangan. 
Jadi  92 −= xy  merupakan persamaan fungsi )(xf . 

c. xyxy ±=⇔=2  

Jika kita pilih 1=x  maka 1)1( ±=f ,  

Jika kita pilih 2=x  maka 2)2( ±=f , dst. 
Setiap x yang dipilih mempunyai dua pasangan. 
Jadi  xy =2  bukan merupakan persamaan fungsi )(xf . 

d. xyyx −=⇔=+ 44  
Jika kita pilih 1=x  maka 3)1( =f ,  
Jika kita pilih 2=x  maka 2)2( =f , dst. 
Setiap x yang dipilih mempunyai tepat satu pasangan. 
Jadi  4=+ yx  merupakan persamaan fungsi )(xf . 

Jadi yang merupakan persamaan fungsi adalah persamaan (b) dan (d). 
5. a. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }3,,2,,2,,3,,2,,1, fedcba merupakan suatu fungsi karena setiap 

anggota domain tepat memiliki satu pasangan. 
b. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }oefcba ,5,,4,,4,,3,,2,,1  bukan fungsi karena ada anggota domain 
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•  

•  

•  

A B 

yang memiliki lebih dari satu pasangan yaitu 4. 
c. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }6,,4,,4,,3,,2,,1, tsrrqp  bukan fungsi karena ada anggota domain 

yang memiliki lebih dari satu pasangan yaitu r. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }mmmmmm ,6,,5,,4,,3,,2,,1 merupakan suatu fungsi karena setiap 

anggota domain tepat memiliki satu pasangan. 
6. 

(a) 
Diagram panah pada gambar (a) 
merupakan suatu fungsi karena setiap 
anggota himpunan A berpasangan dengan 
tepat satu anggota himpunan B. 

(b) Diagram panah pada gambar (b) 
merupakan suatu fungsi karena setiap 
anggota himpunan A berpasangan dengan 
tepat satu anggota himpunan B. 
 

(c) 

Diagram panah pada gambar (c) bukan 
suatu fungsi karena terdapat anggota 
himpunan A yang tidak berpasangan 
dengan anggota himpunan B. 

(d) 

 

 

Diagram panah pada gambar (d) bukan 
suatu fungsi karena anggota himpunan A 
berpasangan dengan lebih dari satu 
anggota himpunan B. 

 

 

(e) 
Diagram panah pada gambar (e) 
merupakan suatu fungsi karena setiap 
anggota himpunan A berpasangan dengan 
tepat satu anggota himpunan B. 

•  

•  

•  

B A 

 

B 

•  

•  

•  

A B 

•  

•  

•  

A B 

•  

•  

•  

A B 
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(f) 
Diagram panah pada gambar (f) bukan  
suatu fungsi karena terdapat anggota 
himpunan A berpasangan dengan dua 
anggota himpunan B. 

Jadi, relasi yang merupakan suatu fungsi adalah relasi (a), (b) dan (e). 
 

7. 

Diketahui: 1: 2 −→ xxf  memetakan himpunan A ke himpunan B 

{ }bulatbilangan himpunan ,22 ∈≤≤−= xxxA  

{ }.cacahbilangan himpunan ∈= xxB  

Ditanyakan: Tuliskan anggota domain, kodomain dan range fungsi f! 
Penyelesaian: 
� Domain: daerah asal fungsi f yaitu himpunan A. 

{ } { }2,1,0,1,2bulatbilangan himpunan ,22 −−=∈≤≤−= xxxA  

� Kodomain: daerah kawan, yaitu himpunan B. 
{ } { },...4,3,2,1,0cacahbilangan himpunan =∈= xxB  

� Range: daerah hasil. 

51)2()2(2

21)1()1(1

11)0()0(0

21)1()1(1

51)2()2(2

1:

2

2

2

2

2

2

=+=→=

=+=→=

=+=→=

=+−=−→−=

=+−=−→−=

+→

fx

fx

fx

fx

fx

xxf

 

Jadi, range fungsi f  adalah ={ }5,2,1  

•  

•  

•  

A B 
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8. Diketahui: fungsi 34: 2 ++→ xxxg memetakan himpunan P ke himpunan Q. 

{ }CxxxP ∈≤= ,5   

{ }.bulatBilangan ,500 ∈≤≤= xxxQ  

Ditanyakan: Tuliskan anggota domain, kodomain dan range fungsi g! 
Penyelesaian: 
� Domain: daerah asal fungsi g yaitu himpunan P 

{ } { }5,4,3,2,1,0,5 =∈≤= CxxxP  

� Kodomain: daerah kawan yaitu himpunan Q. 
{ } { }50,...,4,3,2,1,0bulatBilangan ,500 =∈≤≤= xxxQ  

� Range: daerah hasil. 

483)5(45)5(5

353)4(44)4(4

243)3(43)3(3

153)2(42)2(2

83)1(41)1(1

33)0(40)0(0

34:

2

2

2

2

2

2

2

=++=→=

=++=→=
=++=→=

=++=→=

=++=→=

=++=→=
++→

gx

gx

gx

gx

gx

gx

xxxg

 

Jadi, range fungsi adalah ={ }48,35,24,15,8,3  

9. Diketahui { }qpA ,=  dan { }321 ,,B =  
Ditanyakan: 

a. Tuliskan rumus untuk menentukan banyaknya pemetaan dari A ke B 
beserta hasilnya! 

b. Gambarkan diagram panah pemetaan yang mungkin dari A ke B! 
Penyelesaian: 

{ } 2)(, =→= AnqpA  

{ } 3)(321 =→= Bn,,B  

a. Banyaknya pemetaan dari A ke B 93)( 2)( === AnBn  
b. Gambar diagram panah pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah sebagai 

berikut: 
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• 1 

• 2 

• 3 

A B 

p 

q 

• 1 

• 2 

• 3 

A B 
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10. Diketahui: { }BxxxA ∈<<−= ,22 dan B adalah himpunan bilangan prima 

kurang dari 5. 
Ditanyakan: 

a. Tuliskan rumus untuk menentukan banyaknya pemetaan dari B ke A 
beserta hasilnya! 

b. Gambarkan diagram panah pemetaan yang mungkin dari B ke A! 
Penyelesaian: 

{ } { } 2)(1,0,21 =→=∈<<−= AnBxxxA  

{ } 2)(3,2 =→= BnB  

a. Banyaknya pemetaan dari B ke A 42)( 2)( === BnAn  
b. Gambar diagram panah pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah sebagai 

berikut: 
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• 2 

• 3 
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• 1 

• 2 

• 3 

A B 
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• 1 

• 2 

• 3 

A B 
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• 2 
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11. Diketahui: Sebuah bola dijatuhkan dari lantai sebuah gedung bertingkat. Jika t 
adalah lamanya bola mencapai tanah setelah dijatuhkan dan h 
adalah tinggi gedung yang didefinisikan oleh fungsi .67)( 2 ttth −=   

Ditanyakan: Tuliskan berapa ketinggian gedung jika bola mencapai permukaan 
tanah dalam waktu 5 detik? (t dalam detik, h dalam meter) 

Penyelesaian: 

145)5(

30175)5(

30)25(7)5(

)5(6)5(7)5(5

67)(
2

2

=⇔
−=⇔

−=⇔
−=⇔=

−=

h

h

h

ht

ttth

 

Jadi, tinggi gedung adalah 145 m. 

12. 
Diketahui: Suatu fungsi f dirumuskan oleh ( )24

2

1
: 2 +→ xxf .  

Ditanyakan: Tuliskan nilai b jika 51)( =bf ! 
Penyelesaian:  

( )

( )

b

b

b

b

bbf

xxf

=±⇔
=⇔

=−⇔

+=⇔

+=

+=

5

25
2

151

1251

24
2

1
)(

24
2

1
)(

2

2

2

2

2

 

Jadi, nilai b yang mungkin adalah -5 dan 5. 

2 

3 

• 1 

• 2 

A B 

2 

3 

• 1 

• 2 

A B 
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13. Diketahui: fungsi f dirumuskan dengan 54)( −= xxf , untuk x bilangan riil. 
Ditanyakan: Tuliskan nilai y yang memenuhi persamaan )12()( += yfyf ! 
Penyelesaian: 

54)( −= xxf  

1

44

55484

54854

5)12(454

)12()(

−=
=−

+−=−
−+=−

−+=−
+=

y

y

yy

yy

yy

yfyf

 

Jadi, nilai y yang memenuhi persamaan )12()( += yfyf adalah 1−=y  

14. Diketahui: Fungsi h dirumuskan dengan 7)( −= xxh , untuk x bilangan riil. 
Ditanyakan: Tuliskan nilai a yang memenuhi persamaan )23()( −= ahah ! 
Penyelesaian: 

7)( −= xxh  

1

22

793

937

7)23(7

)23()(

=⇔
−=−⇔

+−=−⇔
−=−⇔

−−=−⇔
−=

a

a

aa

aa

aa

ahah

 

Jadi, nilai a yang memenuhi persamaan )23()( −= ahah adalah a=1. 

15. Diketahui: Sebuah mobil melaju dari kota A dengan kecepatan tetap 75 km/ 
jam. 

Ditanyakan: 
a. Jika jarak yang ditempuh mobil adalah s, dan waktu tempuh mobil 

adalah t. Tuliskan rumus fungsi s dalam t! 
b. Tuliskan berapa jarak yang ditempuh mobil dalam waktu 50 menit? 
c. Jika jarak kota A dan kota B adalah 675 km, tuliskan berapa waktu yang 

dibutuhkan untuk sampai ke kota B! 
Penyelesaian: 
a. Karena kecepatan mobil tetap, maka setiap jam jarak yang ditempuh mobil 

bertambah 75 km.  

.75)( ditulisdapat atau 

kali. sebanyak t757575

tts

s

=
+++= L

 

b. Jarak yang ditempuh mobil dalam waktu 50 menit: 
1 jam = 60 menit.  

Maka .
6

5

60

50
 50 jamjammenit ==  



119 
 

5,62
6

5

6

375

6

5

6

5
75

6

5

75)(menit  50t

=






⇔

=






⇔








=






⇔

=⇔=

s

s

s

tts

 

Jadi, jarak yang ditempuh mobil dalam waktu 50 menit adalah 62,5 km 
 
c. Jarak kota A dan kota B adalah 675 km. 

9
75

675

75675

.75)(

=⇔

=⇔

=⇔
=

t

t

t

tts

 

Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke kota B dari kota A adalah 9 jam. 
16. Diketahui: Pendapatan seorang pengusaha kue kering: 

Pada bulan Juni: Rp 1.597.000 untuk penjualan 400 kue Pada bulan 
Juli: Rp 1.397.000 untuk penjualan 350 kue. 

Ditanyakan: Tuliskan rumus fungsi penjualan kue kering tersebut? Jika 
pengusaha memproduksi 600 kue kering, berapakah jumlah uang 
yang diperoleh? 

Penyelesaian: 

)(b350a1397000 :Julibulan  Pada

)(b400a1597000 :Junibulan  Pada

ii

i

KKKK

KKKK

+=
+=

 

−=+
=+

000.397.1350

000.597.1400

ba

ba
 

4000

20000050

=
=

a

a
 

3000

16000001597000

15970001600000

1597000)4000(400

15970004004000

−=⇔
−=⇔
=+⇔

=+⇔
=+⇔=

b

b

b

b

baa

 

Jadi rumus fungsi penjualan adalah 300004000)( −= xxf  dengan x adalah 
banyaknya kue kering. 
Jika kue kering yang diproduksi adalah 600 buah, maka jumlah uang yang 
diperoleh adalah: 
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2397000)600(

30002400000)600(

3000)600(4000)600(600

=⇔
−=⇔

−=⇔=

f

f

fx

 

Jadi, jumlah uang yang diperoleh jika pengusaha kue memproduksi 600 kue 
adalah Rp 1.700.000,00 

17. (a) 

Grafik (a) merupakan grafik fungsi f(x) karena 
setiap anggota domain, x, mempunyai tepat 
satu pasangan di sumbu Y. 

(b) 

Grafik (b) bukan grafik fungsi f(x) karena 
terdapat anggota domain, x, yang mempunyai 
dua pasangan di sumbu Y. 

(c) 

Grafik (c) merupakan grafik fungsi f(x) karena 
setiap anggota domain, x, mempunyai tepat 
satu pasangan di sumbu Y. 

(d) 
Grafik (d) bukan grafik fungsi f(x) karena 
terdapat anggota domain, x, yang mempunyai 
dua pasangan di sumbu Y. 

(e) 

Grafik (e) merupakan grafik fungsi f(x) karena 
setiap anggota domain, x, mempunyai tepat 
satu pasangan di sumbu Y. 

Y 

X 

Y 

X

Y 

X 

Y 

X 

Y 

X 
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(f) 

Grafik (f) merupakan grafik fungsi f(x) karena 
setiap anggota domain, x, mempunyai tepat 
satu pasangan di sumbu Y. 

Jadi, yang merupakan grafik fungsi f(x) adalah grafik (a), (c), (e) dan (f). 

18. (a) 

 

 

Grafik (a) bukan grafik fungsi f(y) karena ada 
anggota domain, y, mempunyai dua pasangan 
di sumbu X. 

(b) 

Grafik (b) bukan grafik fungsi f(y) karena ada 
anggota domain, y, mempunyai dua pasangan 
di sumbu X. 

(c)  

Grafik (c) merupakan grafik fungsi f(y) karena 
setiap anggota domain, y, mempunyai tepat 
satu  pasangan di sumbu X. 

(d)  

 

 

Grafik (d) merupakan grafik fungsi f(y) karena 
setiap anggota domain, y, mempunyai tepat 
satu  pasangan di sumbu X. 

(e) 

 

 

Grafik (e) merupakan grafik fungsi f(y) karena 
setiap anggota domain, y, mempunyai tepat 
satu  pasangan di sumbu X. 

Y 

X 
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(f) 

Grafik (f) merupakan bukan grafik fungsi f(y) 
karena terdapat anggota domain, y, mempunyai 
dua  pasangan di sumbu X. 

Jadi, yang merupakan grafik fungsi f(y) adalah grafik (c), (d), dan(e). 
19. Diketahui: fungsi f didefinisikan sebagai 1)( 2 −= xxf . 

Ditanyakan: Gambar grafik fungsi f  pada bidang Cartesius jika x adalah 
variabel pada himpunan bilangan cacah! Berbentuk apakah grafik 
tersebut? 

Penyelesaian: 
x 0 1 2 3 

1)( 2 −= xxf  -1 0 3 8 

Gambar grafik jika x adalah variabel pada himpunan bilangan cacah: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik berupa noktah(titik-titik). 
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20. Diketahui: fungsi f didefinisikan sebagai 1)( 2 −= xxf . 
Ditanyakan: Gambar grafik fungsi f  pada bidang Cartesius jika x adalah 

variabel pada himpunan bilangan riil! Berbentuk apakah grafik 
tersebut? 

Penyelesaian:  
x 0 1 2 3 

1)( 2 −= xxf  -1 0 3 8 

Gambar grafik jika x adalah variabel pada himpunan bilangan riil: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik berupa kurva. 
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SOAL EVALUASI 

Mata Pelajaran  : Matematika 
Sekolah  : MTs Negeri Sumber 
Kelas / Semester : VIII / Ganjil 
Sub materi pokok : Fungsi 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit 
Jumlah soal  : 10 soal  
Bentuk soal  : Soal uraian 

 

PETUNJUK 

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

yang tersedia. 

2. Periksa dan bacalah soal serta petunjuk pengerjaannya sebelum menjawab. 

3. Tanyakan kepada Bapak/ Ibu guru pengawas jika ada soal yang kurang 

jelas. 

4. Dahulukan menjawab soal-soal yang dianggap paling mudah. 

5. Kerjakan pada lembar jawaban yang telah disediakan. 

6. Kerjakan dengan menulis sistematis (diketahui, ditanyakan, penyelesaian). 

 

Kerjakan soal uraian di bawah ini dengan tepat dan benar ! 

1. Tuliskan pengertian fungsi dengan bahasamu sendiri! 

2. Perhatikan persamaan-persamaan di bawah ini! 

a. 2522 =+ yx  

b. 92 −= xy  

c. xy =2  

d. 4=+ yx  

Jika x dan y adalah bilangan Riil,  

i. Tuliskan persamaan-persamaan manakah yang merupakan persamaan 

fungsi  y terhadap x! 

ii. Tuliskan persamaan-persamaan manakah yang merupakan persamaan 

fungsi x terhadap y! 
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3. Diketahui diagram panah beberapa relasi adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

(a) (b) (c) 

 

 

 

 

(d) (e) (f) 

Tuliskan diagram panah dari relasi manakah yang merupakan suatu fungsi 

beserta alasannya! 

4. Jika diketahui fungsi 34: 2 ++→ xxxg  dari himpunan { }CxxxP ∈≤= ,5  ke 

himpunan semua bilangan bulat Q. Tuliskan anggota  domain, kodomain dan 

range fungsi g! 

5. Jika { }BxxxA ∈<<−= ,22 dan B adalah himpunan bilangan prima kurang 

dari 5. 

a. Tuliskan rumus untuk menentukan banyaknya pemetaan dari B ke A 

beserta hasilnya! 

b. Gambarkan diagram panah pemetaan yang mungkin dari B ke A! 

6. Suatu fungsi f dirumuskan oleh ( )24
2

1
: 2 +→ xxf . Tuliskan nilai b jika

51)( =bf ! 

7. Jika fungsi h dirumuskan dengan 7)( −= xxh , untuk x bilangan riil maka 

tuliskan nilai a yang memenuhi persamaan )23()( −= ahah ! 

8. Seorang pengusaha kue kering mendapatkan uang Rp 1.597.000 pada bulan 

Juni untuk penjualan 400 kue kering dan pada bulan Juli mendapatkan Rp 

1.397.000 untuk penjualan 350 kue. Tuliskan rumus fungsi penjualan kue 

•  

•  

•  

A B 

•  

•  

•  

A B 

•  

•  

•  
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•  

•  
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•  

•  

•  

A B 
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kering tersebut! Jika pengusaha memproduksi 600 kue kering, berapakah 

jumlah uang yang diperoleh? 

9. Diketahui grafik dari beberapa relasi sebagai berikut: 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

 

     (c) 

 

 

       

 

 

(d) 

 

 

 

 

  (e) 

 

 

 

 

 

(f) 

Jika x, y merupakan bilangan riil, tuliskan grafik relasi manakah yang 

merupakan grafik fungsi dari f(x) beserta alasannya! 

10. Diketahui fungsi f yang didefinisikan sebagai 1)( 2 −= xxf . Gambarkan 

grafik fungsi f  pada bidang Cartesius jika x adalah variabel pada himpunan 

bilangan cacah! Berbentuk apakah grafik tersebut? 
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