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ABSTRAK 
 

Saputra, Aluysius Pandu. 2009. Keefektifan Implementasi Pembelajaran 
Matematika dengan Pendekatan PMRI terhadap Hasil Belajar pada 
Materi Pokok Persamaan Linear Satu Variabel Siswa Kelas VII SMP 
Negeri 26 Kota Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009. Skripsi, Jurusan 
Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Dra. Nurkaromah Dwijayanti, M.Si., Pembimbing II: Drs. 
Wardono, M. Si. 
Kata kunci : Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik Indonesia (PMRI). 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika di SMP Negeri 26 
Kota Semarang, sebagian besar siswa kelas VII SMP Negeri 26 Kota Semarang 
mengalami kesulitan pada mata pelajaran matematika. Saat siswa dihadapkan 
dengan bentuk aljabar yang memuat variabel, banyak dari siswa mengalami 
kesulitan. Mengingat hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 26 Kota Semarang 
masih kurang dalam materi pokok persamaan linear satu variabel, maka 
diperlukan langkah-langkah yang dapat mempermudah pemahaman dan 
penyelesaian masalah matematika. Pembelajaran dengan suasana belajar aktif 
yang memberikan kesempatan siswa untuk memperoleh pemahaman sendiri, 
dapat diterapkan dengan pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik 
Indonesia (PMRI). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran apakah 
pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan PMRI pada materi 
pokok persamaan linear satu variabel efektif terhadap hasil belajar siswa kelas VII 
SMP Negeri 26 Kota Semarang tahun pelajaran 2008/2009.  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VII SMP Negeri 
26 Kota Semarang tahun pelajaran 2008/2009 sebanyak 275 siswa yang terbagi 
dalam 7 (tujuh) kelas. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik 
random sampling. Terpilih sampel penelitian, yaitu siswa VII G sebagai kelas 
eksperimen dan siswa VII F sebagai kelas kontrol. Sedangkan untuk kelas uji 
coba adalah kelas VII D. 

Hasil penelitian berdasarkan uji t dua sampel, diperoleh thitung = 1,73 > ttabel 

= 1,673 pada taraf signifikansi 5%, sehingga H 0 ditolak. Rata-rata hasil belajar 
kelas eksperimen adalah 72,51 dan rata-rata hasil belajar kelas kontrol adalah 
67,15. Kedua kelas mempunyai rata-rata > 65, dan rata-rata kelas eksperimen 
lebih baik daripada kelas kontrol. Hal ini berarti pembelajaran dengan pendekatan 
PMRI efektif terhadap hasil belajar.  

Simpulan dalam penelitian ini adalah pembelajaran dengan pendekatan 
PMRI efektif terhadap hasil hasil belajar pada meteri pokok persamaan linear satu 
variabel siswa kelas VII SMP Negeri 26 Kota Semarang. Disarankan kepada guru 
untuk dapat mengembangkan kreatifitas dalam pembuatan soal, yaitu lebih 
mengaitkan masalah pada soal dengan kegiatan sehari-hari dan membimbing 
siswa untuk lebih mandiri dalam menyelesaikan soal sehingga keaktifan siswa 
dapat lebih ditingkatkan.  



 

 vi

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan 

karunia-Nya, serta kemudahan dan kelapangan, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul ”Keefektifan Implementasi Pembelajaran 

Matematika dengan Pendekatan PMRI terhadap Hasil Belajar pada Materi Pokok 

Persamaan Linear Satu Variabel Siswa Kelas VII SMP Negeri 26 Kota Semarang 

Tahun Pelajaran 2008/2009”. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari 

peran serta berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M. Si., Rektor Universitas Negeri 

Semarang. 

2. Drs. Kasmadi Imam S., M. S., Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 

3. Drs. Edy Soedjoko, M. Pd., Ketua Jurusan Matematika Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. 

4. Dra. Nurkaromah Dwijayanti, M.Si., Dosen pembimbing utama yang telah 

memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan 

skripsi. 

5. Drs. Wardono, M. Si., Dosen pembimbing pendamping yang telah 

memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan 

skripsi. 



 

 vii

6. Drs. Tedjo Handoko, A. Md, MM., Kepala SMP Negeri 26 Kota Semarang, 

yang telah memberikan ijin penelitian. 

7. Y. Hesti Patmaratnawati, S. Pd., Guru matematika kelas VII SMP Negeri 26 

Kota Semarang, atas bantuan dan kerja samanya selama dilaksanakan 

penelitian. 

8. Ayah, Ibu dan adik-adikku tercinta yang telah memberikan dorongan, 

dukungan dan doa kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

9. Siswa kelas VII SMP Negeri 26 Kota Semarang tahun pelajaran 2008/2009 

atas ketersediaanya menjadi responden dalam pengambilan data penelitian ini. 

10. Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 26 Kota Semarang atas segala bantuan yang 

diberikan. 

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu. 

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini belum 

sempurna. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi 

pembaca yang budiman. 

 

       Semarang,          

 

       Penulis 

 

 

 



 

 viii

DAFTAR ISI 

 

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

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

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

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

ABSTRAK  ......................................................................................................  v 

KATA PENGANTAR  ....................................................................................  vi 

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

DAFTAR LAMPIRAN  ...................................................................................  x 

DAFTAR TABEL ............................................................................................  xii 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................  xii 

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

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

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

1.3 Tujuan Penelitian  .......................................................................     5 

1.4 Manfaat Penelitian  .....................................................................     5 

1.5 Batasan Istilah  ............................................................................     6 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi .....................................................     8 

BAB 2. LANDASAN TEORI ..........................................................................  10 

2.1 Pengertian Belajar  ......................................................................     10 

2.2 Teori Belajar  ..............................................................................     12 

2.3 Pendekatan PMRI .......................................................................     16 



 

 ix

2.4 Hubungan Antara Teori-teori Belajar dengan Pendekatan PMRI    22 

2.5 Metode Ekspositori .....................................................................  23 

2.6 Tinjauan Tentang Keefektifan Pembelajaran.. ............................     24 

2.7 Hasil Belajar.... ............................................................................     27 

2.8 Tinjauan Materi Persamaan Linear Satu Variabel  .....................     28 

2.9 Kerangka Berpikir .......................................................................  33 

2.10 Hipotesis ......................................................................................  35 

BAB 3. METODE PENELITIAN  ..................................................................     36 

3.1 Populasi dan Sampel  ..................................................................     36 

3.2 Desain Penelitian .........................................................................     38 

3.3 Variabel Penelitian ......................................................................     39 

3.4 Metode dan Prosedur Pengumpulan Data ...................................  39 

3.5 Analisis Instrumen ......................................................................     40 

3.6 Analisis Data ...............................................................................     50 

BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  .................................     57 

4.1 Hasil Penelitian  ..........................................................................     57 

4.2 Pembahasan  ................................................................................     58 

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN  .........................................................     62 

5.1 Simpulan  ....................................................................................     62 

5.2 Saran  ...........................................................................................     62 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................     63 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  

 



 

 x

DAFTAR LAMPIRAN 

 Halaman 

Lampiran 1     Data Nilai Mid Semester 1  ........................................................  65 

Lampiran 2 Uji Normalitas Data Nilai Mid Semester 1 ................................  66 

Lampiran 3 Uji Normalitas Data Nilai Mid Semester 1 ................................  67 

Lampiran 4     Daftar Nama Siswa Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol ........  68 

Lampiran 5     Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 1 Kelas Kontrol  ...............  71 

Lampiran 6 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 2 Kelas Kontrol ................  74 

Lampiran 7     Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 3 Kelas Kontrol ................  77 

Lampiran 8     Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 4 Kelas Kontrol ................  80 

Lampiran 9     Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 1 Kelas Eksperimen ..........  83 

Lampiran 10   Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 2 Kelas Eksperimen ..........  86 

Lampiran 11   Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 3 Kelas Eksperimen ..........  89 

Lampiran 12   Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 4 Kelas Eksperimen ..........  93 

Lampiran 13   Lembar Kerja Siswa Kode A ......................................................  95 

Lampiran 14   Lembar Kerja Siswa Kode B ......................................................  96 

Lampiran 15   Lembar Kerja Siswa Kode C ......................................................  98 

Lampiran 16   Lembar Kerja Siswa Kode D ......................................................  100 

Lampiran 17   Jawaban Lembar Kerja Siswa Kode A .......................................  103 

Lampiran 18   Jawaban Lembar Kerja Siswa Kode B .......................................  104 

Lampiran 19   Jawaban Lembar Kerja Siswa Kode C .......................................  106 

Lampiran 20   Jawaban Lembar Kerja Siswa Kode D .......................................  108 

Lampiran 21 Kisi-kisi Ujicoba .........................................................................  111 



 

 xi

Lampiran 22 Soal Ujicoba ...............................................................................  113 

Lampiran 23 Kunci Jawaban dan Penskoran Ujicoba .....................................  116 

Lampiran 24   Analisis Ujicoba Obyektif ..........................................................  121 

Lampiran 25  Analisis Ujicoba Uraian .............................................................  123 

Lampiran 26 Contoh Perhitungan Validitas.....................................................  125 

Lampiran 27  Contoh Perhitungan Reliabilitas .................................................  130 

Lampiran 28 Contoh Perhitungan Daya Beda .................................................  132  

Lampiran 29  Contoh Perhitungan Taraf Kesukaran ........................................  136 

Lampiran 30 Hasil Analisis Ujicoba ................................................................  138 

Lampiran 31 Soal Evaluasi ..............................................................................  140 

Lampiran 32 Kunci Jawaban dan Penskoran Evaluasi ....................................  144 

Lampiran 33 Daftar Nilai Evaluasi ..................................................................  149 

Lampiran 34 Uji Normalitas Data Hasil Belajaar ............................................  150 

Lampiran 35 Uji Homogenitas Data Hasil Belajar ..........................................  154 

Lampiran 36 Uji Perbedaan Rata-rata Data Hasil Belajar ...............................  156 

Lampiran 37 Lembar Observasi SMP Mardi Rahayu Ungaran .......................  159 

Lampiran 38 Lembar Observasi SMP Negeri 26 Kota Semarang ...................  162 

Lampiran 39 Surat Ketetapan Dosen Pembimbing ..........................................  165 

Lampiran 40 Surat Ijin Penelitian ....................................................................  166 

Lampiran 41 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian ..........................  167 

 

 

 



 

 xii

DAFTAR TABEL 

 Halaman 

Tabel Daftar Kritik Uji F....................................................................................  168 

Tabel Daftar Kritik r Product Moment...............................................................  169 

Tabel Daftar Kritik Z dari 0 ke Z .......................................................................  170 

 
 
 
 



 

 xiii

DAFTAR GAMBAR 

 Halaman 

Gambar 1. Alur pembelajaran matematika dengan pendekatan PMRI ..............  22 

Gambar 2. Bagan kerangka berpikir ..................................................................  34 

Gambar 3. Bagan desain penelitian ....................................................................  38 

 

 

 

 

 

 



 

1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat penting 

untuk membekali para siswa dalam menghadapi kehidupan kelak di 

masyarakat. Manusia sering memanfaatkan nilai praktis dari matematika 

dalam kehidupan sehari-hari dan untuk memecahkan masalah. Kegiatan 

hitung-menghitung, menaksir dan sejenisnya merupakan kenyataan yang 

setiap hari dilakukan oleh masyarakat seiring dengan perkembangan jaman 

yang semakin maju. Mengingat begitu pentingnya peranan matematika 

dalam kehidupan sehari-hari, maka kegiatan pembelajaran matematika 

hendaknya memperhatikan keserasian antara pembelajaran yang 

menekankan pada pemahaman konsep, keterampilan menyelesaikan soal 

dan pemecahan masalah. 

Masalah yang terjadi pada pembelajaran matematika banyak 

disebabkan karena metode belajar yang digunakan kurang efektif dan 

proses pembelajaran yang masih didominasi oleh pembelajaran tradisional. 

Pada pembelajaran tradisional suasana kelas cenderung teacher-centered 

di mana guru merupakan sumber dari semua pengetahuan, sehingga siswa 

menjadi pasif. Banyak dari guru yang menggunakan metode ekspositori, 

yaitu guru menyampaikan ide/gagasan atau informasi dengan lisan atau 

tulisan. Dalam proses belajar mengajar yang terjadi adalah guru 
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menerangkan dan siswa menerima. Dalam metode ini hanya terjadi 

interaksi satu arah saja dan pengetahuan yang didapat oleh siswa akan 

cepat hilang. Siswa tidak diberi kesempatan untuk membuktikan 

kebenaran dari materi yang diberikan gurunya. Beberapa guru telah 

mencoba menerapkan metode pembelajaran diskusi kelompok dalam 

pembelajaran matematika, tetapi belum dapat berhasil karena keterbatasan 

waktu dan hanya sedikit siswa yang tergolong aktif dalam pembelajaran.  

Matematika memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah 

mempunyai obyek yang bersifat abstrak. Obyek yang bersifat abstrak 

tersebut yang membuat siswa mempersepsikan bahwa matematika 

merupakan pelajaran yang sulit dipahami dan sulit diaplikasikan dalam 

keadaan atau situasi yang sebenarnya (real). Akan lebih baik apabila guru 

mampu menerapkan pembelajaran matematika yang berkaitan dengan 

kehidupan nyata. Adanya contoh-contoh yang nyata, diharapkan siswa 

lebih mudah memahami matematika dan secara langsung siswa mampu 

mengaplikasikannya dalam situasi yang nyata. 

Kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak yang 

belum dapat memperoleh pendidikan sekolah dasar. Banyak lagi siswa 

yang dapat menyelesaikan pendidikan sekolah dasar tetapi karena berbagai 

macam hambatan, terpaksa tidak dapat melanjutkan pelajarannya ke 

sekolah menengah. Anak-anak seperti ini akan langsung terjun dalam 

masyarakat dan seterusnya akan berhadapan dengan berbagai macam 

masalah yang timbul di dalamnya. 
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Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang tidak lepas dari 

soal-soal yang harus diselesaikan. Dalam pengajaran matematika siswa 

harus mampu memahami konsep matematika, menyelesaikan soal dan 

memecahkan masalah-masalah matematika. Keterampilan menghitung 

dalam menyelesaikan soal dan kemampuan memahami konsep matematika 

yang berkaitan dengan aljabar sangat mempengaruhi prestasi belajar anak. 

Materi aljabar, sebagai contohnya adalah persamaan linear satu 

variabel, mempunyai variabel yang sering membuat siswa merasa 

kesulitan dalam penyelesaiannya. Hasil wawancara dengan Ibu Novianti 

Tri yang merupakan guru di SMP Mardi Rahayu Ungaran menunjukkan 

bahwa sebagian besar siswa kelas VII SMP Mardi Rahayu Ungaran 

mengalami kesulitan pada materi pecahan, persamaan linear dan bidang 

datar. Materi-materi yang berhubungan dengan aljabar sulit untuk 

dimengerti siswa. Kesulitan yang dialami siswa yaitu karena adanya 

variabel dalam materi aljabar. Persamaan linear satu variabel yang erat 

kaitannya dengan aljabar memunculkan adanya variabel berpangkat satu. 

Dalam materi persamaan linear satu variabel, siswa di SMP Mardi Rahayu 

Ungaran mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan adanya variabel dalam 

materi tersebut dan juga materi tersebut merupakan materi yang baru untuk 

siswa. Lebih jelasnya hasil wawancara dapat dilihat pada Lampiran 37. 

Hasil wawancara dengan Ibu Y. Hesti Patmaratnawati sebagai guru 

matematika kelas VII SMP Negeri 26 Kota Semarang menunjukkan bahwa 

siswa kelas VII SMP Negeri 26 Kota Semarang kadang mengalami 
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kesulitan belajar yaitu mengenai persamaan linear satu variabel. 

Mengingat nilai siswa dalam mengerjakan materi tersebut selalu kurang. 

Pelajaran matematika dipandang siswa sebagai pelajaran yang sulit, dan 

selalu berhadapan dengan angka-angka serta perhitungan yang rumit, 

ditambah minat dan daya pikir yang rendah, kurang kesiapan mental serta 

pemahaman yang kurang optimal sehingga matematika tidak dapat 

berjalan dengan lancar. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut dapat 

dipastikan bahwa siswa kelas VII SMP Negeri 26 Kota Semarang akan 

mengalami kesulitan menerima pelajaran matematika pada semester 

berikutnya, terlebih lagi bila nanti melanjutkan ke tingkat yang lebih 

tinggi. Lebih jelasnya hasil wawancara dapat dilihat pada Lampiran 38. 

Untuk mengatasi hal tersebut, diambil langkah dalam pembelajaran 

matematika di kelas VII SMP Negeri 26 Kota Semarang. Langkah yang 

diambil yaitu menerapkan pendekatan Realistic Mathematic Education 

(RME) atau di Indonesia sering disebut dengan Pembelajaran Matematika 

Realistik Indonesia dan kemudian lebih dikenal dengan Pendidikan 

Matematika Realistik Indonesia (PMRI). Pendekatan PMRI  

menitikberatkan dalam beberapa hal diantaranya pertama matematika 

harus dekat terhadap siswa dan harus relevan dengan situasi kehidupan 

sehari-hari, kedua matematika sebagai aktivitas manusia sehingga siswa 

harus diberi kesempatan belajar melakukan aktivitas semua topik dalam 

matematika. Adanya pendekatan PMRI siswa akan lebih mudah 

memahami materi yang diberikan oleh guru. Siswa dituntut untuk dapat 
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mencari penyelesaian sendiri dari suatu masalah yang ada, sehingga siswa 

akan lebih mudah mengingat materi tersebut. Terutama yang berhubungan 

dengan persamaan linear satu variabel. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yaitu: 

Apakah implementasi pembelajaran matematika dengan pendekatan PMRI 

pada materi persamaan linear satu variabel efektif terhadap hasil belajar 

siswa kelas VII SMP Negeri 26 Kota Semarang tahun pelajaran 

2008/2009? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui keefektifan 

implementasi pendekatan PMRI terhadap hasil belajar pada materi 

persamaan linear satu variabel siswa kelas VII SMP Negeri 26 Kota 

Semarang tahun pelajaran 2008/2009. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini secara teoritis dan praktis diharapkan dapat 

bermanfaat bagi siswa, guru dan sekolah. 

1.4.1 Bagi siswa 

Adanya pendekatan PMRI di sekolah diharapkan dapat. 
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(1) Berlatih bekerja sama dengan baik dengan kelompoknya atau kelompok 

lain. 

(2) Membina rasa tanggung jawab, rasa toleransi dan mendorong siswa untuk 

lebih giat belajar. 

(3) Memecahkan masalah matematika dengan menggunakan contoh real 

dalam kehidupannya sehari-hari 

1.4.2 Bagi guru 

Dilaksanakan penelitian eksperimen ini, maka guru dapat. 

(1) Memahami strategi pembelajaran yang bervariasi, sehingga dapat 

meningkatkan sistem pembelajaran di kelas. 

(2) Meningkatkan strategi pembelajaran di kelas, khususnya untuk mata 

pelajaran matematika sehingga prestasi belajar siswa meningkat. 

(3) Memiliki pola berpikir yang logis dan rasional terhadap usaha peningkatan 

mutu pendidikan melalui penggunaan strategi mengajar yang tepat. 

1.4.3 Bagi sekolah 

Diadakannya penelitian eksperimen ini diharapkan sekolah 

dapat. 

(1) Memperoleh masukan kebijakan-kebijakan baru yang dapat meningkatkan 

mutu sekolah. 

(2) Meningkatkan pembinaan terhadap guru dalam meningkatkan mutu guru 

dan sekolah. 
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1.5 Batasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman atau penafsiran yang berbeda 

terkait dengan istilah-istilah dalam judul skripsi, maka perlu diberikan 

batasan sebagai berikut. 

1.5.1 Keefektifan 

Keefektifan berasal dari kata efektif yang berarti dapat membawa 

hasil guna (untuk usaha, tindakan). Efektif berarti ada efeknya (akibatnya, 

pengaruhnya, kesannya), dapat membawa hasil, berhasil guna. Sedangkan 

keefektifan diartikan sebagai keberhasilan (Poerwadarminta, 2005:284). 

Adapun yang di maksud dengan keefektifan dalam penelitian ini 

adalah keberhasilan atau ketepatgunaan implementasi pendekatan PMRI.  

Kriteria keefektifan dalam penelitan ini yaitu: 

(1) proses pembelajaran dikatakan efektif jika hasil belajar siswa dengan 

pendekatan PMRI lebih dari atau sama dengan Kriteria Ketuntasan 

Mengajar (KKM) yang ada, yaitu lebih dari atau sama dengan 65, dan 

(2) proses pembelajaran dikatakan efektif jika rata-rata hasil belajar siswa 

dengan pendekatan PMRI lebih baik dibandingkan pembelajaran dengan 

metode ekspositori.  

1.5.2 Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan PMRI 

Secara umum belajar dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang 

mengakibatkan terjadi perubahan tingkah laku, maka pembelajaran dapat 

diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian 
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rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik 

(Darsono, 2000:24). 

Pendekatan PMRI didefinisikan sebagai matematika sekolah yang 

dilaksanakan dengan menempatkan realita dan pengalaman siswa sebagai 

titik awal pembelajaran (Suharta, 2003:5). 

Adapun yang dimaksud PMRI dalam penelitian ini adalah suatu 

pendekatan pembelajaran matematika yang diawali dengan masalah-

masalah yang nyata bagi siswa, kemudian siswa dengan bantuan dari guru 

diberikan kesempatan menemukan kembali dan mengkontruksi konsep 

sendiri, setelah itu diaplikasikan kembali dalam masalah sehari-hari atau 

dalam bidang lain. 

1.5.3 Persamaan Linear Satu Variabel  

Materi Persamaan Linear Satu Variabel diajarkan di 

SMP/MTs kelas VII semester I. Materi ini meliputi: 

(1) pengertian pernyataan, konstanta, variabel dan kalimat terbuka; 

(2) pengertian persamaan linear satu variabel; 

(3) penyelesaian persamaan linear satu variabel; 

(4) pengertian pertidaksamaan linear satu variabel; 

(5) penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. 

Adapun materi persamaan linear satu variabel yang dipakai 

dalam penelitian ini hanya meliputi persamaan saja (poin 1, 2 dan 

3), sedangkan pertidaksamaan tidak dipakai. 
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1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Skripsi ini mempunyai sistematika penulisan yang terdiri dari tiga 

bagian, yaitu bagian awal skripsi, bagian inti skripsi, dan bagian akhir 

skripsi. 

Bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, abstrak, lembar 

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

lampiran, daftar tabel dan daftar gambar. 

Bagian inti skripsi terdiri dari lima bab. Bab 1 Pendahuluan, 

mengemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah dan sistematika penulisan 

skripsi. Bab 2 Landasan Teori dan Hipotesis, berisi tentang pengertian 

belajar, teori-teori belajar, pendekatan PMRI, hubungan antara teori-teori 

belajar dengan pendekatan PMRI, metode Ekspositori, tinjauan tentang 

keefektifan pembelajaran, hasil belajar, tinjauan materi persamaan linear 

satu variabel dan hipotesis penelitian. Bab 3 Metode Penelitian, 

menjelaskan tentang populasi dan sampel, desain penelitian, variabel 

penelitian, prosedur pengumpulan data, metode pengumpulan data, analisis 

instrumen dan analisis data. Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan, hasil 

penelitian dan pembahasannya. Bab 5 Penutup berisi simpulan hasil 

penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang diberikan peneliti 

berdasarkan simpulan. 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran.   

 



 

10 

BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Belajar 

Ada beberapa pengertian tentang belajar.  

(1) Belajar merupakan suatu proses untuk mendapatkan pengetahuan dan 

pengalaman sehingga mampu mengubah tingkah laku manusia 

(Hudojo, 1988:1). Seseorang dikatakan belajar dalam diri orang 

tersebut terjadi suatu proses kegiatan yang mengakibatkan perubahan 

tingkah laku, dari yang tidak mampu mengerjakan menjadi mampu 

mengerjakannya. Kegiatan dan usaha untuk mencapai kegiatan tingkah 

laku tersebut merupakan proses belajar, sedangkan perubahan tingkah 

laku itu sendiri merupakan hasil belajar. 

(2)  Secara khusus, pengertian pembelajaran (Darsono, 2000:24-25) 

adalah sebagai berikut. 

a) Menurut pandangan behavioristik, pembelajaran adalah usaha guru 

membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan 

lingkungan (stimulus). 

b) Menurut pandangan kognitif, pembelajaran adalah cara guru 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir agar 

mengenal dan memahami apa yang sedang dipelajari. 

c) Menurut pandangan gestalt, pembelajaran adalah usaha guru untuk 

memberikan materi pembelajaran sedemikian rupa sehingga peserta 
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didik lebih mudah mengorganisirnya menjadi gestalt (pola 

bermakna). 

d) Menurut pandangan humanistik, pembelajaran adalah memberikan 

kebebasan kepada peserta didik untuk memilih bahan pelajaran dan 

cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya. 

(3) Belajar adalah lebih dari sekedar mengingat. Siswa yang memahami 

dan mampu menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari, mereka 

harus mampu memecahkan masalah, menemukan seseuatu untuk 

dirinya sendiri (Anni, 2006:59). 

(4) Gagne dan Berliner (Anni, 2004:2) menyatakan bahwa belajar 

merupakan proses dimana suatu organisme mengubah perilakunya 

karena hasil dari pengalaman. Sedangkan Slavin menyatakan bahwa 

belajar merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh 

pengalaman. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

(1) Belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan berupa tindakan-

tindakan yang tampak oleh mata maupun yang tidak tampak, sehingga 

diperoleh pengetahuan baru. 

(2) Belajar merupakan suatu usaha untuk mencapai perubahan dalam 

tingkah laku, di mana perubahan ini terjadi melalui latihan dan 

pengalaman. 
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2.2 Teori Belajar 

1.2.1 Teori Bruner  

Bruner (Hudojo, 1988:56), berpendapat bahwa belajar 

matematika  ialah belajar tentang konsep-konsep dan struktur-struktur 

matematika itu. Pemahaman terhadap konsep dan struktur sesuatu materi 

menjadikan materi itu dipahami secara lebih komprehensip. Di dalam 

belajar Bruner hampir selalu memulai dengan memusatkan manipulasi 

material. Ini berarti siswa dalam belajar, haruslah terlihat aktif mentalnya 

yang dapat diperlihatkan keaktifan fisiknya. Bruner melukiskan anak-anak 

berkembang melalui 3 (tiga) tahap perkembangan mental sebagai berikut.  

(1) Enaktive, pada tahap ini anak dalam belajar menggunakan atau 

memanipulasi obyek-obyek secara langsung.  

(2) Iconic, menyatakan bahwa kegiatan anak-anak mulai menyangkut 

mental yang merupakan gambaran dari obyek-obyek, anak sudah 

dapat memanipulasi dengan menggunakan gambaran dari obyek. 

(3) Simbolic, anak memanipulasi simbol-simbol secara langsung dan tidak 

lagi ada kaitannya dengan obyek-obyek. 

1.2.2 Teori Ausubel 

Menurut Ausubel (Hudojo, 1988:61), ada 2 (dua) jenis belajar 

yaitu belajar bermakna (meaningfull learning) dan belajar menghafal 

(rote learning). Belajar bermakna adalah suatu proses belajar di mana 

informasi baru dihubungkan dengan sruktur pengertian yang sudah 

dipunyai seseorang yang sedang belajar. Belajar bermakna terjadi bila 
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siswa mencoba menghubungkan fenomena baru ke dalam sruktur 

pengetahuan mereka. Ini terjadi melalui belajar  konsep, dan perubahan 

konsep yang telah ada, yang akan mengakibatkan pertumbuhan dan 

perubahan struktur konsep yang telah dipunyai siswa. Jika konsep yang 

cocok dengan fenomena baru itu belum ada dalam sruktur  kognitif 

siswa, informasi baru harus dipelajari melalui belajar menghafal.  

Dalam belajar menghafal informasi baru tidak diasosiasikan 

dengan konsep yang telah ada dalam struktur kognitif. Ausubel 

menyatakan bahwa dalam proses belajar bermakna, seseorang dapat 

mengembangkan skema yang telah ia punyai, sehingga dalam proses 

belajar ini siswa mengkonstruksi apa yang ia pelajari sendiri. Skema 

adalah abstraksi mental seseorang yang digunakan untuk mengerti 

sesuatu hal, menemukan jalan keluar ataupun memecahkan persoalan. 

Ausubel (Hudojo, 1988:62) berpendapat bahwa kegiatan belajar 

dengan menemukan dan kegiatan belajar dengan ceramah saling tidak 

bergantungan satu sama lain. Dari dua dimensi belajar tersebut, Ausubel 

mengidentifikasikan 4 (empat) kemungkinan tipe belajar sebagai berikut. 

(1) Belajar dengan penemuan yang bermakna 

Informasi yang dipelajari, ditentukan secara bebas oleh siswa. Siswa 

kemudian menghubungkan pengetahuan yang baru itu dengan 

struktur kognitif yang dimiliki. 

(2) Belajar dengan ceramah yang bermakna 
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Informasi yang tersusun secara logik disajikan kepada siswa dalam 

bentuk final. Siswa kemudian menghubungkan pengetahuan yang 

baru itu dengan struktur kognitif yang dimiliki. 

(3) Belajar dengan penemuan yang tidak bermakna 

Informasi yang dipelajari ditentukan secara bebas oleh siswa, 

kemudian ia menghafalnya. 

(4) Belajar dengan ceramah yang tidak bermakna 

Informasi yang tersusun secara logik disajikan kepada siswa dalam 

bentuk final, kemudian ia menghafalnya. 

1.2.3 Teori Piaget 

Piaget (Hudojo, 1988:45) berpendapat bahwa proses berpikir 

manusia sebagai suatu perkembangan yang bertahap dari berpikir 

intelektual konkrit ke abstrak berurutan melalui 4 (empat) periode. 

Periode berpikir yang dikemukakan Piaget adalah sebagai berikut. 

(1) Periode sensori motori (0 – 2 tahun) 

Sifat dari periode ini adalah gerakan-gerakan sebagai akibat suatu 

reaksi langsung dari rangsangan. 

(2) Periode pra-operasional (2 – 7 tahun) 

Periode ini lebih menekankan bahwa anak berpikir didasarkan 

kepada keputusan yang dapat dilihat seketika. 

(3) Periode operasi konkrit (7 – 11 atau 12 tahun) 

Pemikiran logik anak dalam periode ini didasarkan atas manipulsi 

fisik dari obyek-obyek yang dialami dan dilihatnya. Anak masih 
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terikat dengan pengalaman pribadi. Pengalaman anak masih konkrit 

dan belum formal. 

(4) Periode operasi formal (11 atau 12 tahun ke atas) 

Anak-anak pada periode ini sudah dapat memberikan alasan dengan 

menggunakan lebih banyak simbol atau gagasan dalam cara 

berpikirnya. 

Menurut Piaget (Hudojo, 1988:46) menyatakan bahwa dalam 

pikiran seseorang ada struktur pengetahuan awal (skema). Melalui kontak 

dengan pengalaman baru, skema dapat dikembangkan dan diubah, yaitu 

dengan proses asimilasi dan akomodasi. Bila pengalaman baru itu masih 

sesuai dengan skema yang dipunyai seseorang, maka skema itu hanya 

dikembangkan melalui proses asimilasi, yaitu suatu proses kognitif yang 

menempatkan dan mengklasifikasikan kejadian atau rangsangan yang baru 

dalam skema yang telah ada.  Bila pengalaman baru itu sungguh berbeda 

dengan skema yang ada, sehingga skema yang lama tidak cocok lagi untuk 

menghadapi pengalaman yang baru, skema yang lama diubah sampai ada 

keseimbangan lagi. Proses ini disebut proses akomodasi. 

Dari uraian tersebut terlihat bahwa Piaget menyoroti bagaimana 

seorang anak pelan-pelan membentuk skema, mengembangkan skema dan 

mengubah skema. Ia lebih menekankan bagaimana individu 

mengkonstruksi pengetahuan dan berinteraksi dengan pengalaman dan 

obyek yang dihadapi.  

Dalam penelitian ini, teori-teori belajar yang dipakai, yaitu: 
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a) Teori Bruner yang menyatakan bahwa siswa harus mampu 

memanipulasi obyek-obyek dan kemudian mampu 

memanipulasi simbol-simbol yang ada kaitannya dengan 

permasalahan kontekstual yang diberikan guru. 

b) Teori belajar bermakna Ausubel yang menyatakan bahwa 

informasi yang dipelajari ditentukan sendiri oleh siswa, 

kemudian siswa menghubungkan pengetahuan yang baru itu 

dengan struktur kognitif yang dimiliki. 

c) Teori Piaget yang menyoroti bagaimana seorang anak pelan-

pelan membentuk skema, mengembangkan skema dan 

mengubah skema. 

 

2.3 Pendekatan PMRI 

PMRI atau Realistic Mathematics Education (RME) merupakan 

teori belajar mengajar dalam pendidikan matematika. Teori RME pertama 

kali diperkenalkan dan dikembangkan di Belanda pada tahun 1970 oleh 

Institut Freudenthal (Prayogi, 2001). 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. Matematika sebagai aktivitas manusia sehingga siswa harus 

diberi kesempatan untuk belajar melakukan aktivitas matematisasi pada 

topik-topik dalam matematika. 
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RME  mulai diperkenalkan di Indonesia sejak April 1998 oleh 

Lange (Zulkardi, 2001). RME di Indonesia dikenal dengan istilah 

Pendidikan Matematika Realistik Indonesia yang secara operasional 

disebut Pembelajaran Matematika Realistik Indonesia (PMRI). Pada 

pendekatan ini guru tidak lebih dari fasilitator, moderator atau evaluator 

sementara siswa berpikir, mengkomunikasikan (reasoning), melatih nuansa 

demokratis dengan menghargai pendapat orang lain (Zulkardi, 2001: 2). 

PMRI diketahui sebagai pendekatan yang telah berhasil di 

Nederlands (Belanda). Becker dan Selter (Suherman, 2003:143) 

menyatakan, ada suatu penelitian kuantitatif dan kualitatif yang telah 

ditunjukkan bahwa siswa yang memperoleh pembelajaran dengan 

pendekatan RME mempunyai skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan tradisional 

dalam keterampilan berhitung, lebih khusus lagi dalam aplikasi. 

Gravemeijer (Saragih) mengemukakan tiga prinsip kunci PMRI 

sebagai berikut. 

1. Guided Reinvention/Progressive Mathematizing (menemukan kembali 

dengan bimbingan/matematisasi progressif) 

Melalui topik-topik matematika yang disajikan siswa harus 

diberi kesempatan untuk mengalami proses yang sama dengan proses 

yang dilalui oleh para pakar matematika ketika menemukan konsep-

konsep matematika. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan soal-

soal kontekstual yang mempunyai berbagai kemungkinan solusi, 
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dilanjutkan dengan mematematisasi prosedur pemecahan serta 

perancangan rute belajar sedemikian rupa sehingga siswa menemukan 

sendiri konsep-konsep atau hasil. 

2. Didactical Phenomenologi (fenomena didaktik) 

Topik-topik matematika yang diajarkan berasal dari 

fenomena sehari-hari (masalah kontekstual). Topik-topik ini dipilih 

dengan pertimbangan aplikasinya dan kontribusinya untuk 

perkembangan matematika lanjut. Trefers menyatakan bahwa masalah 

kontekstual dalam PMRI berfungsi untuk: 

a. pembentukan konsep (untuk membantu siswa menggunakan 

konsep matematika), 

b. pembentukan model (untuk membentuk model dasar matematika 

dalam mendukung pola pikir bermatematika), 

c. pengaplikasian (untuk memanfaatkan keadaan nyata sebagai 

sumber aplikasi), 

d. latihan (untuk melatih kemampuan khusus siswa dalam situasi 

nyata). 

3. Self-developed Models (model yang dibangun sendiri oleh siswa) 

Siswa mengembangkan model sendiri sewaktu memecahkan 

soal-soal kontekstual. Pada awalnya siswa akan menggunakan model 

pemecahan informal (model of). Setelah terjadi interaksi dan diskusi di 

kelas, salah satu pemecahan yang dikemukakan siswa akan 

berkembang menjadi model yang formal (model for). 
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Secara umum, pembelajaran PMRI terdiri dari 5 (lima) 

karakteristik (Prayogi, 2001). Karakteristik dalam PMRI adalah sebagai 

berikut. 

1. Menggunakan masalah kontekstual (the use of context) 

Masalah kontekstual dipakai sebagai titik awal bagi siswa untuk belajar. 

2. Menggunakan model (use models, bridging by vertical instruments) 

Model digunakan sebagai suatu jembatan antara real dan abstrak yang 

membantu siswa untuk belajara matematika dalam tingkat abstraksi 

yang berbeda. 

3. Menggunakan kontribusi siswa (students contribution) 

Kontribusi yang besar pada proses pembelajaran diharapkan datang dari 

siswa, artinya semua pikiran (konstruksi dan produksi) siswa 

diperhatikan. 

4. Interaktivitas (interactivity) 

Interaksi sangat dibutuhkan dalam belajar matematika antara guru 

dengan siswa dan siswa dengan siswa. 

5. Terintegrasi dengan topik lainnya (intertwining) 

Keterkaitan antara unit-unit matematika dengan masalah-masalah yang 

ada dalam kehidupan nyata. 

Hasil pelaksanaan ujicoba PMRI yang dilaksanakan di Yogyakarta 

yaitu di SD Kanisius Demangan Baru dan di MIN Yogyakarta II (Prayogi, 

2001), terdapat beberapa kelebihan dari PMRI antara lain. 
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(1) Suasana dalam proses pembelajaran menyenangkan, karena 

menggunakan realitas yang ada dalam kehidupan sekitar.  

(2) Karena siswa membangun sendiri pengetahuannya maka siswa tidak 

mudah lupa dengan materi. 

(3) Siswa merasa dihargai dan semakin terbuka karena setiap jawaban ada 

nilainya.  

(4) Melatih siswa untuk terbiasa berpikir dan berani mengemukakan 

pendapatnya. 

(5) Menanamkan pendidikan budi pekerti pada siswa, misalnya: saling 

bekerjasama dan menghormati teman yang sedangan mengemukakan 

pendapat. 

Sedangkan kelemahan dari PMRI menurut Prayogi adalah sebagai 

berikut. 

(1) Karena sudah terbiasa diberikan informasi lebih dahulu maka siswa 

masih merasa kesulitan dalam menemukan sendiri jawabannya, 

sehingga memerlukan bimbingan dari guru. 

(2) Untuk memahami suatu materi dibutuhkan waktu yang cukup lama 

agar siswa benar-benar memahami materi yang dibutuhkan. 

(3) Membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan materi dan situasi 

pembelajaran saat itu. 

(4) Belum adanya pedoman penilaian, sehingga guru merasa kesulitan 

dalam memberikan evaluasi atau penilaian pada siswa. 
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(5) Kepadatan materi pembelajaran dalam kurikulum perlu dikurangi 

secara substansial, agar proses pembelajaran siswa bisa berlangsung 

sesuai dengan prinsip-prinsip PMRI. 

Langkah-langkah pembelajaran matematika dengan pendekatan 

PMRI adalah sebagai berikut. 

(1) Langkah 1, memahami masalah kontekstual. 

Guru memberikan masalah kontekstual (masalah dalam kehidupan 

sehari-hari) dan meminta siswa  untuk memahami masalah tersebut. 

Langkah ini mengacu pada  karakteristik pertama PMRI, yaitu 

menggunakan masalah kontekstual sebagai starting point dalam 

pembelajaran. 

(2) Langkah 2, menjelaskan masalah kontekstual. 

Setelah siswa memahami masalah kontekstual yang diberikan guru, 

pada langkah ini siswa diberi kesempatan untuk mendiskripsikan 

masalah kontekstual tersebut kemudian mengembangkan atau 

menciptakan suatu strategi untuk menyelesaikan masalah, dalam 

bentuk matematika  informal (dapat berupa diagram, gambar, simbol 

dan lainnya)  atau juga matematika formal seperti konsep dan 

algoritma yang telah mereka pelajari sebelumnya. Langkah ini 

mengacu pada karakteristik keempat dari PMRI, yaitu adanya 

interaksi antara siswa dengan guru  sebagai pembimbing. 

(3) Langkah 3, menyelesaikan masalah kontekstual. 
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Siswa secara individu menyelesaikan masalah kontekstual dengan 

cara mereka sendiri. Cara pemecahan dan jawaban berbeda lebih 

diutamakan. Prinsip pendidikan matematika realistik yang muncul 

dalam langkah ini adalah prinsip ketiga yaitu self developed models. 

Sedangkan karakteristik dari PMRI yang muncul pada langkah ini 

adalah karakteristik kedua yaitu menggunakan model. 

(4) Langkah 4, membandingkan dan mendiskusikan jawaban. 

Guru menyediakan waktu dan kesempatan kepada siswa untuk 

membandingkan atau mendiskusikan jawaban secara berkelompok 

dan selanjutnya memeriksa atau memperbaiki dengan mendiskusikan 

di dalam kelas. Langkah ini akan melatih siswa untuk mengeluarkan 

ide dan berinteraksi antar siswa dan juga siswa dengan guru sebagai 

pembimbing. Karakteristik dari PMRI yang muncul pada langkah ini 

adalah karakteristik ketiga dan keempat, yaitu menggunakan 

kontribusi siswa dan interaksi antara siswa yang satu dengan yang 

lain. 

(5) Langkah 5, menyimpulkan 

Guru mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan suatu konsep 

atau prosedur. Karakteristik dari PMRI yang muncul pada langkah ini 

adalah karakteristik keempat, yaitu adanya interaksi antara siswa 

dengan guru sebagai pembimbing. 

Berikut ini disajikan bagan alur pembelajaran matematika dengan 

pendekatan PMRI. 
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Gambar 1: Alur pembelajaran matematika dengan pendekatan PMRI. 

 

2.4 Hubungan Antara Teori-teori Belajar dengan Pendekatan PMRI 

Berdasarkan pemaparan di atas hubungan antara teori-teori belajar 

dengan pendekatan PMRI adalah sebagai berikut. 

 

2.4.1 Teori Bruner 

Berdasar teori Bruner, PMRI cocok dalam kegiatan pembelajaran 

karena pada awal pembelajaran dimungkinkan siswa akan memanipulasi 

obyek-obyek yang ada kaitannya dengan permasalahan kontekstual yang 

diberikan guru. Kemudian pada proses matematisasi vertikal siswa akan 

memanipulasi simbol-simbol. 

2.4.2 Teori Ausubel 

Teori belajar bermakna Ausubel sejalan dengan prinsip ketiga dari 

PMRI, yaitu siswa menggunakan cara mereka sendiri dalam memecahkan 

masalah dan mampu menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki 

dengan permasalahan yang dihadapi. Jika pengetahuan yang telah dimiliki 
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siswa belum dapat digunakan dalam memecahkan masalah, maka guru 

perlu membimbing siswa secara terbatas. 

2.4.3 Teori Piaget 

Teori belajar Piaget sejalan dengan PMRI karena dalam PMRI 

mengutamakan peran siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran 

untuk menemukan atau  mengkonstruksi konsep atau cara penyelesaian. 

 

2.5 Metode Ekspositori 

Menurut hasil penelitian di Amerika Serikat, banyak dari para ahli 

yang beranggapan bahwa metode ekspositori ini merupakan metode 

pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Metode ekspositori adalah suatu cara untuk menyampaikan 

ide/gagasan atau informasi dengan lisan atau tulisan. Dalam metode 

ekspositori bahan pelajaran sudah disusun oleh guru secara hirerarkis dan 

sistematis. Dalam proses belajar mengajar yang terjadi adalah guru 

menerangkan dan siswa menerima. Guru berbicara pada waktu awal 

pelajaran, menerangkan materi dan contoh soal pada waktu diperlukan 

saja. Sedangkan siswa tidak hanya mendengarkan, mencatat saja, tetapi 

juga mengerjakan soal latihan dan bertanya kalau tidak mengerti. 

Sedangkan guru dapat memeriksa pekerjaan siswa secara individual, 

menerangkan lagi kepada siswa secara individual atau klasikal bila 

dirasakan banyak siswa yang belum jelas benar. Dari uraian ini tampak 
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proses belajar mengajar berlangsung satu arah, artinya guru lebih 

mendominasi proses belajar mengajar. 

Adapun kekuatan dari metode ekspositori yaitu: 

(1) dapat menampung kelas besar, tiap siswa mempunyai kesempatan 

aktif yang sama, 

(2) bahan pelajaran diberikan secara urut oleh guru, 

(3) guru dapat memberikan tekanan terhadap hal-hal yang penting, 

(4) guru dapat memberikan penjelasan bahan pelajaran secara individual 

atau klasikal lagi. 

Adapun kelemahan dari metode ekspositori yaitu: 

(1) hanya menonjolkan aktifitas mental siswa, 

(2) interaksi berlangsung satu arah saja, 

(3) pengetahuan yang didapat cepat hilang, 

(4) kepadatan konsep-konsep dan aturan-aturan yang diberikan dapat 

berkaibat siswa tidak menguasai materi. 

2.6 Tinjauan Tentang Keefektifan Pembelajaran 

Keefektifan berasal dari kata efektif yang berarti tepat guna atau 

tepat sasaran. Efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, 

kesannya), dapat membawa hasil, berhasil guna. Sedangkan keefektifan 

diartikan sebagai keberhasilan (Poerwadarminta, 2005:284). Pengertian ini 

searah dengan pengertian yang dikemukakan oleh Hugo F. Reading yang 

mengatakan bahwa efektif mempunyai arti derajat dimana kelompok 
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mencapai tujuannya atau mempunyai arti pencapaian nilai-nilai maksimum 

dengan alat yang terbatas. 

Jadi keefektifan proses pembelajaran berarti setelah mengalami 

proses belajar siswa dapat mencapai tujuan instruksional dan aktifitas yang 

dilakukan siswa tersebut mempunyai ketepatan atau kesesuaian dengan 

tujuan yang telah ditentukan. Pencapaian tujuan tersebut ditandai dengan 

adanya penilaian terhadap hasil belajar siswa setelah proses belajar 

mengajar berlangsung. Semakin baik hasil yang dicapai siswa maka dapat 

dikatakan bahwa proses pembelajaran tersebut semakin efektif. 

Keefektifan proses pembelajaran dapat ditinjau dari beberapa teori 

belajar yaitu teori humanis, teori kognitif dan teori behaviorisme (Anni, 

2004:6). Adapun tinjauan teori belajar tersebut terhadap keefektifan proses 

pembelajaran adalah sebagai berikut. 

2.6.1 Teori Humanis 

Proses pembelajaran dapat efektif jika guru mampu 

mendemonstrasikan bahwa siswa telah memperoleh isi pelajaran yang 

relevan dengan tujuan dan kebutuhannya. Hasil yang efektif juga dapat 

ditunjukkan apabila siswa telah mampu mengapresiasikan apa yang telah 

dia pelajari dalam kehidupannya sehari-hari. 

2.6.2 Teori Kognitif 

Proses pembelajaran dapat efektif jika guru mampu menggunakan 

prosedur kelas yang cocok sesuai dengan ciri-ciri kognitif siswa, dapat 

mengorganisasikan informasi dan menyajikannya untuk memajukan 
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kemampuan pemecahan masalah dan berfikir orisinil pada siswa mengenai 

masalah-masalah, serta dapat meningkatkan kemampuan siswa berfikir 

produktif dalam memecahkan masalah. 

2.6.3 Teori Behaviorisme 

Proses pembelajaran yang efektif dapat ditunjukkan jika guru 

mampu menuliskan tujuan instruksional yang relevan dengan isi pelajaran, 

merinci prosedur pengajaran termasuk penguatan dan pengaturan 

kecepatan penyampaian, merinci perilaku siswa yang diperlukan untuk 

mempelajari tujuan instruksional, serta dapat menunjukkan bahwa siswa 

telah mencapai tujuan intruksional tersebut setelah pelajaran selesai. 

Selanjutnya dari ketiga teori belajar tersebut dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwa keberhasilan pencapaian tujuan instruksional yang telah 

dirumuskan sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dan siswa di dalam 

melaksanakan proses belajar. 

Adapun yang di maksud dengan keefektifan dalam penelitian ini 

adalah keberhasilan atau ketepatgunaan penerapan pendekatan PMRI.  

Kriteria keefektifan dalam penelitan ini yaitu: 

(1) proses pembelajaran dikatakan efektif jika hasil belajar siswa dengan 

pendekatan PMRI lebih dari Kriteria Ketuntasan Mengajar (KKM) 

yang ada, yaitu lebih dari 6,5 dan 

(2) proses pembelajaran dikatakan lebih efektif jika rata-rata hasil belajar 

siswa dengan pendekatan PMRI lebih baik dibandingkan 

pembelajaran dengan metode ekspositori. 
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2.7 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar (Anni, 2004:4). Hasil 

belajar adalah tingkat keberhasilan atau tingkat penguasaan yang dicapai 

seseorang setelah mengikuti proses belajar mengajar dan dinyatakan dalam 

bentuk nilai. Hasil belajar sebagai suatu hasil pencapaian belajar yang 

dinilai berdasarkan hasil tes yang dilakukan siswa setelah mengikuti 

proses belajar mengajar. 

Hasil belajar dapat diartikan sebagai kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Berdasarkan 

pengalaman tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang siswa yang telah 

melakukan kegiatan belajar, ia akan mampu mengalami perubahan yaitu 

adanya kemampuan-kemampuan yang tadinya tidak ada menjadi ada. 

Kemampuan-kemampuan inilah yang dinamakan hasil belajar. 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa dari 

kegiatan belajar mengajar dengan implementasi Pendekatan PMRI.  

Benyamin Bloom (Anni, dkk, 2006: 7-10) mengklasifikasikan hasil 

belajar yang secara garis besar menjadi 3 ranah sebagai berikut. 

(1) Ranah kognitif, berkenaan dengan sikap hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari 6 aspek yaitu ingatan, aplikasi, analisis, sintesis dan 

evaluasi. 

(2) Ranah afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek yaitu 

penerimaan, jawaban atas reaksi, penilaian, organisasi dan 

internalisasi. 
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(3) Ranah psikomotoris, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah nilai yang dicapai seseorang dengan kemampuan maksimal.  

Hasil belajar merupakan hal yang penting yang akan dijadikan sebagai 

tolak ukur keberhasilan siswa dalam belajar dan sejauh mana sistem 

pembelajaran yang diberikan guru berhasil/tidak. 

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ranah 

kognitif, hasil belajar matematika pada materi persamaan linear satu 

variabel pada aspek pemahaman konsep, penalaran dan komunikasi, dan 

pemecahan masalah. 

 

2.8 Tinjauan Materi Persamaan Linear Satu Variabel  

Berikut ini ditunjukkan tinjauan tentang materi persamaan linear 

satu variabel menurut Cunayah (2005:128-137). 

 

2.8.1 Pernyataan, kalimat terbuka, koefisien, variabel dan kontstanta 

2.8.1.1 Pernyataan 

Pernyataan adalah kalimat yang memiliki nilai kebenaran, 

yaitu benar atau salah. 

Contoh: 

1) Jumlah 6 dan 7 adalah 13. 

Kalimat tersebut bernilai benar, karena 1376 =+  

2) Tidak ada bilangan prima yang merupakan bilangan genap. 
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Kalimat tersebut bernilai salah, karena ada bilangan prima 

yang merupakan bilangan genap, yaitu 2. 

2.8.1.2 Kalimat terbuka 

Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai 

kebenarannya. 

Contoh: 

1) 95 =+x  

Apabila x pada kalimat 95 =+x  diganti dengan suatu 

bilangan, misal 4, maka diperoleh kalimat yang bernilai benar, 

yaitu 954 =+ . Tetapi apabila x diganti dengan 6, maka akan 

diperoleh kalimat yang bernilai salah, yaitu 956 ≠+ . 

2.8.1.3 Koefisien 

Pada kalimat 952 =+x , 2 disebut koefisien. 

2.8.1.4 Variabel 

Pada kalimat 952 =+x , x disebut variabel atau peubah 

2.8.1.5 Konstanta 

Pada kalimat 952 =+x , 5 dan 9 disebut konstanta. 

2.8.2 Persamaan linear satu variabel (PLSV) 

Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang 

memiliki hubungan sama dengan “=” dan sebuah variabel berpangkat satu. 

Bentuk baku pada PLSV dalam variabel x adalah: 

0=+ bax  dengan 0≠a , a dan b bilangan riil (nyata). 

Contoh: 
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1) 95 =+x  

Pada kalimat terbuka di atas menggunakan tanda hubung “=” 

(sama dengan) dan mempunyai satu variabel yang berpangkat 

satu, yaitu x. Maka kalimat 95 =+x  dapat dikatakan sebagai 

PLSV. 

2) 1182 =−a  

Pada kalimat terbuka di atas menggunakan tanda hubung “=” 

(sama dengan), tetapi variabelnya mempunyai pangkat dua 

(kuadrat), yaitu 2a . Maka kalimat 1182 =−a  tidak dapat 

dikatakan sebagai PLSV. 

2.8.3 Penyelesaian persamaan linear satu variabel 

Contoh soal: 

1. Selesaikan persamaan di bawah ini dengan variabel bilangan bulat! 

a) 155 =+x  

Penyelesaian: 

( ) ( ) ( )
10

5ditambah  ruas kedua51555
=⇔

−−+=−++⇔
x
x  

Maka penyelesaiannya adalah 10=x . 

b) ( ) 24223 +=− xx  

Penyelesaian: 

( ) ( ) ( )
305

ditambah ruas kedua306
306

6ditambah  ruas kedua624666
2466

=⇔
−+−+=−+⇔

+=⇔
++=+−⇔

+=−⇔

x
xxxxx

xx
xx

xx
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6
5
1 dikali ruas kedua30

5
15

5
1

=⇔

×=×⇔

x

x  

Maka penyelesaiannya adalah 10=x . 

2. Selesaikan persamaan ( )
4
31

3
2

=+x  dengan variabel pada bilangan 

rasional! 

Penyelesaian: 

( ) 4dan  3 dariKPK yaitu  12dikalikan  ruas kedua   
4
3121

3
212 ×=+×⇔ x

 

( )

( )

8
1

8
1dikalikan  ruas kedua

8
1

8
8

18
8n ditambahka ruas kedua89888

988
918

=⇔

=⇔

=⇔
−−=−+⇔

=+⇔
=+⇔

x

x
x
x
x
x

 

Maka penyelesaiannya adalah 
8
1

=x . 

 

2.8.4 Menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan PLSV 

Dalam menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan PLSV, 

dapat digunakan konsep matematika. Konsep matematika tersebut 

memerlukan langkah-langkah yang tepat. Adapun langkah-langkah yang 

perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 

(1) tentukan dan pahami masalah yang ada; 

(2) buatlah model matematikanya, berupa satu atau beberapa persamaan; 

(3) selesaikan persamaan yang ada; 
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(4) periksa solusi yang diperoleh dengan mengaitkannya pada soal. 

Contoh: 

Panjang suatu taman berbentuk persegi panjang dua kali dari 

lebarnya, jika kelilingnya 48 m, tentukan ukuran taman tersebut! 

Pembahasan: 

Langkah 1. 

Dimisalkan lebar (l) taman = x m, berarti panjang (p) taman = 

2x m. 

Diketahui keliling (K) taman = 48 m. 

Langkah 2. 

Berdasar model di atas diperoleh persamaan (model 

matematika): 

( )
( )

xK
xxK
xxK

lpK

6
24

22
2

=
+=
+=
+=

 

Langkah 3. 

8
6
1dikalikan  ruas kedua6

6
148

6
1

648
6

=⇔

×=×⇔

=⇔
=

x

x

x
xK

 

Maka didapat 8=x . 

Sehingga diperoleh panjang 16  82 =×= dan lebar  8= . 

Langkah 4. 

Hasil yang ada diperiksa. 

Panjang  taman = 16 m dan lebar taman = 8 m. 

Keliling taman )(2 lp +=  
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( )
( )

m
m

m

48
242

8162

=
=

+=
 

Jadi, taman tersebut mempunyai panjang 16 m dan lebar 8 m. 

 

2.9 Kerangka Berpikir 

Proses belajar mengajar harus dilaksanakan di dalam sekolah. 

Faktor guru dalam mengajar mempunyai pengaruh yang sangat penting, 

salah satu faktor tersebut adalah dengan menggunakan metode mengajar 

secara tepat, yaitu melalui pendekatan PMRI. 

Mengingat kemampuan siswa dalam menerima atau menyerap ilmu 

sangat berbeda-beda, maka usaha untuk menyampaikan pelajaran tidak 

cukup hanya dengan pengisian otak siswa, proses mengajar memerlukan 

waktu untuk memberikan latihan pemecahan masalah dan lebih banyak 

mengaktifkan siswa untuk belajar sendiri. 

Dalam hal ini dengan digunakannya pendekatan PMRI pada siswa, 

siswa dapat berlatih belajar mandiri dan antar siswa juga dapat saling 

bekerja-sama. Pendekatan PMRI merupakan pendekatan yang bermula 

dari masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari siswa, kemudian 

siswa diajak untuk menyelesaikannya secara individu maupun kelompok. 

Setelah siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang ada, siswa 

kemudian membandingkan jawabannya dengan jawaban siswa yang lain. 

Hal terakhir yang dilakukan siswa yaitu menyimpulkan hasil 

pembahasannya. 

Berdasarkan uraian diatas diharapkan pembelajaran matematika 

menggunakan pendekatan PMRI mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

Apabila hasil belajar matematika meningkat akan memberikan pengaruh 
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yang baik bagi siswa untuk menerapkannya dalam ilmu pengetahuan yang 

lainnya dalam kehidupan sehari-hari. 

Berikut ini disajikan bagan kerangka perpikir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Bagan Kerangka Berpikir 

2.10 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas dapat dirumuskan hipotesis 

bahwa hasil belajar siswa dengan implementasi pembelajaran matematika 

dengan pendekatan PMRI efektif terhadap hasil belajar pada maeri pokok 

persamaan linear satu variabel siswa kelas VII SMP Negeri 26 Kota 

Semarang. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VII 

SMP Negeri 26 Kota Semarang tahun pelajaran 2008/2009 

berjumlah 275 siswa yang terbagi menjadi 7 (tujuh) kelas dengan 

rincian sebagai berikut.  

No Kelas Jumlah Siswa 

1. VII A 40 

2. VII B 39 

3. VII C 40 

4. VII D 39 

5. VII E 39 

6. VII F 39 

7. VII G 39 

Jumlah 275 

 

3.1.2 Sampel 

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

teknik random sampling. Teknik random sampling dilakukan 

dengan alasan sebagai berikut: 
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1. siswa mendapatkan materi berdasarkan kurikulum yang sama, 

2. siswa yang menjadi obyek penelitian duduk pada tingkat kelas yang 

sama, 

3. siswa diampu oleh guru yang sama, dan 

4. pembagian kelas tidak berdasarkan rangking. 

Penempatan siswa di kelas VII A sampai dengan kelas VII 

G SMP Negeri 26 Kota Semarang tidak berdasarkan kemampuan 

atau rangking siswa. Artinya dalam penempatan siswa tidak ada 

kelas unggulan. Hal ini dimungkinkan untuk pengambilan sampel 

secara acak. 

Selain itu dari uji homogenitas populasi dengan 

menggunakan program SPSS 12 (untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Lampiran 3) diperoleh populasinya homogen. Maka 

pengambilan sampel dapat dilakukan dengan teknik random 

sampling. Berdasarkan teknik random sampling terpilih siswa 

kelas VII G dan siswa kelas VII F. Siswa kelas VII G diambil 

sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas VII F diambil sebagai 

kelas kontrol. 
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3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Bagan Desain Penelitian 
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3.3 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini yaitu hasil belajar siswa kelas 

VII SMP Negeri 26 Kota semarang pada materi persamaan linear 

satu variabel. 

 

3.4 Metode dan Prosedur Pengumpulan Data 

3.4.1 Metode Pengumpulan Data 

1) Dokumentasi 

Metode ini dilakukan pada saat pendataan nilai ulangan 

matematika siswa kelas VII SMP Negeri 26 Kota Semarang pada 

bab sebelumnya. Nilai ulangan yang diambil adalah nilai mid 

matematika semester 1 (satu) siswa kelas VII SMP Negeri 26 Kota 

Semarang tahun pelajaran 2008/2009. 

2) Tes  

Tes dalam penelitian ini ditujukan untuk mengukur 

kemampuan pemahaman, penalaran dan komunikasi serta 

pemecahan masalah matematik siswa. Tes dalam penelitian ini 

berbentuk tes obyektif dan tes uraian, yang nantinya akan diteskan 

pada kelas eksperimen maupun kontrol. 

3.4.2 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data adalah sebagai berikut. 

1) Mengambil data nilai mid matematika semester 1 (satu) pada semua kelas VII 

SMP Negeri 26 Kota Semarang sebagai populasi. 
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2) Menentukan sampel penelitian dengan menggunakan teknik random sampling. 

3) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. 

4) Melaksanakan pembelajaran matematika dengan pendekatan PMRI pada kelas 

eksperimen dan metode Ekspositori pada kelas kontrol. 

5) Menyusun kisi-kisi tes. 

6) Menyusun instrumen tes uji coba berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun. 

7) Mengujicobakan instrumen tes pada siswa kelas uji coba yaitu kelas VII D 

yang sebelumnya telah diajar materi pokok persamaan linear satu variabel. 

8) Menganalisis data hasil uji coba instrumen tes untuk mengetahui validitas 

soal, reliabilitas soal, daya pembeda soal dan taraf kesukaran soal. 

9) Menentukan soal-soal tes sebagai instrumen penelitian yang akan digunakan 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yang memenuhi syarat berdasarkan 

analisis instrumen tes uji coba. 

10) Melaksanakan tes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

11) Menganalisis hasil tes dengan uji normalitas, uji homogenitas dan uji 

perbedaan rata-rata. 

12) Menyusun hasil penelitian. 

13) Membuat kesimpulan 

 

3.5 Analisis Instrumen 

3.5.1 Penyusunan Instrumen Penelitian 
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Perangkat dari penelitian ini terdiri atas rencana 

pelaksanaan pembelajaran dan alat ukur yang digunakan pada 

penelitian ini adalah tes kognitif yang berbentuk soal obyektif dan 

soal uraian. 

 

3.5.1.1 Materi dan Bentuk Tes 

Materi yang digunakan untuk menyusun tes ini adalah 

materi pokok persamaan linear satu variabel sedangkan tes yang 

peneliti gunakan berbentuk pilihan ganda (obyektif) dan uraian. 

Tes dapat dilihat pada Lampiran 22. 

Kebaikan-kebaikan tes bentuk pilihan ganda (obyektif) 

sebagai berikut. (Purwanto, 1986: 50–51) 

(1) Dapat digunakan untuk menilai bahan pelajaran yang banyak. 

(2) Bagi yang dites menjawabnya dapat bebas dan terpimpin. 

(3) Dapat dinilai secara obyektif. 

Kebaikan-kebaikan tes bentuk uraian  menurut Purwanto 

adalah sebagai berikut. 

(1) Bagi guru untuk menyusun tes tersebut sangat mudah dan tidak 

memerlukan waktu yang lama. 

(2) Si penjawab mempunyai kebebasan dalam menjawab dan 

mengeluarkan isi hati. 

(3) Melatih mengeluarkan buah pikiran dalam bentuk kalimat atau bahasa 

yang teratur 
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3.5.1.2 Metode Penyusunan Perangkat Tes 

(1) Melakukan pembatasan materi yang diujikan. 

Dalam penelitian ini materi yang diteskan adalah materi pokok 

persamaan linear satu variabel. 

(2) Menentukan tipe soal. 

Tipe soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe soal pilihan 

ganda (obyektif) dan uraian. 

(3) Menentukan jumlah butir soal. 

Jumlah butir soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah 15 butir 

soal yaitu 10 butir soal pilihan ganda (obyektif) dan 5 butir soal 

uraian. Data jumlah butir soal dapat diperoleh pada Lampiran 22. 

(4) Menentukan waktu mengerjakan soal. 

Waktu yang digunakan untuk mengerjakan soal ini adalah 2 jam 

pelajaran atau 40 menit. 

Perangkat tes kemudian diujicobakan di luar sampel (kelas 

VII D) untuk menghindari biasnya hasil penelitian. Bila uji coba 

dilakukan pada siswa yang dijadikan sampel (kelas VII G dan VII F) 

akan mempengaruhi hasil tes akhir karena siswa merasa pernah 

mengerjakan soal-soal tersebut dalam uji coba. Hasil uji coba 

kemudian dianalisis dan siap digunakan untuk mengukur hasil belajar 

siswa dari kelompok penelitian. 
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3.5.2 Analisis Instrumen Penelitian 

Hasil uji coba tes dianalisis untuk mengetahui validitas, reliabilitas, 

daya beda dan tingkat kesukaran instrumen. 

3.5.2.1 Analisis Validitas 

3.5.2.1.1 Validitas Tes 

Pada penelitian ini untuk mengukur validitas tes sebagai suatu 

totalitas digunakan pengujian validitas secara logis, dengan 

mengkonsultasikan kisi-kisi dan butir soal kepada ahli bidang studi dan 

ahli pengukuran. Validitas logis dilihat dari dua segi yaitu dari segi isi 

(validitas isi) dan dari segi susunan/konstruksinya (validitas 

konstruksi). 

1. Validitas Isi 

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila sesuai dengan isi 

kurikulum yang hendak diukur. 

2. Validitas Konstruksi 

Suatu tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila soal-soalnya 

mengukur setiap aspek berpikir seperti yang diuraikan dalam standar 

kompetensi, kompetensi dasar, maupun indikator yang terdapat dalam 

kurikulum (Surapranata, 2005:51). 

Validitas logis yang dipakai dalam penelitian ini adalah validitas 

konstruksi yaitu mengukur setiap aspek berpikir seperti yang diuraikan dalam 

standar kompetensi, kompetensi dasar, maupun indikator yang terdapat dalam 

kurikulum. 
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3.5.2.1.2 Validitas Item/Butir Soal 

Rumus yang digunakan untuk mengetahui validitas butir soal 

adalah sebagai berikut. 

1. Soal bentuk obyektif 

q
p

SD
MM

r
t

tp
pbi

−
=  dengan

22

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∑−

∑
=

N
Y

N
YSDt  

(Sudijono, 2006:185) 

 

Keterangan: 

rpbi =  koefisien validitas item 

Mp =  rata-rata skor dari subyek yang menjawab benar bagi item 

yang dicari validitasnya 

Mt =  rata-rata skor total 

SDt =  Standar deviasi dari skor total 

p =  proporsi siswa yang menjawab benar 

q =  proporsi siswa yang menjawab salah 

Kriteria: soal valid jika rpbi > rtabel, dengan %5=α  

2. Soal bentuk uraian 

( )( )
( ){ } ( ){ }2222 YYNXXN

YXXYNrxy
∑−∑∑−∑

∑∑−∑
=

 

(Sudijono, 2006:181) 

Keterangan: 

rXY  = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 
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N = banyaknya peserta tes 

X = jumlah skor per item 

Y = jumlah skor total 

Kriteria: Butir soal dikatakan valid jika tabelhitung rr > , dengan α = 

5% 

Kriteria untuk melihat valid atau tidaknya dibandingkan dengan 

harga r pada tabel product moment dengan taraf signifikan 5%, suatu 

butir dikatakan valid jika harga r hitung > r tabel. 

Soal yang termasuk kategori valid adalah soal nomor 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10 (obyektif), 1, 2, 3, 4 dan 5 (uraian). Karena butir-butir 

soal tersebut mempunyai  r hitung >  r tabel. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Lampiran 30. 

3.5.2.2 Analisis Reliabilitas 

Untuk menghitung koefisien reliabilitas pada tes bentuk 

obyektif dan bentuk uraian digunakan rumus. 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∑−
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
= 2

2

11 1 S
pqS

n
nr  dengan 

N
N
X

X
S

∑ ∑−
=

2
2

2

)(

  

(Arikunto, 2002:109). 

Keterangan : 

11r  = koefisien reliabilitas  

n   = banyaknya butir soal 

Σpq = jumlah dari p×q 

N   = jumlah peserta   

=∑ 2S  jumlah varians semua butir soal 



46 

46 

2S      =  varians total 

∑ 2X = jumlah skor total kuadrat 

∑ 2)( X = kuadrat dari jumlah skor 

Kriteria pengujian reliabilitas tes yaitu setelah didapatkan harga 

11r , kemudian dibandingkan dengan r product moment pada tabel, jika 

tabelhitung rr > , maka item yang diujikan tersebut dianggap reliabel. 

Soal uji coba yang diberikan sebanyak 15 butir, 10 butir dengan 

bentuk  soal obyektif dan 5 butir dengan bentuk soal uraian. Dari 

perhitungan uji coba soal obyektif di dapat =11r  0,776 dan =tabelr  

0,316. Karena tabelhitung rr >  maka dapat disimpulkan bahwa soal uji coba 

bentuk obyektif tersebut termasuk reliabel. Dari perhitungan uji coba 

soal uraian di dapat =11r 0,616 dan =tabelr  0,316. Karena tabelhitung rr >  

maka dapat disimpulkan bahwa soal uji coba bentuk uraian tersebut 

termasuk reliabel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 30. 

3.5.2.3 Analisis Daya Beda 

Langkah pertama untuk mencari daya pembeda adalah dengan 

mengurutkan skor total peserta tes. Kemudian peserta tes dibagi dalam 

dua kelompok, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Dikarenakan 

soal terdiri dari dua bentuk maka cara pengelompokkannya juga 

berbeda. Untuk soal bentuk obyektif, peserta tes langsung dibagi dua. 

Jumlah peserta tes ada 39 siswa, untuk kelompok atas 19 siswa 

sedangkan untuk kelompok bawah 19 siswa. Untuk soal bentuk uraian 
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peserta tes kelompok atas adalah 27% dari total siswa yang mengikuti 

tes dan kelompok bawah 27% dari total siswa yang mengikuti tes. 

Banyak siswa yang mengikuti tes ada 39 siswa, jadi 27% dari 39 adalah 

10,53 dibulatkan menjadi 11 siswa.  

Kemudian dicari dengan rumus sebagai berikut. 

1. Soal bentuk obyektif 

BA PPD −= , dimana 
A

A
A J

BP =  dan 
B

B
B J

BP =  

Sehingga 
B

B

A

A

J
B

J
B

D −= . (Sudijono, 2006:389) 

Keterangan: 

BA = banyak siswa kelompok atas yang menjawab benar 

BB = banyak siswa kelompok bawah yang menjawab benar 

JA = banyak siswa kelompok atas 

JB = banyak siswa kelompok bawah 

2. Soal bentuk uraian 

BA PPD −=  

di mana: 
A

A n
AP ∑

=  dan 
B

B n
BP ∑

=  (Supranata, 2005:31) 

Keterangan: 

D     : daya pembeda 

PA     : tingkat kesukaran kelompok atas 

PB    : tingkat kesukaran kelompok bawah 

∑A  : jumlah peserta tes yang menjawab benar pada kelompok atas 
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∑B  : jumlah peserta tes yang menjawab benar pada kelompok 

bawah 

nA     : jumlah peserta tes kelompok atas 

nB    : jumlah peserta tes kelompok bawah 

Sedangkan kriteria daya pembeda (D) adalah sebagai berikut. 

0,00 < D < 0,20  : jelek 

0,21 ≤ D ≤ 0,40  : cukup 

0,41 ≤ D ≤ 0,70  : baik 

0,71 ≤ D ≤ 1,00  : sangat baik  

(Sudijono, 2006:389) 

Hasil perhitungan dibandingkan dengan ttabel dengan 

%5=α . Jika thitung ≥ ttabel maka soal tersebut signifikan. Dari hasil 

uji coba butir soal didapat hasil sebagai berikut. 

1. Kategori jelek adalah soal nomor 3 (uraian). 

2. Kategori cukup adalah soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15 

(obyektif), 1, 2 dan 4 (uraian). 

3. Kategori baik adalah soal nomor 8, 9, 10, 12 dan 14 (obyektif). 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 30. 

3.5.2.4 Analisis Tingkat Kesukaran 

Jawaban terhadap soal bentuk uraian secara teoritis tidak ada yang 

salah mutlak, sehingga derajat kebenaran jawaban tersebut berperingkat 

sesuai mutu jawaban masing-masing peserta tes. Bermutu atau tidaknya 
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butir-butir item tes hasil belajar dapat diketahui dari derajat kesukaran atau 

taraf kesulitan yang dimiliki oleh masing-masing butir item tersebut. 

Dikarenakan soal uji coba terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu obyektif 

dan uraian, maka digunakan 2 (dua) rumus analisis tingkat kesukaran 

sebagai berikut. 

1. Rumus analisis tingkat kesukaran soal bentuk obyektif 

JS
BP =

 (Sudijono, 2006:372) 

Keterangan: 

P = proporsi kesukaran item 

B = banyak siswa yang menjawab benar 

JS = jumlah seluruh siswa 

2. Rumus analisis tingkat kesukaran soal bentuk uraian 

NS
xP

m

∑
=

 (Supranata, 2005:19) 

Keterangan: 

P = proporsi kesukaran item 

x∑  = jumlah skor siswa yang menjawab pada item yang ditentukan 

mS  = skor maksimal item yang ditentukan 

N = jumlah seluruh siswa
 

Sedangkan kriteria tingkat kesukaran siswa dapat dilihat dalam 

tabel berikut. 
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Nilai p Kategori 

p < 0,3 

0,3 ≤ p ≤ 0,7 

p > 0,7 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

 (Sudijono, 2006:372) 

 

Dari hasil uji coba 15 butir soal didapat data sebagai berikut. 

1. Kategori mudah adalah butir soal nomor 1, 2, 3, 8, 9, 11, 13, 15 

(obyektif), 1 dan 2 (uraian). 

2. Kategori sedang adalah butir soal nomor 7, 12 (obyektif), 3 dan 4 

(uraian). 

3. Kategori sukar adalah butir soal nomor 4 (obyektif) dan 5 (uraian). 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 30. 

Berdasarkan hasil uji coba (analisis validitas, analisis reliabilitas, 

analisis daya beda dan analisis tingkat kesukaran butir tes) nomor 1, 2, 3, 

8, 9, 11, 13, 15 (obyektif), 1 dan 2 (uraian) terlalu mudah (lihat Lampiran 

30). Hal ini disebabkan adanya kemungkinan option atau pilihan jawaban 

terlalu mudah untuk diketahui siswa. Maka butir-butir soal tersebut 

direvisi option dan redaksinya. Stelah direvisi option dan redaksinya, 

diprediksi soal nomor 1, 2, 3, 8, 9, 11, 13, 15 (obyektif), 1 dan 2 (uraian) 

tingkat kesukarannya menjadi sedang. Sehingga perbandingan banyaknya 

butir soal mudah, soal sedang dan soal sukar adalah 3:6:1. Butir soal uji 
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coba sebelum direvisi dapat dilihat pada Lampiran 22 dan butir soal 

setelah adanya perubahan (revisi) dapat dilihat pada Lampiran 31. 

 

3.6 Analisis Data 

3.6.1 Uji Normalitas 

Untuk menguji normalitas data, pada penelitian ini digunakan uji 

Chi Kuadrat. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menguji normalitas 

data adalah sebagai berikut. 

1. Membuat rumusan hipotesis, yaitu: 

H0 : Data berdistribusi normal. 

Ha : Data tidak berdistribusi normal. 

2. Rumus yang digunakan yaitu: 

( )∑
=

−
=

k

i i

ii

E
EO

x
1

2
2  (Sudjana, 2002:273) 

Keterangan : 

2χ  =   nilai Chi-Kuadrat 

Oi =   frekuensi hasil pengamatan 

Ei =   frekuensi yang diharapkan 

K =    banyaknya kelas interval 

3. Taraf signifikan (α) yang digunakan adalah 5% = 0,05.  

4. Kriteria yang digunakan yaitu: 

H0 diterima jika 22
tabelhitung xx < . 

5. Dihitung statistik  yang urutannya sebagai berikut. 



52 

52 

a. Mencari nilai terbesar dan terkecil. 

b. Mencari rentang antara nilai terbesar dan nilai terkecil. 

c. Membuat interval kelas dan menentukan batas kelas. 

d. Menghitung rata-rata dan simpangan baku. 

e. Membuat tabulasi data ke dalam interval kelas. 

f. Menghitung nilai z dari setiap batas kelas dengan rumus: 

σ
μ−

= i
i

xz  (Sudjana, 2002:138) 

g. Mengubah harga z menjadi daerah kurva normal dengan 

menggunakan tabel z. 

h. Menghitung frekuensi harapan berdasarkan kurva dengan rumus x2. 

i. Membandingkan harga Chi_Kuadrat hitung dengan harga 

Chi_Kuadrat tabel dengan taraf signifikan 5%. 

j. Menarik kesimpulan, yaitu jika 22
tabelhitung xx <  maka data 

berdistribusi normal (Sudjana, 2002:273). 

3.6.2 Uji Homogenitas   

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa 

sampel penelitian memiliki kondisi yang sama atau homogen. Uji 

homogenitas dilakukan dengan menyelidiki apakah kedua sampel 

mempunyai varians yang sama atau tidak. Langkah-langkah untuk menguji 

homogenitas data adalah sebagai berikut. 

1. Hipotesis yang diuji ini adalah sebagai berikut. 
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H 0 : 2
1σ  = 2

2σ  , artinya kedua populasi mempunyai varians sama 

(homogen). 

H 1 : 2
1σ  ≠  2

2σ , artinya kedua populasi mempunyai varians tidak sama 

(homogen). 

2. Untuk menguji kesamaan dua varians tersebut digunakan uji Bartlett, 

yaitu sebagai berikut. 

( ) ( ){ }∑ −−= 22 log110ln ii SnBx    

dengan:  

B ( ) ( )1log 2 −∑= inS  dan 
( )
( )1

1 2
2

−∑
−∑

=
i

ii

n
Sn

S  (Sudjana, 2002:263) 

3. Taraf signifikan (α) yang digunakan adalah 5% = 0,05. 

4. Kriteria pengujian yaitu tolak H0 jika 22
tabelhitung xx < . 

5. Membuat statistik hitung. 

a. Mencari 221 −+= nndk . 

b. Menghitung nilai varians kuadrat ( 2
iS ). 

c. Menghitung ( )2
iSdk . 

d. Menghitung nilai logaritma dari varians kuadrat ( )( )2log iS . 

e. Menghitung ( ) ( )2log iSdk . 

f. Menghitung nilai 2S  dan nilai B. 

g. Menguji data dengan uji Bartlett dengan rumus: 

( ) ( ){ }∑ −−= 22 log110ln ii SnBx  

dengan  ln 10 = 2,3026. (Sudjana, 2002:263) 
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h. Membandingkan harga Chi_Kuadrat hitung dengan harga 

Chi_Kuadrat tabel dengan taraf signifikan 5%. 

6. Menarik kesimpulan, jika 22
tabelhitung xx <  maka data kelas eksperimen 

dan kelas kontrol homogen. 

3.6.3 Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

Untuk mengetahui perbedaan rata-rata kedua kelompok sampel 

menggunakan uji t. Langkah-langkah untuk menguji perbedaan dua rata-

rata data adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan hipoteis 

H0 : µ1 ≤ µ2,  

H1 : µ1 > µ2. 

Keterangan: 

µ1 : hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan menggunakan 

pendekatan PMRI, 

µ2 : hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan menggunakan 

metode Ekspositori. 

2. Rumus yang digunakan yaitu: 

21

21

11
nn

S

XX
thitung

+

−
=  

( ) ( )
2

11

21

2
22

2
112

−+
−+−

=
nn

SnSnS  (Sudjana, 2002:239) 

Keterangan: 

1X  = rata-rata nilai kelompok eksperimen 
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2X  = rata-rata nilai kelompok kontrol 

n1  = jumlah anggota kelompok eksperimen 

n2  = jumlah anggota kelompok kontrol 

2
1S  = varians kelompok eksperimen 

2
2S  = varians kelompok kontrol 

S2 = varians gabungan 

Jika varians kedua kelompok berbeda, maka digunakan rumus. 

2

2
2

1

2
1

211

n
S

n
S

XXt
+

−
=  (Sudjana, 2002:241) 

H0 ditolak jika: 

21

22111
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dengan:  
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S , =2w
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α

 

3. Taraf signifikan (α) yang digunakan adalah 5% = 0,05, dan 

221 −+= nndk , 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
dk

tabel tt
,

2
11 α

. 

4. Kriteria pengujian yaitu H0 ditolak apabila  tabelhitung tt > . 

5. Dihitung statistik. 
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a. Mencari rata-rata kedua kelas. 

b. Menghitung varians dan standar deviasi kedua kelas. 

c. Menghitung varians gabungan kedua kelas dengan rumus: 

( ) ( )
2

11

21

2
22

2
112

−+
−+−

=
nn

SnSnS  

d. Menghitung uji t dengan rumus: 

21

21

11
nn

S

XX
thitung

+

−
=  

e. Mencari 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
dk

tabel tt
,

2
11 α

 dengan %5=α  dan 221 −+= nndk . 

f. Membandingkan harga hitungt  dengan tabelt . 

6. Menarik kesimpulan, jika tabelhitung tt >  maka H0 ditolak. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1 Uji Normalitas 

Berikut ini diberikan hasil penelitian berdasarkan uji 

normalitas pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

4.1.1.1 Uji Normalitas Nilai Hasil Belajar pada Kelas Eksperimen 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas diperoleh 2
hitungχ  = 

7,577 dan 2
tabelχ  = 7,81 dengan %5=α . Terlihat bahwa 2

hitungχ < 

2
tabelχ , dengan demikian H0 diterima. Jadi nilai hasil belajar materi 

persamaan linear satu variabel pada kelas eksperimen berdistribusi 

normal. Perhitungan statistik dapat dilihat pada Lampiran 34. 

4.1.1.2 Uji Normalitas Nilai Hasil Belajar pada Kelas Kontrol 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas diperoleh 2
hitungχ  = 

4,103 dan 2
tabelχ  = 7,81 dengan %5=α . Terlihat bahwa 2

hitungχ < 

2
tabelχ , dengan demikian H0 diterima. Jadi nilai hasil belajar materi 

persamaan linear satu variabel pada kelas eksperimen berdistribusi 

normal. Perhitungan statistik dapat dilihat pada Lampiran 34. 
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4.1.2 Uji Kesamaan Dua Varians (Uji Homogenitas) 

Berdasarkan perhitungan uji homogenitas diperoleh 2
hitungχ = 

0,049 dan 2
tabelχ = 3,84 dengan %5=α . Terlihat bahwa 2

hitungχ < 

2
tabelχ , dengan demikian H0 diterima. Jadi nilai hasil belajar pada 

materi pokok persamaan linear satu variabel pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol mempunyai varians yang homogen. Perhitungan 

statistik dapat dilihat pada Lampiran 35.  

4.1.3 Uji Perbedaan Rata-Rata (Uji Pihak Kanan)  

Berdasarkan perhitungan uji perbedaan rata-rata (uji pihak 

kanan) diperoleh hitungt =1,73 dan tabelt =1,673 dengan %5=α . 

Terlihat bahwa tabelhitung tt > , dengan demikian  H0 ditolak dan H1 

diterima. Jadi rata-rata nilai hasil belajar materi pokok persamaan 

linear satu variabel pada kelas eksperimen (kelas yang diajar 

dengan pendekatan PMRI) lebih baik daripada rata-rata nilai hasil 

belajar materi pokok persamaan linear satu variabel pada kelas 

kontrol (kelas yang diajar dengan metode Ekspositori). Perhitungan 

statistik dapat dilihat pada Lampiran 36. 

 

4.2  Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji homogenitas populasi dapat 

disimpulkan bahwa ketujuh kelas mempunyai varians yang sama. 

Sehingga untuk menentukan sampel dilakukan dengan teknik 
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random sampling, karena tidak terdapat kelas unggulan dan 

sumber belajar yang digunakan sama. Terpilih sampel penelitian, 

yaitu siswa VII G sebagai kelas eksperimen dan siswa VII F 

sebagai kelas kontrol. Sedangkan untuk kelas uji coba adalah kelas 

VII D, dengan alasan kelas tersebut sudah mendapatkan materi 

pokok persamaan linear satu variabel. Kelas yang terpilih sebagai 

kelas kontrol diberi perlakuan berupa metode Ekspositori 

sedangkan pada kelas eksperimen diberi perlakuan berupa 

pendekatan PMRI.  

Berdasarkan uji hipotesis normailtas dan homogenitas 

menunjukkan bahwa data masing-masing kelas berdistribusi 

normal dan kedua kelas merupakan bagian dari populasi 

mempunyai varians yang sama (homogen). Sedangkan rata-rata 

hasil belajar siswa pada materi pokok persamaan linear satu 

variabel kelas eksperimen yang diajar dengan menggunakan 

pendekatan PMRI lebih baik daripada kelas kontrol yang diajar 

dengan metode pembelajaran Ekspositori. Hal ini dikarenakan 

siswa di kelas eksperimen lebih dapat memahami konsep soal yang 

diberikan. Siswa dapat memahami konsep soal yang diberikan 

karena siswa sebelumnya telah mengerti dan memahami dengan 

kemampuan sendiri untuk menyelesaikan pemasalahan yang ada. 

Pendekatan PMRI memberi kesempatan pada siswa untuk 

dapat lebih aktif dalam pembelajaran matematika. Siswa dituntut 
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untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari mereka. Adanya kelompok kecil, akan 

membantu siswa dalam menyelesaikan masalah. Setelah mereka 

menemukan penyelesaian, ditunjuk seorang siswa untuk mewakili 

kelompoknya dalam mempresentasikan hasil yang diperoleh dalam 

kelompoknya. Hasil presentasi kemudian didiskusikan di kelas 

bersama dengan guru dan siswa yang lain. Selanjutnya guru 

mendorong siswa dalam menarik kesimpulan atas penyelesaian 

yang didapat. Adanya implementasi pendekatan PMRI, siswa 

merasa tertantang untuk menyelesaikan berbagai permasalahan 

matematika yang berhubungan dengan materi pokok persamaan 

linear satu variabel. 

Metode pembelajaran Ekspositori adalah cara penyampaian 

materi pelajaran dari guru kepada siswa di dalam kelas dengan cara 

berbicara di awal pelajaran, menerangkan materi dan contoh soal 

disertai tanya jawab. Guru bersama siswa berlatih menyelesaikan 

soal latihan dan siswa bertanya jika belum mengerti. Siswa 

mengerjakan latihan soal sendiri, ada juga yang saling bertanya dan 

mengerjakan bersama dengan temannya atau disuruh 

mengerjakannnya di papan tulis. Adanya metode Ekspositori siswa 

lebih cenderung pasif terhadap pembelajaran yang sedang 

berlangsung. Jarang terjadi interkasi secara langsung antar siswa. 
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Bahkan interaksi yang terjadi hanya satu arah saja, yaitu guru ke 

siswa, sedangkan siswa ke guru tidak terjadi.  

Adanya peningkatan hasil belajar siswa yang diajar dengan 

pendekatan PMRI membuat siswa lebih terpacu dalam belajar. 

Mereka merasa termotivasi dalam belajar karena mereka dapat 

menyelesaikan dengan kemampuan sendiri beberapa materi 

persamaan linear satu variabel yang lebih sulit. Maka, terlihat 

bahwa dengan cara pembelajaran yang berbeda, hasil belajar kedua 

kelompok tersebut berbeda secara signifikan. Dengan kata lain, 

hasil belajar pada kelompok eksperimen lebih baik daripada hasil 

belajar kelompok kontrol. 

Kelebihan pendekatan PMRI antara lain karena PMRI 

merupakan pembelajaran yang efisien langkah-langkahnya 

meliputi; pemaparan permasalahan kontekstual, pemahaman 

permasalahan, penjelasan masalah, pemecahan masalah, 

membandingkan jawaban, penarikan kesimpulan dan penerapan 

kontekstual. Namun ada beberapa kelemahan dalam pendekatan 

PMRI, yaitu sedikit memakan waktu pembelajaran. Hal ini 

dikarenakan bervariasinya kemampuan pemahaman dan penalaran 

siswa terhadap materi yang diberikan. Pembelajaran PMRI akan 

lebih menarik dan membuat siswa akan lebih mudah dalam 

memahami permasalahan jika materinya disajikan secara lebih 

menarik, misalkan menggunakan multimedia. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran dengan implementasi pendekatan 

PMRI efektif terhadap hasil hasil belajar siswa kelas VII SMP 

Negeri 26 Kota Semarang.  

 

5.2 Saran 

5.2.1 Pembelajaran PMRI perlu terus diterapkan dan dikembangkan pada materi 

yang lain agar siswa lebih memahami bahwa materi yang dipelajari ada 

hubungannya dan berguna bagi kehidupan sehari-hari. 

5.2.2 Guru matematika kelas VII SMP Negeri 26 Kota Semarang diharapkan 

dapat mengembangkan kreatifitas dalam pembuatan soal, yaitu lebih 

mengaitkan masalah pada soal dengan kegiatan sehari-hari dan 

membimbing siswa untuk lebih mandiri dalam menyelesaikan soal 

sehingga keaktifan siswa dapat lebih ditingkatkan. 
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DATA NILAI MID SEMESTER 1 

SMP NEGERI 26 KOTA SEMARANG 

 
NO  

URUT 
KELAS VII 

A B C D E F G 
1 67 70 67 75 70 76 69 
2 66 66 70 66 63 51 68 
3 68 69 63 53 57 67 74 
4 62 68 57 65 70 64 80 
5 64 65 70 69 63 62 79 
6 70 75 63 70 76 56 73 
7 64 64 76 72 70 77 70 
8 59 67 70 76 64 71 75 
9 62 66 64 65 65 77 60 
10 74 69 65 75 57 56 77 
11 65 63 57 68 68 77 73 
12 52 60 68 68 55 73 69 
13 64 73 55 70 63 68 60 
14 68 63 63 60 64 76 61 
15 69 70 64 60 68 70 68 
16 71 74 68 67 65 74 61 
17 75 80 65 67 65 67 67 
18 64 70 65 61 76 55 67 
19 74 65 76 76 64 57 61 
20 67 72 64 70 75 53 73 
21 67 65 75 74 66 77 68 
22 69 72 66 67 66 61 65 
23 59 64 66 70 60 67 57 
24 59 63 60 64 63 82 75 
25 66 66 63 75 74 64 76 
26 66 63 74 72 69 64 58 
27 60 70 69 61 65 66 73 
28 75 68 65 73 72 58 69 
29 69 70 72 70 69 65 64 
30 73 77 69 64 55 74 64 
31 66 66 55 68 63 68 75 
32 69 64 63 67 70 71 64 
33 63 65 70 69 77 68 74 
34 74 74 77 63 63 78 73 
35 71 74 63 65 61 65 75 
36 60 77 61 71 90 67 71 
37 72 60 90 65 82 81 75 
38 69 52 82 60 66 67 70 
39 63 63 66 63 72 61 78 
40 60   72         
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UJI NORMALITAS DATA NILAI MID SEMESTER 1 

 

Hipotesis: 

H0: data berdistribusi normal   

H1: data tidak berdistribusi normal  

Kriteria: 
Jika nilai pada kolom Asymp. Sig. (2-tailed)/ asymptotic significance > 0,05 maka 

Ho diterima (Santoso, 2003:433 ). 

Hasil output dari SPSS sebagai berikut. 

Descriptive Statistics 
 

  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
A 40 66,3750 5,24618 52,00 75,00 
B 39 67,7436 5,49985 52,00 80,00 
C 40 67,2000 7,05000 55,00 90,00 
D 39 67,5385 5,21055 53,00 76,00 
E 39 67,2051 7,14209 55,00 90,00 
F 39 67,4615 7,98962 51,00 82,00 
G 39 69,4615 6,16376 57,00 80,00 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
  A B C D E F G 
N 40 39 40 39 39 39 39 
Normal 
 eters(a,b) 

Mean 66,3750 67,7436 67,200 67,538 67,2051 67,4615 69,461

  
 

Std.  
Deviatio

5,24618 5,49985 7,0500 5,2105 7,14209 7,98962 6,1637

Most  
Extreme 
Differences 

Absolute ,072 ,117 ,126 ,074 ,131 ,089 ,153 

  Positive ,063 ,112 ,121 ,062 ,131 ,089 ,095 
  Negative -,072 -,117 -,126 -,074 -,124 -,088 -,153 
Kolmogorov-Smirnov Z ,452 ,732 ,795 ,464 ,819 ,553 ,955 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,987 ,657 ,553 ,983 ,514 ,920 ,321 
a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
 
Karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) untuk setiap kelompok > 5% = 0,05 maka H0 

diterima. Artinya data tes sebelum perlakuan untuk setiap kelompok berdistribusi 

normal. 
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UJI HOMOGENITAS DATA NILAI MID SEMESTER 1 

 

Hipotesis: 

H0:  

H1: tidak semua  sama (i=1,2,...,7) 

Kriteria: 
Terima H0 jika nilai sig. pada tabel Test Homogeneity of Variances ≥ 5% 

 

Output yang dihasilkan oleh program SPSS adalah sebagai berikut. 
Descriptives 

 
Nilai  

 N Mean Std. 
Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 
Min Max 

Lower Bound Upper Bound 

A 40 66,3750 5,24618 ,82949 64,6972 68,0528 52,00 75,00 
B 39 67,7436 5,49985 ,88068 65,9607 69,5264 52,00 80,00 
C 40 67,2000 7,05000 1,11470 64,9453 69,4547 55,00 90,00 
D 39 67,5385 5,21055 ,83436 65,8494 69,2275 53,00 76,00 
E 39 67,2051 7,14209 1,14365 64,8899 69,5203 55,00 90,00 
F 39 67,4615 7,98962 1,27936 64,8716 70,0515 51,00 82,00 
G 39 69,4615 6,16376 ,98699 67,4635 71,4596 57,00 80,00 

Total 275 67,5636 6,39618 ,38570 66,8043 68,3230 51,00 90,00 
 
 

Test of Homogeneity of Variances 
 

Nilai 

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
1,701 6 268 ,121 

 
 
Karena diperoleh nilai sig. pada tabel Test of Homogeneity of Variances sebesar 

0,121 > 0,05 maka H0  diterima. Artinya data ketujuh kelompok 

homogen. 
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DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELAS TES UJI COBA 

 
NO NAMA KODE 

1. AJENG EPILA SANTI NOVA UC-1 
2. ANDYTA RIZKY PRASETYA UC-2 
3. ANGGRIE JANUARIZKI UC-3 
4. APRILIA TRI WULANDARI UC-4 
5. BAGUS WICAKSONO UC-5 
6. CAHYA TRI ARTONO UC-6 
7. DEVI AMALIA PRATIWI UC-7 
8. DIMAS KURNIA ASHARI UC-8 
9. DWI IMAM YULIANTO UC-9 

10. ERLANGGA BIMANTARA UC-10 
11. GILANG BAGUS MAHARDIKA UC-11 
12. HASAN NUR SASONGKO UC-12 
13. HESTIAN FEBRIANI UC-13 
14. IFA ARIANDA UC-14 
15. IRKHAM FAJAR SAPUTRO UC-15 
16. MIRZA SURYA MAHENDRA UC-16 
17. NAJWA KHALIDA KAHANI UC-17 
18. NIKO KRISNAWAN BAGASWARA UC-18 
19. NILA SUKMAWATI TOMAGOLA UC-19 
20. NOVIA MAKE SANDITRIANA UC-20 
21. OKKY WIDYANTO UC-21 
22. RATNA DARIASIH UC-22 
23. RETNO WULAN IRMA HANDAYANI UC-23 
24. REZA HERMAWAN UC-24 
25. REZKHA TIARA UC-25 
26. RIO ANDIKA SATRIYA WIBAWA UC-26 
27. RIZKA OKTAVIANI UC-27 
28. ROSYIDA POPY A UC-28 
29. RUDIONO UC-29 
30. SEPTHIAN PRAMESTYA AGUSMAN UC-30 
31. SEPTI SETIA WARDANI UC-31 
32. SHERLY BAYU A UC-32 
33. STEVEN WISNU CAHYA PUTRA UC-33 
34. TEGUH PURWANTO UC-34 
35. TRIANA SEPTIANINGRUM UC-35 
36. VIKA KURNIASARI UC-36 
37. YASINTA AMALIA NURFATIMAH UC-37 
38. YOGA ADI PRASETYO UC-38 
39. ZUHRIYATUL AZIZAH UC-39 

 
 

Lampiran 4 
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DAFTAR NAMA KELAS EKSPERIMEN 
(KELAS PMRI) 

 
NO NAMA KODE 

1. ACHMAT HIDAYAT DWIANTO PM-1 
2. ADHA AKBAR ARSETA PM-2 
3. AFRILIANTO ANGGORO SAPUTRO PM-3 
4. AGUS SULISTYO PM-4 
5. AKMAD FAUZI PM-5 
6. ANGGITA AYUNDA AP PM-6 
7. ANGGORO DEDI SETYAWAN PM-7 
8. ANTON SUWARSO PM-8 
9. ARDIAN ZULKARNAEN PM-9 

10. ASA DWIKO SUPRAYITNO PM-10 
11. DESSY AYU FATMAWATI PM-11 
12. DIAN ANGGRAENI YP PM-12 
13. DODY KURNIAWAN PM-13 
14. ERWAN HERMAWAN PM-14 
15. FAIZAL ADI NUGROHO PM-15 
16. HADITYA NAUFAL FATTAH PM-16 
17. HAFIZ WIDYA ATMOKO PM-17 
18. ISNA ASYARAH MAULIDA PM-18 
19. ISNAININ APRILIA PM-19 
20. KHOTIMAH DYAH PRATIWI PM-20 
21. NANANG SUGIYANTO PM-21 
22. NOVILIA RISTIYANA PM-22 
23. OKTAVIA LINDA LISTIANA PM-23 
24. OKTAVIANA KAMPRIATIN PM-24 
25. QONITAH KHUSNUL AZIZAH PM-25 
26. R. INDRAS RAHMAD WIDI JP PM-26 
27. RATNA PUTRI SETYO UTAMI PM-27 
28. REZZA AGUNG WIBOWO PM-28 
29. RIANA DWI HASTUTI PM-29 
30. RONALD DHARMAWAN PM-30 
31. RONI HARLAN SAPUTRA PM-31 
32. ROSITA AYU WULANDARI PM-32 
33. SANDY SENHA JAYA WILAGA PM-33 
34. SINTASARI DEWI SETYANINGRUM PM-34 
35. TAUFAN ARDY PRABOWO PM-35 
36. TITIS ASMARAJATI PM-36 
37. WIWID EKA PRATIWI PM-37 
38. YOGA PRASETYO PM-38 
39. YULIASTUTI DWI STIANINGSIH PM-39 
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DAFTAR NAMA KELAS KONTROL 
(KELAS EKSPOSITORI) 

 
NO NAMA KODE 

1. ADHE YASID ARFANSYAH EK-1 
2. ADITYA SISWANDITA EK-2 
3. AIRTIANTO TRI PRAYOGO EK-3 
4. ANDHINI WHAYU KINASIH EK-4 
5. ANISSA BUNGA NURMALITA EK-5 
6. ANJAR MUSTAQIM EK-6 
7. ASRI FATASIH EK-7 
8. AUDILLA DEWI AISYAH EK-8 
9. AYU DEWI SANTIKA EK-9 

10. BOGI DARMAWAN EK-10 
11. CANDRA SAPUTRA EK-11 
12. CITRA PUTRI PRATIWI EK-12 
13. DESIYANTI EK-13 
14. DHETA CAROLLYN EK-14 
15. DIAH NASTITI WULANDARI EK-15 
16. EDO DWI NOVIANTO EK-16 
17. ENI SAFITRI EK-17 
18. FAIZAL MAULANA EK-18 
19. FARIS AGUNG WAHYUDI EK-19 
20. FEBRIANA RAMADHANI EK-20 
21. ISTRIYANI EK-21 
22. LIA FITRIANINGSIH EK-22 
23. MUHAMMAD TAUFIK EK-23 
24. NINDI MAYANG ISWANTI EK-24 
25. NORMA INDAH N EK-25 
26. NOVITA MARDIANA EK-26 
27. NUR MAULANA WAHID EK-27 
28. PRIYO SENO EK-28 
29. PUTRI NOVIA NURMASTUTI EK-29 
30. RIFQI DHIAN KUSUMA EK-30 
31. RINA UTAMI EK-31 
32. RIZKY GHILAR DEWANTARA EK-32 
33. ROBBY ARSYADANI EK-33 
34. ROSE SHINTA EK-34 
35. SALIM EK-35 
36. SALSABILA SHIAFIYA CHANIAGO EK-36 
37. SLAMET RAHARJO EK-37 
38. TONI SETIAWAN EK-38 
39. YUNITA PURNAMASARI EK-39 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

Sekolah  : SMP N 26 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/1 

Alokasi Waktu : 1 x 40 menit 
A. Standar Kompetensi 

Memahami bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu 

variabel. 

B. Kompetensi Dasar 

Menyelesaikan persamaan linear satu variabel. 

C. Indikator 

Mengetahui koefisien, variabel dan konstanta. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik dapat mengetahui koefisien, variabel dan konstanta. 

E. Materi Pembelajaran 

Bentuk-bentuk aljabar. 

F. Strategi Pembelajaran 

Metode Ekspositori, tanya jawab, diskusi kelompok, pemberian tugas dan 

presentasi. 

G. Sumber dan Media Pembelajaran 

1) Buku paket matematika SMP kelas VII 

2) Buku matematika SMP/MTs kelas VII karangan Cucun Cunayah 

3) Papan tulis, spidol dan penghapus 

H. Proses Belajar 

1. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru menyiapkan kondisi fisik, yaitu dengan meminta peserta didik 

merapikan tempat duduk, menyuruh peserta didik yang piket untuk 

menghapus tulisan pada papan tulis, dan meminta peserta didik untuk 

Lampiran 5 
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menyiapkan perangkat belajar, seperti buku pelajaran matematika, alat 

tulis, dan lain-lain. 

b. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik bahwa materi yang 

akan diajarkan merupakan materi pendukung pokok untuk dapat 

menguasai materi selanjutnya. 

c. Guru memberikan beberapa apersepsi mengenai berbagai bentuk 

aljabar dari materi sebelumnya. 

1) Ani membeli 2 buku dan 3 pensil seharga Rp. 5.000,00. Budi 

membeli 3 buku dan 2 pensil seharga Rp. 6.000,00. 

Dalam kalimat matematika dapat ditulis 2x + 3y = 5.000 dan 3x + 2y = 6.000. 

 

2. Kegiatan Inti (30 menit) 

a. Guru memberikan beberapa contoh bentuk aljabar. 

b. Guru menjelaskan kepada peserta didik mengenai bentuk aljabar 

tersebut. 

c. Guru membimbing peserta didik dalam memahami koefisien, variabel 

dan konstanta. 

d. Guru memberikan penjelasan kepada peserta didik bahwa koefisien 

selalu mempunyai kawan yaitu variabel. 

e. Guru memberikan penjelasan kepada peserta didik bahwa koefisen 

berbeda dengan konstanta. 

f. Guru memberikan latihan dari LKS bagian A kepada peserta didik 

secara berkelompok dengan teman sebangku dengan tujuan peserta 

didik dapat memahami materi yang diberikan oleh guru. 

g. Guru berkeliling mengamati hasil kerja dan diskusi yang terjadi pada 

kelompok serta memberikan petunjuk-petunjuk apabila peserta didik 

mengalami kesulitan. 

h. Setelah peserta didik selesai mengerjakan tugas, guru meminta 

beberapa perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya di depan kelas dan meminta kelompok lain untuk 

menanggapinya. 
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i. Setelah kegiatan presentasi selesai, berdasarkan pada hasil kerja 

peserta didik yang dipresentasikan dan beberapa pendapat yang 

dikemukakan peserta didik pada saat presentasi, guru menegaskan lagi 

tentang koefisien, variabel dan konstanta. 

j. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya 

atau berpendapat. 

3. Kegiatan Akhir (5 menit) 

a. Dengan bimbingan guru, peserta didik membuat rangkuman materi. 

1) Bilangan yang selalu ada di dekat peubah disebut koefisien. 

2) Suatu lambang atau peubah yang dapat diganti dengan anggota 

sembarang himpunan yang diketahui disebut variabel. 

3) Bilangan atau suatu besaran yang tidak memerlukan pengganti lagi 

disebut konstanta. 

b. Guru memberikan tugas rumah kepada peserta didik. 

Tentukan koefisien, variabel dan konstantanya! 

1) 68 −z     4) mm 52 2 −  

2) ba 57 −     5) 222 yxyx +−  

3) 52 −+− yx    6) llk −++ 732 2  

c. Guru mengucapkan salam kemudian meninggalkan kelas. 

I. Penilaian 

1. Teknik   : tes tertulis 

2. Bentuk instrumen : tes uraian 

Contoh instrumen: 

1) Tentukan koefisien, variabel dan konstanta dari 32745 +−−+ nmnm ! 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 

Sekolah  : SMP N 26 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VII/1 
Alokasi Waktu : 1 x 40 menit 
 

A. Standar Kompetensi 

Memahami bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu 

variabel. 

B. Kompetensi Dasar 

Menyelesaikan persamaan linear satu variabel. 

C. Indikator 

1. Mengetahui suku-suku sejenis dalam bentuk aljabar. 

2. Menyederhanakan bentuk-bentuk aljabar. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat mengetahui dan membedakan antara suku-suku yang sejenis 

dengan suku-suku yang tidak sejenis. 

2. Siswa dapat menyederhanakan berbagai bentuk aljabar. 

E. Materi-materi Pembelajaran 

Bentuk-bentuk aljabar. 

F. Strategi Pembelajaran 

Metode Ekspositori, tanya jawab, diskusi kelompok, pemberian tugas dan 

presentasi. 

G. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Buku paket matematika SMP kelas VII 

2. Buku matematika SMP/MTs kelas VII karangan Cucun Cunayah 

3. Papan tulis, spidol dan penghapus 

H. Proses Belajar 

1. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru menyiapkan kondisi fisik, yaitu dengan meminta siswa merapikan 

tempat duduk, menyuruh siswa yang piket untuk menghapus tulisan 
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pada papan tulis, dan meminta siswa untuk menyiapkan perangkat 

belajar, seperti buku pelajaran matematika, alat tulis, dan lain-lain. 

b. Guru memberikan motivasi kepada siswa bahwa materi yang akan 

diajarkan merupakan materi pendukung pokok untuk dapat menguasai 

materi selanjutnya. 

c. Guru memberikan apersepsi mengenani koefisien, variabel dan 

konstanta yang sudah dipelajari bersama pada pertemuan sebelumnya. 

 Bilangan yang selalu ada di dekat peubah disebut koefisien. 

 Suatu lambang atau peubah yang dapat diganti dengan anggota 

sembarang himpunan yang diketahui disebut variabel. 

 Bilangan atau suatu besaran yang tidak memerlukan pengganti lagi 

disebut konstanta. 

2. Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Diberikan suatu bentuk aljabar xx 2+ . 

b. Guru meminta siswa untuk mencermati bentuk aljabar xx 2+ . 

Kemudian guru menjelaskan bahwa x2  dan x yang disebut sebagai 

suku-suku dalam bentuk aljabar xx 2+ . 

c. Guru meminta siswa untuk mencari variabel dari bentuk aljabar xx 2+ . 

d. Guru membimbing siswa dalam memahami suku sejenis. 

e. Guru memberikan contoh suku sejenis yang lain. 

f. Guru membimbing siswa dalam memahami suku yang tidak sejenis. 

g. Guru membimbing siswa dalam menyederhanakan bentuk-bentuk 

aljabar. 

h. Guru memberikan latihan dari LKS bagian B kepada siswa secara 

berkelompok dengan teman sebangku dengan tujuan siswa dapat 

memahami materi yang diberikan oleh guru. 

i. Guru berkeliling mengamati hasil kerja dan diskusi yang terjadi pada 

kelompok serta memberikan petunjuk-petunjuk apabila siswa 

mengalami kesulitan. 

j. Setelah siswa selesai mengerjakan tugas, guru meminta beberapa 

perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja 
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kelompoknya di depan kelas dan meminta kelompok lain untuk 

menanggapinya. 

k. Setelah kegiatan presentasi selesai, berdasarkan pada hasil kerja siswa 

yang dipresentasikan dan beberapa pendapat yang dikemukakan siswa 

pada saat presentasi, guru menegaskan lagi tentang suku sejenis, suku 

tidak sejenis dan menyederhanakan bentuk aljabar. 

l. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau 

berpendapat. 

3. Kegiatan Akhir (5 menit) 

a. Dengan bimbingan guru, siswa membuat rangkuman materi. 

 Bentuk aljabar yang mempunyai suku variabel sama disebut suku 

sejenis. 

 Bentuk aljabar yang mempunyai suku variabel tidak sama disebut 

suku tidak sejenis. 

 Bentuk aljabar yang mempunyai suku-suku yang sejenis dapat 

disederhanakan, sedangkan yang mempunyai suku tidak sejenis tidak 

dapat disederhanakan. 

b. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa. 

 Tentukan banyak sukunya kemudian pisahkan yang sejenis dan yang 

tidak sejenis! 

1) zz 68 −  4) 352 22 +−+− mnmmnm  

2) baba 6257 +−−  5) 222 yxyx +−  

3) yxyx −+−+− 352  6) lklk −++ 732 2  

 Sederhanakan bentuk-bentuk aljabar berikut! 

1) yxyx 22 ++−  2) ( )6325 −+ xa  3) ( ) ( )mnnm −+− 32723  

c. Guru mengucapkan salam kemudian meninggalkan kelas. 

I. Penilaian 

1. Teknik   : tes tertulis 

2. Bentuk instrumen : tes uraian 

Contoh instrumen:  Sederhanakan ( ) ( )nmnm 52732 −−−− ! 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

Sekolah  : SMP N 26 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/1 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

A. Standar Kompetensi 

Memahami bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu 

variabel. 

B. Kompetensi Dasar 

Menyelesaikan persamaan linear satu variabel. 

C. Indikator 

1. Mengenali persamaan linear satu variabel dalam berbagai bentuk dan 

variabel. 

2. Menyelesaikan persamaan linear satu variabel. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat mengenali persamaan linear satu variabel dalam berbagai 

bentuk dan variabel. 

2. Siswa dapat menyelesaikan persamaan linear satu variabel. 

E. Materi Pembelajaran 

Persamaan linear satu variabel. 

F. Metode Pembelajaran 

Metode Ekspositori, tanya jawab, diskusi kelompok, pemberian tugas dan 

presentasi. 

G. Sumber dan Media Pembelajaran 

a. Buku paket matematika SMP kelas VII 

b. Buku matematika SMP/MTs kelas VII karangan Cucun Cunayah 

c. Papan tulis, penggaris, kapur (spidol) dan penghapus 

H. Proses Belajar 

a. Kegiatan Awal (5 menit) 
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a. Guru menyiapkan kondisi fisik, yaitu dengan meminta siswa merapikan 

tempat duduk, menyuruh siswa yang piket untuk menghapus tulisan 

pada papan tulis, dan meminta siswa untuk menyiapkan perangkat 

belajar, seperti buku pelajaran matematika, alat tulis, dan lain-lain. 

b. Guru memberikan apersepsi mengenai suku sejenis dan suku tidak 

sejenis. 

 Bentuk aljabar yang mempunyai suku variabel sama disebut suku 

sejenis. 

 Bentuk aljabar yang mempunyai suku variabel tidak sama disebut 

suku tidak sejenis. 

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa betapa penting dan 

bermanfaatnya materi persamaan linear satu variabel dalam kehidupan 

sehari-hari. 

b. Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Diberikan beberapa bentuk aljabar. 
1) 2015 =−x  
2) 83 =+ xx  

b. Guru menuntun siswa untuk memahami bentuk bentuk aljabar tersebut 
merupakan suatu persamaan linear satu variabel. 

c. Guru memberikan contoh-contoh lain kepada siswa beberapa bentuk 
aljabar kemudian meminta siswa untuk memilih yang termasuk dalam 
persamaan linear satu variabel. 

d. Guru membimbing siswa untuk menyelesaikan persamaan linear satu 
variabel. 

e. Guru memberikan latihan dari LKS bagian C kepada siswa secara 
berkelompok dengan teman sebangku dengan tujuan siswa dapat 
memahami materi yang diberikan oleh guru. 

f. Guru berkeliling mengamati hasil kerja dan diskusi yang terjadi pada 
kelompok serta memberikan petunjuk-petunjuk apabila siswa 
mengalami kesulitan. 

g. Setelah siswa selesai mengerjakan tugas, guru meminta beberapa 
perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja 
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kelompoknya di depan kelas dan meminta kelompok lain untuk 
menanggapinya. 

h. Setelah kegiatan presentasi selesai, berdasarkan pada hasil kerja siswa 
yang dipresentasikan dan beberapa pendapat yang dikemukakan siswa 
pada saat presentasi, guru menegaskan lagi tentang persamaan linear 
satu variabel. 

i. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau 
berpendapat. 

c. Kegiatan Akhir (5 menit) 
a. Dengan bimbingan guru, siswa membuat rangkuman materi. 

 Kalimat terbuka yang memiliki hubungan sama dengan (=) dan 
sebuah variabel berpangkat satu dinamakan persamaan linear satu 
variabel. 

b. Guru memberikan tugas rumah. 
1. Manakah yang termasuk dalam PLSV? 

 k−=− 175  

 232 −=− xx  
 25 >−a  
 nm 752 =−  

2. Tentukan HP dari PLSV berikut! 
 372 =−a  

 ( ) ( ) 43223 =−−− bb  

 xx 21246 +=−  
c. Guru mengucapkan salam kemudian meninggalkan kelas. 

I. Penilaian 
1. Teknik   : tes tertulis 
2. Bentuk instrumen : tes uraian 
Contoh instrumen: 
 Manakah yang termasuk dalam PLSV: 
a. 95 =+x  

b. 1182 =−a  
c. 64 >×m  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

Sekolah  : SMP N 26 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/1 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

A. Standar Kompetensi 

Memahami dan dapat melakukan operasi bentuk aljabar, persamaan, dan 

pertidaksamaan linear satu variabel, himpunan serta dapat menggunakan 

dalam pemecahan masalah. 

B. Kompetensi Dasar 

Menyelesaikan persamaan linear satu variabel. 

C. Indikator 

1. Penerapan  persamaan linear satu variabel. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu menerapkan persamaan linear satu variabel dalam 

kehidupan sehari-hari. 

E. Materi Pembelajaran 

Persamaan linear satu variabel 

F. Metode Pembelajaran 

Metode Ekspositori, tanya jawab, diskusi kelompok, pemberian tugas dan 

presentasi. 

G. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Buku paket matematika SMP kelas VII 

2. Buku matematika SMP/MTs kelas VII karangan Cucun Cunayah 

3. Papan tulis, penggaris, kapur (spidol) dan penghapus 

H. Proses Belajar 

1. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru menyiapkan kondisi fisik, yaitu dengan meminta siswa 

merapikan tempat duduk, menyuruh siswa yang piket untuk 

menghapus tulisan pada papan tulis, dan meminta siswa untuk 

Lampiran 8 



82 

 

menyiapkan perangkat belajar, seperti buku pelajaran matematika, alat 

tulis, dan lain-lain. 

b. Guru memberikan apersepsi mengenai cara menyelesaikan persamaan 

linear satu variabel. 

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa betapa penting dan 

bermanfaatnya materi persamaan linear satu variabel dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2. Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Guru memberikan persoalan awal kepada siswa. 

b. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mencari solusinya. 

c. Guru membimbing siswa dalam mencari solusi dari permasalahan 

tersebut. 

d. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut. Kemudian guru bersama-sama siswa 

menyelesaikan permasalahan tersebut. 

e. Guru memberikan latihan dari LKS bagian D kepada siswa secara 

berkelompok dengan teman sebangku dengan tujuan siswa dapat 

memahami materi yang diberikan oleh guru. 

f. Guru berkeliling mengamati hasil kerja dan diskusi yang terjadi pada 

kelompok serta memberikan petunjuk-petunjuk apabila siswa 

mengalami kesulitan. 

g. Setelah siswa selesai mengerjakan tugas, guru meminta beberapa 

perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya di depan kelas dan meminta kelompok lain untuk 

menanggapinya. 

h. Setelah kegiatan presentasi selesai, berdasarkan pada hasil kerja siswa 

yang dipresentasikan dan beberapa pendapat yang dikemukakan siswa 

pada saat presentasi, guru menegaskan lagi tentang penerapan 

persamaan linear satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. 

i. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau 

berpendapat 
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3. Kegiatan Akhir (5 menit) 

a. Guru memberikan tugas rumah. 

1. Apabila A adalah suatu bilangan riil. Empat empat lebihnya dari 

bilangan A sama dengan 12 tahun. Hitunglah nilai bilangan A! 

2. Suatu segitiga sama sisi mempunyai sisi a cm. Apabila keliling 

segitiga tersebut adalah 9 cm, berapakah nilai a? 

3. Umur Dono 26 tahun lebih tua dari umur Kasino. Dalam 10 tahun 

umur Dono menjadi dua kali umur Kasino. Tentukan umur Dono 

dan Kasino sekarang! 

4. Jumlah uang Taufik dua setengah kali uang Imron. Jika jumlah 

uang mereka adalah Rp. 84.000,00. tentukan jumlah uang masing-

masing! 

b. Guru mengucapkan salam kemudian meninggalkan kelas. 

I. Penilaian 

1. Teknik :  tes tertulis 

2. Bentuk instrumen :  tes uraian 

Contoh instrumen :  Suatu persegi panjang mempunyai panjang 2 kali 

lebarnya. Apabila keliling persegi panjang 

tersebut 16 cm, maka tentukan luas persegi 

panjang tersebut! 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 

Sekolah  : SMP N 26 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/1 

Alokasi Waktu : 1 x 40 menit 

A. Standar Kompetensi 

Memahami bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu 

variabel. 

B. Kompetensi Dasar 

Menyelesaikan persamaan linear satu variabel. 

C. Indikator 

1. Mengetahui variabel dalam bentuk aljabar 

2. Mengetahui koefisien dalam bentuk aljabar 

3. Mengetahui konstanta dalam bentuk aljabar 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Mengetahui variabel dalam bentuk aljabar 

2. Mengetahui koefisien dalam bentuk aljabar 

3. Mengetahui konstanta dalam bentuk aljabar 

E. Materi Pembelajaran 

1. Bentuk-bentuk aljabar. 

F. Strategi Pembelajaran 

1. Pendekatan PMRI, tanya jawab, diskusi kelompok, pemberian tugas dan 

presentasi. 

G. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Buku paket matematika SMP kelas VII 

2. Buku matematika SMP/MTs kelas VII karangan Cucun Cunayah 

3. Papan tulis, spidol dan penghapus 

H. Proses Belajar 

a. Kegiatan Awal (5 menit) 
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a. Guru menyiapkan kondisi fisik, yaitu dengan meminta siswa 
merapikan tempat duduk, menyuruh siswa yang piket untuk 
menghapus tulisan pada papan tulis, dan meminta siswa untuk 
menyiapkan perangkat belajar, seperti buku pelajaran matematika, alat 
tulis, dan lain-lain. 

b. Guru memberikan motivasi kepada siswa bahwa materi yang akan 
diajarkan merupakan materi pendukung pokok untuk dapat menguasai 
materi selanjutnya. 

b. Kegiatan Inti (30 menit) 
a. Guru memberikan suatu permasalahan kontekstual. 

Misal: Andi mempunyai kelereng 3 kalinya dari Budi. 
b. Guru mengajak siswa untuk mengubah permasalahan tersebut menjadi 

suatu kalimat matematika. 
Misal: Kelereng Budi disimbolkan dengan x, kelereng Andi 
disimbolkan dengan x×3  atau x3 . Diberikan suatu operasi bilangan, 
misalnya penjumlahan. 

xx 3+  
c. Guru menanyakan apa yang dimaksud dari x pada xx 3+  kepada 

siswa. 
d. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan 

bersama teman sebangkunya tentang pertanyaan yang diajukan guru. 
Kemudian guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 
menjawabnya. Setelah guru merasa cukup dengan jawaban siswa, guru 
memberikan penjelasan mengenai arti dari x pada xx 3+ . Variabel 
merupakan peubah atau pengganti yang bisa diganti dengan bilangan 
apapun.  

e. Guru juga memberikan pengertian bahwa bilangan 3 pada xx 3+  
adalah suatu koefisien. Kemudian guru menanyakan kepada siswa 
apakah masih ada koefisien lain pada xx 3+ . 

f. Guru memberikan penjelasan kepada siswa bahwa koefisien selalu 
mempunyai kawan yaitu variabel. 

g. Guru memberikan suatu permasalahan kontekstual. Kemudian 
meminta siswa untuk mengubahnya menjadi kalimat matematika. 

h. Guru membantu siswa dalam mengubah permasalahan kontekstual 
tersebut ke dalam kalimat matematika, yaitu 23 ++ xx . 

i. Guru bertanya kepada siswa mengenai maksud dari bilangan 2 pada 
23 ++ xx . 

j. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan 
bersama teman sebangkunya tentang pertanyaan yang diajukan guru. 
Kemudian guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 
menjawabnya. Setelah guru merasa cukup dengan jawaban siswa, guru 
memberikan penjelasan mengenai arti dari bilangan 2 pada 23 ++ xx . 
Bilangan 2 pada 23 ++ xx  merupakan suatu nilai mutlak yang disebut 
sebagai konstanta. 
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k. Guru memberikan latihan dari LKS bagian A kepada siswa secara 
berkelompok dengan teman sebangku dengan tujuan siswa dapat 
memahami materi yang diberikan oleh guru. 

l. Guru berkeliling mengamati hasil kerja dan diskusi yang terjadi pada 
kelompok serta memberikan petunjuk-petunjuk apabila siswa 
mengalami kesulitan. 

m. Setelah siswa selesai mengerjakan tugas, guru meminta beberapa 
perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja 
kelompoknya di depan kelas dan meminta kelompok lain untuk 
menanggapinya. 

n. Setelah kegiatan presentasi selesai, berdasarkan pada hasil kerja siswa 
yang dipresentasikan dan beberapa pendapat yang dikemukakan siswa 
pada saat presentasi, guru menegaskan lagi tentang koefisien, variabel 
dan konstanta. 

o. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau 
berpendapat. 

c. Kegiatan Akhir (5 menit) 
a. Dengan bimbingan guru, siswa membuat rangkuman materi. 

1) Bilangan yang selalu ada di dekat peubah disebut koefisien. 
2) Suatu lambang atau peubah yang dapat diganti dengan anggota 

sembarang himpunan yang diketahui disebut variabel. 
3) Bilangan atau suatu besaran yang tidak memerlukan pengganti lagi 

disebut konstanta. 
b. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa. 

Tentukan koefisien, variabel dan konstantanya! 
1) 68 −z     4) mm 52 2 −  
2) ba 57 −     5) 222 yxyx +−  
3) 52 −+− yx    6) llk −++ 732 2  

c. Guru mengucapkan salam kemudian meninggalkan kelas. 
I. Penilaian 

1. Teknik :  tes tertulis 
2. Bentuk instrumen :  tes uraian 
Contoh instrumen : Tentukan koefisien, variabel dan konstanta dari 

32745 +−−+ nmnm ! 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 

Sekolah  : SMP N 26 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/1 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

A. Standar Kompetensi 
Memahami bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu 
variabel. 

B. Kompetensi Dasar 
Menyelesaikan persamaan linear satu variabel. 

C. Indikator 
a. Mengetahui suku-suku sejenis dalam bentuk aljabar. 
b. Menyederhanakan bentuk-bentuk aljabar. 

D. Tujuan Pembelajaran 
a. Siswa dapat mengetahui dan membedakan antara suku-suku yang sejenis 

dengan suku-suku yang tidak sejenis. 
b. Siswa dapat menyederhanakan berbagai bentuk aljabar. 

E. Materi-materi Pembelajaran 
a. Bentuk-bentuk aljabar. 

F. Strategi Pembelajaran 
Pendekatan PMRI, tanya jawab, diskusi kelompok, pemberian tugas dan 
presentasi. 

G. Sumber dan Media Pembelajaran 
1. Buku paket matematika SMP kelas VII 
2. Buku matematika SMP/MTs kelas VII karangan Cucun Cunayah 
3. Papan tulis, spidol dan penghapus 

H. Proses Belajar 
4. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru menyiapkan kondisi fisik, yaitu dengan meminta siswa 
merapikan tempat duduk, menyuruh siswa yang piket untuk 
menghapus tulisan pada papan tulis, dan meminta siswa untuk 
menyiapkan perangkat belajar, seperti buku pelajaran matematika, alat 
tulis, dan lain-lain. 

b. Guru memberikan motivasi kepada siswa bahwa materi yang akan 
diajarkan merupakan materi pendukung pokok untuk dapat menguasai 
materi selanjutnya. 

c. Guru memberikan apersepsi mengenani koefisien, variabel dan 
konstanta yang sudah dipelajari bersama pada pertemuan sebelumnya. 
1) Bilangan yang selalu ada di dekat peubah disebut koefisien. 
2) Suatu lambang atau peubah yang dapat diganti dengan anggota 

sembarang himpunan yang diketahui disebut variabel. 
3) Bilangan atau suatu besaran yang tidak memerlukan pengganti lagi 
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disebut konstanta. 
5. Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Guru memberikan suatu permasalahan kontekstual. Misalnya: Umur 
Anton 2 kalinya dari Budi. 

b. Guru meminta siswa untuk mengubah permasalahan tersebut menjadi 
suatu kalimat matematika. Kemudian bersama siswa mendiskusikan 
hasil pekerjaan siswa. Diperoleh xx 2+ . 

c. Guru meminta siswa untuk mencermati bentuk aljabar xx 2+ . Dan 
membimbing siswa dalam mencari suku-suku dalam bentuk aljabar. 

d. Guru meminta siswa untuk mencari variabel dari bentuk aljabar 
xx 2+ . 

e. Guru membimbing siswa dalam memahami suku sejenis. 
f. Guru memberikan contoh suku sejenis yang lain. 
g. Guru membimbing siswa dalam memahami suku yang tidak sejenis. 
h. Guru membimbing siswa dalam menyederhanakan bentuk-bentuk 

aljabar. 
i. Guru memberikan latihan dari LKS bagian B kepada siswa secara 

berkelompok dengan teman sebangku dengan tujuan siswa dapat 
memahami materi yang diberikan oleh guru. 

j. Guru berkeliling mengamati hasil kerja dan diskusi yang terjadi pada 
kelompok serta memberikan petunjuk-petunjuk apabila siswa 
mengalami kesulitan. 

k. Setelah siswa selesai mengerjakan tugas, guru meminta beberapa 
perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja 
kelompoknya di depan kelas dan meminta kelompok lain untuk 
menanggapinya. 

l. Setelah kegiatan presentasi selesai, berdasarkan pada hasil kerja siswa 
yang dipresentasikan dan beberapa pendapat yang dikemukakan siswa 
pada saat presentasi, guru menegaskan lagi tentang suku sejenis, suku 
tidak sejenis dan menyederhanakan bentuk aljabar. 

m. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau 
berpendapat. 

6. Kegiatan Akhir (5 menit) 
d. Dengan bimbingan guru, siswa membuat rangkuman materi. 

a. Bentuk aljabar yang mempunyai suku variabel sama disebut suku 
sejenis. 

b. Bentuk aljabar yang mempunyai suku variabel tidak sama disebut 
suku tidak sejenis. 

c. Bentuk aljabar yang mempunyai suku-suku yang sejenis dapat 
disederhanakan, sedangkan yang mempunyai suku tidak sejenis 
tidak dapat disederhanakan. 

e. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa. 
d. Tentukan banyak sukunya kemudian pisahkan yang sejenis dan 

yang tidak sejenis! 
4) zz 68 −  4)

 352 22 +−+− mnmmnm  
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5) baba 6257 +−−  5) 222 yxyx +−  
6) yxyx −+−+− 352  6) lklk −++ 732 2  

e. Sederhanakan bentuk-bentuk aljabar berikut! 
2) yxyx 22 ++−  
3) ( )6325 −+ xa  
4) ( ) ( )mnnm −+− 32723  

f. Guru mengucapkan salam kemudian meninggalkan kelas. 
I. Penilaian 

1. Teknik   : tes tertulis 
2. Bentuk instrumen : tes uraian 
Contoh instrumen:  

a. Sederhanakan ( ) ( )nmnm 52732 −−−− ! 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 

Sekolah  : SMP N 26 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/1 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
A. Standar Kompetensi 

Memahami bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu 
variabel. 

B. Kompetensi Dasar 
Menyelesaikan persamaan linear satu variabel. 

C. Indikator 
1. Mengenali persamaan linear satu variabel dalam berbagai bentuk dan 

variabel. 
2. Menyelesaikan persamaan linear satu variabel. 

D. Tujuan Pembelajaran 
3. Siswa dapat mengenali persamaan linear satu variabel dalam berbagai 

bentuk dan variabel. 
4. Siswa dapat menyelesaikan persamaan linear satu variabel. 

E. Materi Pembelajaran 
Persamaan linear satu variabel. 

F. Metode Pembelajaran 
Pendekatan PMRI, tanya jawab, diskusi kelompok, pemberian tugas dan 
presentasi. 

G. Sumber dan Media Pembelajaran 
a. Buku paket matematika SMP kelas VII 
b. Buku matematika SMP/MTs kelas VII karangan Cucun Cunayah 
c. Papan tulis, penggaris, kapur (spidol) dan penghapus 

H. Proses Belajar 
a. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru menyiapkan kondisi fisik, yaitu dengan meminta siswa 

merapikan tempat duduk, menyuruh siswa yang piket untuk 
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menghapus tulisan pada papan tulis, dan meminta siswa untuk 

menyiapkan perangkat belajar, seperti buku pelajaran matematika, alat 

tulis, dan lain-lain. 

b. Guru memberikan apersepsi mengenai suku sejenis dan suku tidak 

sejenis. 

 Bentuk aljabar yang mempunyai suku variabel sama disebut suku 

sejenis. 

 Bentuk aljabar yang mempunyai suku variabel tidak sama disebut 

suku tidak sejenis. 

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa betapa penting dan 

bermanfaatnya materi persamaan linear satu variabel dalam kehidupan 

sehari-hari. 

b. Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Guru memberikan gambaran kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan perhitungan dalam konteks kalimat terbuka. 

Misalnya: 

 Kelereng Andi tiga kalinya kelereng Budi. Jumlah kelereng Andi 

dan Budi adalah delapan. 

 Setelah memberikan lima belas buah jeruk kepada Bety, Anisa 

masih mempunyai dua puluh dua buah jeruk. 

b. Siswa diajak untuk mencari contoh lain seperti yang sudah 

dicontohkan oleh guru. 

c. Guru meminta siswa untuk mengubah contoh-contoh yang ada menjadi 

suatu kalimat matematika. Sehingga diperoleh 83 =+ xx  dan  

2015 =−x . 

d. Guru menuntun siswa untuk memahami kalimat matematika tersebut 

adalah suatu persamaan linear satu variabel. 

e. Guru memberikan contoh-contoh lain kepada siswa mengenai kalimat 
matematika kemudian meminta siswa untuk memilih yang termasuk 
dalam persamaan linear satu variabel. 
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f. Guru memberikan sebuah contoh soal kepada siswa untuk diselesaikan 
sendiri. 
Contoh soal: 
Kelereng Andi tiga kalinya kelereng Budi. Jumlah kelereng Andi dan 
Budi adalah delapan. Tentukan banyaknya kelereng Andi dan Budi! 

g. Setelah siswa selesai megerjakan contoh soal yang diberikkan, guru 
meminta salah satu siswa untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya 

h. Setelah dirasa cukup, guru membimbing siswa untuk menyelesaikan 
contoh soal. 
Penyelesaian: 
Kelereng Andi tiga kalinya kelereng Budi. Jumlah kelereng Andi dan 
Budi adalah delapan. 
Langkah 1: 
Misalkan kelereng Budi x, maka kelereng Andi 3x. 
Langkah 2:  
Didapat 83 =+ xx , disederhanakan menjadi 84 =x . 
Langkah 3:  

2
4
8

4
4

84

=⇔

=⇔

=

x

x

x

 

Diperoleh 2=x .  
Langkah 4: 
Kelereng Budi sebanyak 2 buah, maka kelereng Andi sebanyak 

 buah. 
i. Guru memberikan latihan dari LKS bagian C kepada siswa secara 

berkelompok dengan teman sebangku dengan tujuan siswa dapat 
memahami materi yang diberikan oleh guru. 

j. Guru berkeliling mengamati hasil kerja dan diskusi yang terjadi pada 
kelompok serta memberikan petunjuk-petunjuk apabila siswa 
mengalami kesulitan. 

k. Setelah siswa selesai mengerjakan tugas, guru meminta beberapa 
perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja 

kedua ruas dibagi 4 



93 

 

kelompoknya di depan kelas dan meminta kelompok lain untuk 
menanggapinya. 

l. Setelah kegiatan presentasi selesai, berdasarkan pada hasil kerja siswa 
yang dipresentasikan dan beberapa pendapat yang dikemukakan siswa 
pada saat presentasi, guru menegaskan lagi tentang persamaan linear 
satu variabel. 

m. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau 
berpendapat. 

c. Kegiatan Akhir (5 menit) 
a. Dengan bimbingan guru, siswa membuat rangkuman materi. 

1. Kalimat  terbuka  yang memiliki  hubungan  sama  dengan  (=)  dan 

sebuah  variabel  berpangkat  satu  dinamakan  persamaan  linear 

satu variabel. 

b. Guru memberikan tugas rumah. 
3. Manakah yang termasuk dalam PLSV? 

 k−=− 175  

 232 −=− xx  
 25 >−a  
 nm 752 =−  

4. Tentukan himpunan penyelesaian dari PLSV berikut! 
 372 =−a  

 ( ) ( ) 43223 =−−− bb  

 xx 21246 +=−  
c. Guru mengucapkan salam kemudian meninggalkan kelas. 

I. Penilaian 
1. Teknik   : tes tertulis 
2. Bentuk instrumen : tes uraian 
Contoh instrumen: 
 Manakah yang termasuk dalam PLSV: 

a. 95 =+x  

b. 1182 =−a  

c. 64 >×m  



94 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 

Sekolah  : SMP N 26 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/1 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
A. Standar Kompetensi 

Memahami dan dapat melakukan operasi bentuk aljabar, persamaan, dan 

pertidaksamaan linear satu variabel, himpunan serta dapat menggunakan 

dalam pemecahan masalah. 

B. Kompetensi Dasar 

Menyelesaikan persamaan linear satu variabel. 

C. Indikator 

1. Penerapan  persamaan linear satu variabel. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik mampu menerapkan persamaan linear satu variabel dalam 

kehidupan sehari-hari. 

E. Materi Pembelajaran 

Persamaan linear satu variabel 

F. Metode Pembelajaran 

Pendekatan PMRI, tanya jawab, diskusi kelompok, pemberian tugas dan 

presentasi. 

G. Sumber dan Media Pembelajaran 

a. Buku paket matematika SMP kelas VII 

b. Buku matematika SMP/MTs kelas VII karangan Cucun Cunayah 

c. Papan tulis, penggaris, kapur (spidol) dan penghapus 

H. Proses Belajar 

a. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru menyiapkan kondisi fisik, yaitu dengan meminta peserta didik 

merapikan tempat duduk, menyuruh peserta didik yang piket untuk 
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menghapus tulisan pada papan tulis, dan meminta peserta didik untuk 

menyiapkan perangkat belajar, seperti buku pelajaran matematika, alat 

tulis, dan lain-lain. 

b. Guru memberikan apersepsi mengenai cara menyelesaikan persamaan 

linear satu variabel. 

c. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik betapa penting dan 

bermanfaatnya materi persamaan linear satu variabel dalam kehidupan 

sehari-hari. 

b. Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Guru memberikan beberapa persoalan awal kepada peserta didik. 

Contoh: 

Ibu membeli buah mangga. Kemudian diberikan kepada tetangga 

sebelah sebanyak 2 kg. Mangga ibu sekarang menjadi 5 kg. Berapa kg 

mangga yang ibu beli? 

b. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mencari 

solusinya. 

c. Guru membimbing peserta didik dalam mencari solusi dari 

permasalahan tersebut. 

d. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian guru bersama-sama 

peserta didik menyelesaikan permasalahan tersebut. 

e. Guru memberikan latihan dari LKS bagian D kepada peserta didik 

secara berkelompok dengan teman sebangku dengan tujuan peserta 

didik dapat memahami materi yang diberikan oleh guru. 

f. Guru berkeliling mengamati hasil kerja dan diskusi yang terjadi pada 

kelompok serta memberikan petunjuk-petunjuk apabila peserta didik 

mengalami kesulitan. 

g. Setelah peserta didik selesai mengerjakan tugas, guru meminta 

beberapa perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya di depan kelas dan meminta kelompok lain untuk 

menanggapinya. 
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h. Setelah kegiatan presentasi selesai, berdasarkan pada hasil kerja 

peserta didik yang dipresentasikan dan beberapa pendapat yang 

dikemukakan peserta didik pada saat presentasi, guru menegaskan lagi 

tentang penerapan persamaan linear satu variabel dalam kehidupan 

sehari-hari. 

i. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya 

atau berpendapat 

c. Kegiatan Akhir (5 menit) 

a. Guru memberikan tugas rumah. 

1. Empat tahun lagi usia Suci sama dengan 12 tahun. Berapakah usia 

suci sekarang? 

2. Sisa kelereng Andi setelah diberikan kepada 3 orang temannya 

dengan masing-masing memperoleh 5 buah adalah 10 buah. 

Berapakah kelereng Andi mula-mula? 

3. Umur Dono 26 tahun lebih tua dari umur Kasino. Dalam 10 tahun 

umur Dono menjadi dua kali umur Kasino. Tentukan umur Dono 

da Kasino sekarang! 

4. Jumlah uang Taufik dua setengah kali uang Imron. Jika jumlah 

uang mereka adalah Rp. 84.000,00. tentukan jumlah uang masing-

masing! 

b. Guru mengucapkan salam kemudian meninggalkan kelas. 

I. Penilaian 

1. Teknik   : tes tertulis 

2. Bentuk instrumen : tes uraian 

Contoh instrumen:  Umur Dika tiga kali umur Cindy. Jika selisih umur 

mereka 24 tahun, tentukan umur masing-masing! 



97 

 

 
 

KOEFISIEN, VARIABEL DAN KONSTANTA 

Nama/No. : 1. ......................................... 

  2. ........................................ 

 

Tentukan koefisien, variabel dan konstantanya! 

a. 4+x  d. 32745 +−−+ nmnm  

Koefisen : ...............  Koefisen : ............... 

Variabel : ............... Variabel : ............... 

Konstanta : ............... Konstanta : ............... 

b. 182 ++ xx  e. 52 2 −+ aa  

Koefisen : ...............  Koefisen : ............... 

Variabel : ............... Variabel : ............... 

Konstanta : ............... Konstanta : ............... 

c. qp 153 −  f. bba 512 ++−  

Koefisen : ...............  Koefisen : ............... 

Variabel : ............... Variabel : ............... 

Konstanta : ............... Konstanta : ............... 

 

 

 

 

 

 

 

---===:::”””<<+>>”””:::===--- 
BELAJAR TEKUN DAN TERTIB MERUPAKAN KEBIASAANKU

Kesimpulan: 

 Bilangan yang selalu ada di dekat peubah dinamakan .... 

 Suatu lambang atau peubah yang dapat diganti dengan anggota 

sembarang himpunan yang diketahui disebut …. 

 Bilangan atau suatu besaran yang tidak memerlukan pengganti lagi 

disebut …. 
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SUKU DALAM BENTUK ALJABAR 

Nama/No. : 1. ......................................... 

  2. ........................................ 

   

 

 

 

 

A.  Hitung banyak sukunya kemudian tentukan apakah suku sejenis atau 

tidak sejenis! 

1. 12 +x  

Banyaknya suku ada ...., yaitu .......... dan .......... 

Termasuk suku ............. 

2. xx 53 +  

Banyaknya suku ada ...., yaitu .......... dan .......... 

Termasuk suku ............. 

3. 124 2 ++ xx  

Banyaknya suku ada ...., yaitu .........., .......... dan .......... 

Termasuk suku ............. 

4. 322 23 −−+ baa  

Banyaknya suku ada ...., yaitu .........., .........., .......... dan .......... 

Termasuk suku ............. 

B. Sederhanakan bentuk-bentuk aljabar berikut! 

1. xx 62 +  

x......=  

2. 1210 +−− bb  

INGATKAH KALIAN????? 
Dipunyai: 4512 −+ ba  suatu bentuk aljabar. 
• 12 dan 5 disebut …… 
• a dan b disebut …… 
• -4 disebut …… 
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1....... += b  
 

 

3. qpqppqp +++− 645  

qpqp ++= ............  
4. ( ) ( )nn −+− 1213  

...........
.......................

−=
−+−=

n
nn

 
5. ( ) ( )nmnm 52732 −−−−  

nm
nmnm

............
.........................

+=
+++=

 
C. Jumlahkanlah setiap bentuk aljabar berikut! 

1. baba 38dan  6 ++  

ba
baba

............
386

+=
+++=

 
2. ba +− 4 , 3−a  dan 53 +a  

................
...............................

++=
+++++=

ba
aaba

 
3. ( )32 +a  dan ( )a+23  

( ) ( )

...........
..................

............

+=
+++=
+++=

a
aa

aa

 
 

 

 

 

 

 

---===:::”””<<+>>”””:::===--- 
BELAJAR TEKUN DAN TERTIB MERUPAKAN KEBIASAANKU 

 

Kesimpulan: 

 Bentuk aljabar yang mempunyai suku variabel 

sama disebut .... 

 Bentuk aljabar yang mempunyai suku variabel 

tidak sama disebut …. 
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PERSAMAAN LINEAR  SATU VARIABEL 

(PLSV) 

Nama/No. : 1. ......................................... 

  2. ........................................ 

 

A. Manakah dari bentuk-bentuk aljabar berikut yang merupakan PLSV? 

1. 95 =+x  

Apakah termasuk PLSV? (...............) 

Karena ... 

2. 1182 =−a  

Apakah termasuk PLSV? (...............) 

Karena ... 

3. 64 >×m  

Apakah termasuk PLSV? (...............) 

Karena ... 

4. 4
3

2
=

p  

Apakah termasuk PLSV? (...............) 

Karena ... 

5. 652 =− lk  

Apakah termasuk PLSV? (...............) 

Karena ... 

6. xxx 310152 −=−−  

Apakah termasuk PLSV? (...............) 

Karena ... 

7. 5835 +−=− yxyx  
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Apakah termasuk PLSV? (...............) 

Karena ... 

B. Selesaikan PLSV berikut! 

1. 012 =+x  

....

....
....
....

...
2

.....0.....12

−=⇔

−=⇔

−=−+⇔

x

x

x

 

2. 234 =−x  

....

....
....
....

....
4

.....2.....34

=⇔

=⇔

+=+−⇔

x

x

x

 

3. 7213 −=+ xx  

........
....0............

0........
........72........13

−=⇔
−=−+⇔

=+⇔
+−−=+−+⇔

x
x
x

xxxx

 

4. 427 =× n  

....
....
42

....
7

=⇔

=×⇔

n

n  

5. 45: =x  

....
....4....5:

=⇔
×=×⇔

x
x

 

 

 

 

 

---===:::”””<<+>>”””:::===--- 
BELAJAR TEKUN DAN TERTIB MERUPAKAN KEBIASAANKU 

Kesimpulan: 

 Kalimat terbuka yang memiliki hubungan sama dengan (=) dan sebuah variabel 

berpangkat satu dinamakan .......................................................... 
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PENERAPAN  PLSV 

Nama/No. : 1. ......................................... 

  2. ........................................ 

 

Selesaikan soal-soal berikut! 

1. Tiga kali sebuah bilangan ditambah 5 menghasilkan 110. Tentukan bilangan 

tersebut! 

Jawab: 

Misalkan bilangan tersebut x. 

Tiga kali sebuah bilangan berarti x×...... . 

Persamaannya menjadi 1105.... =+x . 

.....
.....
.....

..........
.....110.....5....

1105....

=⇔

=⇔

=⇔
−=−+⇔

=+

x

x

x
x

x

 

Jadi, bilangan tersebut adalah .... 

 

2. Berat Tia 5 kg lebih berat dari Nia. Jika jumlah berat mereka 75 kg, maka 

tentukan berat masing-masing! 

Jawab: 

Misalkan berat Nia adalah x kg. 

Maka berat Tia adalah ( )x+.... . 

Persamaannya menjadi ( ) 75.... =++ xx . 
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( )

........
....75............

75........
75....

75....

=⇔
−=−+⇔

=+⇔
=++⇔

=++

x
x
x

xx
xx

 

....
....
....

=⇔

=⇔

x

x  

Karena berat Nia sama dengan x, maka berat Nia adalah ....kg. 

Karena berat Tia 5 kg lebih berat dari Nia, maka berat Tia adalah 

........5 =+ kg. 

 

3. Umur Dika tiga kali umur Cindy. Jika selisih umur mereka 24 tahun, tentukan 

umur masing-masing! 

Jawab: 

Misalkan umur Cindy adalah x tahun. 

Maka umur Dika ( )x×....  tahun. 

Persamaannya menjadi ( ) 24.... =−× xx . 

( )

....
....
....

24....
24....
24....

=⇔

=⇔

=⇔
=−⇔
=−×

x

x

x
xx
xx

 

Karena umur Cindy sama dengan x, maka umur Cindy adalah .... tahun. 

Karena umur Dika tiga kali umur Cindy, maka umur Dika adalah ........5 =×  

tahun. 

 

4. Anton berjalan mengelilingi taman yang berbentuk persegi panjang. Dalam 

satu putaran Anton melangkah sebanyak 40 langkah. Jika sisi panjang lebih 

banyak 5 langkah dari dua kali lebarnya, tentukan ukuran panjang dan lebar 

taman tersebut (dalam langkah)! 
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Jawab: 

Misalkan sisi lebarnya (l) adalah x langkah. 

Maka sisi panjangnya (p) adalah ( )........ +x  langkah. 

Rumus keliling adalah lplplpK ........ +=+++= . 

Maka persamaannya adalah ( ) 40................ =++ xx  

( ) 40................ =++ xx  

40........
40............

=+⇔
=++⇔

x
xx

 

....
....
....

........
....40............

=⇔

=⇔

=⇔
−=−+⇔

x

x

x
x

 

Karena sisi lebarnya sama dengan x, maka sisi lebar taman tersebut adalah 

.... langkah. 

Karena sisi panjang lebih banyak 5 langkah dari dua kali lebarnya, maka sisi 

panjangnya adalah ....5....2 =+×  langkah. 

 

5. Setelah memberhentikan 10 karyawannya, sebuah perusahaan menjadi 

mempunyai 940 karyawan. Tentukan karyawan mula-mula perusahaan 

tersebut! 

Jawab: 

Misalkan karyawan mula-mula perusahaan tersebut adalah x orang. 

Maka persamaannya menjadi 94010 =−x . 

....
....940....10

94010

=⇔
+=+−⇔

=−

x
x

x
 

Jadi, karyawan mula-mula perusahaan tersebut adalah .... orang. 

 

---===:::”””<<+>>”””:::===--- 
BELAJAR TEKUN DAN TERTIB MERUPAKAN KEBIASAANKU 
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JAWABAN LKS A 

 

Tentukan koefisien, variabel dan konstantanya! 

a. 4+x   d. 32745 +−−+ nmnm  

Koefisen : 1  Koefisen : 5, 4, (-7) dan (-2) 

Variabel : x Variabel : m dan n 

Konstanta : 4 Konstanta : 3 

b. 182 ++ xx  e. 52 2 −+ aa  

Koefisen : 1 dan 2  Koefisen : 2 dan 1 

Variabel : x Variabel : a2 dan a 

Konstanta : 18 Konstanta : (-5) 

c. qp 153 −  f. bba 512 ++−  

Koefisen : 3 dan (-15)  Koefisen : 1, (-1) dan 5 

Variabel : p dan q Variabel : a, b dan b2 

Konstanta : - Konstanta : 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan: 

 Bilangan yang selalu ada di dekat peubah dinamakan koefisien. 

 Suatu lambang atau peubah yang dapat diganti dengan anggota 

sembarang himpunan yang diketahui disebut variabel. 

 Bilangan atau suatu besaran yang tidak memerlukan pengganti 

lagi disebut konstanta. 

 

Lampiran 17 
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JAWABAN LKS B 

 

A.  Hitung banyak sukunya kemudian tentukan apakah suku sejenis atau 

tidak sejenis! 

1. 12 +x  

Banyaknya suku ada 2, yaitu 2x dan 1. 

Termasuk suku tak sejenis. 

2. xx 53 +  

Banyaknya suku ada 2, yaitu 3x dan 5x. 

Termasuk suku sejenis. 

3. 124 2 ++ xx  

Banyaknya suku ada 3, yaitu 4x2, 2x dan 1. 

Termasuk suku tak sejenis. 

4. 322 23 −−+ baa  

Banyaknya suku ada 4, yaitu 2a3, a, (-2b2)dan (-3). 

Termasuk suku tak sejenis. 

B. Sederhanakan bentuk-bentuk aljabar berikut! 

1. xx 62 +  

x8=  

2. 1210 +−− bb  

112 +−= b  

3. qpqppqp +++− 645  

qpqp ++= 26  

4. ( ) ( )nn −+− 1213  

1
2233

−=
−+−=

n
nn

 

5. ( ) ( )nmnm 52732 −−−−  

nm
nmnm

248
102146

+−=
+−+−=

 

 

Lampiran 18 
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C. Jumlahkanlah setiap bentuk aljabar berikut! 

1. baba 38dan  6 ++  

ba
baba

414
386

+=
+++=  

2. ba +− 4 , 3−a  dan 53 +a  

1
5344

+=
++−++−=

b
aaba  

3. ( )32 +a  dan ( )a+23  

( ) ( )

125
3662
2332

+=
+++=

+++=

a
aa

aa
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan: 

 Bentuk aljabar yang mempunyai suku 

variabel sama disebut suku sejenis. 

 Bentuk aljabar yang mempunyai suku 

variabel tidak sama disebut suku tidak 

sejenis. 
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JAWABAN LKS C 

 

A. Manakah dari bentuk-bentuk aljabar berikut yang merupakan PLSV? 

1. 95 =+x  

Apakah termasuk PLSV? (ya) 

Karena mempunyai satu variabel berpangkat satu dan bertanda sama 

dengan. 

2. 1182 =−a  

Apakah termasuk PLSV? (bukan) 

Karena mempunyai satu variabel berpangkat dua. 

3. 64 >×m  

Apakah termasuk PLSV? (bukan) 

Karena tidak mempunyai hubungan sama dengan. 

4. 4
3

2
=

p  

Apakah termasuk PLSV? (ya) 

Karena mempunyai satu variabel berpangkat satu dan bertanda sama 

dengan. 

5. 652 =− lk  

Apakah termasuk PLSV? (bukan) 

Karena mempunyai dua variabel. 

6. xxx 310152 −=−−  

Apakah termasuk PLSV? (ya) 

Karena mempunyai satu variabel berpangkat satu dan bertanda sama 

dengan. 

7. 5835 +−=− yxyx  

Apakah termasuk PLSV? (bukan) 

Karena mempunyai dua variabel. 

B. Selesaikan PLSV berikut! 

6. 012 =+x  

Lampiran 19 
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2
1

2
1

2
2

10112

−=⇔

−=⇔

−=−+⇔

x

x

x

 
7. 234 =−x  

4
3

4
3

4
4

32334

=⇔

=⇔

+=+−⇔

x

x

x

 
8. 7213 −=+ xx  

6
6066

06
72727213

−=⇔
−=−+⇔

=+⇔
+−−=+−+⇔

x
x
x

xxxx

 
9. 427 =× n  

6
7
42

7
7

=⇔

=×⇔

n

n

 
10. 45: =x  

20
5455:

=⇔
×=×⇔

x
x

 
 
 

 

 

 

 

 

Kesimpulan: 

 Kalimat terbuka yang memiliki hubungan sama dengan (=) dan sebuah 

variabel berpangkat satu dinamakan persamaan linear satu variabel 

(PLSV). 
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JAWABAN LKS D 

 

Selesaikan soal-soal berikut! 

1. Tiga kali sebuah bilangan ditambah 5 menghasilkan 110. Tentukan bilangan 

tersebut! 

Jawab: 

Misalkan bilangan tersebut x. 

Tiga kali sebuah bilangan berarti x×3 . 

Persamaannya menjadi 11053 =+x . 

35
3

105
1053

5110553
11053

=⇔

=⇔

=⇔
−=−+⇔

=+

x

x

x
x

x

 

Jadi, bilangan tersebut adalah 35. 

 

2. Berat Tia 5 kg lebih berat dari Nia. Jika jumlah berat mereka 75 kg, maka 

tentukan berat masing-masing! 

Jawab: 

Misalkan berat Nia adalah x kg. 

Maka berat Tia adalah ( )x+5 . 

Persamaannya menjadi ( ) 755 =++ xx . 

( )

702
575525

7525
755

755

=⇔
−=−+⇔

=+⇔
=++⇔

=++

x
x
x

xx
xx

 

35
2

70

=⇔

=⇔

x

x

 
Karena berat Nia sama dengan x, maka berat Nia adalah 35kg. 
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Karena berat Tia 5 kg lebih berat dari Nia, maka berat Tia adalah 

40355 =+ kg. 

 

3. Umur Dika tiga kali umur Cindy. Jika selisih umur mereka 24 tahun, tentukan 

umur masing-masing! 

Jawab: 

Misalkan umur Cindy adalah x tahun. 

Maka umur Dika ( )x×3  tahun. 

Persamaannya menjadi ( ) 243 =−× xx . 

( )

12
2

24
242

243
243

=⇔

=⇔

=⇔
=−⇔
=−×

x

x

x
xx
xx

 
Karena umur Cindy sama dengan x, maka umur Cindy adalah 12 tahun. 

Karena umur Dika tiga kali umur Cindy, maka umur Dika adalah 60125 =×  

tahun. 

 

4. Anton berjalan mengelilingi taman yang berbentuk persegi panjang. Dalam 

satu putaran Anton melangkah sebanyak 40 langkah. Jika sisi panjang lebih 

banyak 5 langkah dari dua kali lebarnya, tentukan ukuran panjang dan lebar 

taman tersebut (dalam langkah)! 

Jawab: 

Misalkan sisi lebarnya (l) adalah x langkah. 

Maka sisi panjangnya (p) adalah ( )52 +x  langkah. 

Rumus keliling adalah lplplpK 22 +=+++= . 

Maka persamaannya adalah ( ) 40522 =++ xx  

( ) 40522 =++ xx  
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40106
40106

=+⇔
=++⇔

x
xx

 

5
6

30
306

104010106

=⇔

=⇔

=⇔
−=−+⇔

x

x

x
x

 
Karena sisi lebarnya sama dengan x, maka sisi lebar taman tersebut adalah 5 

langkah. 

Karena sisi panjang lebih banyak 5 langkah dari dua kali lebarnya, maka sisi 

panjangnya adalah 15552 =+×  langkah. 

 

5. Setelah memberhentikan 10 karyawannya, sebuah perusahaan menjadi 

mempunyai 940 karyawan. Tentukan karyawan mula-mula perusahaan 

tersebut! 

Jawab: 

Misalkan karyawan mula-mula perusahaan tersebut adalah x orang. 

Maka persamaannya menjadi 94010 =−x . 

950
109401010

94010

=⇔
+=+−⇔

=−

x
x

x

 
Jadi, karyawan mula-mula perusahaan tersebut adalah 950 orang. 
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KISI-KISI INSTRUMEN UJI COBA 
 

Sekolah  : SMP N 26 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi  : Persamaan Linear Satu Variabel 

Kelas/Semester : VII/1 

1.  

No 
Standar 

Kompetensi 
Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Indikator 

Bentuk 
Soal 

Nomor 
Soal 

1 Memahami 
bentuk aljabar, 
persamaan dan 
pertidaksamaan 
linear satu 
variabel. 

Menyelesaikan 
persamaan 
linear satu 
variabel. 

Bentuk-bentuk 
aljabar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persamaan 
Linear Ssatu 
Variabel 

1. Siswa dapat 
mengetahui variabel 
dalam bentuk aljabar. 

2. Siswa dapat 
mengetahui koefisien 
dalam bentuk aljabar. 

3. Siswa dapat 
mengetahui 
konstanta dalam 
bentuk aljabar. 

4. Siswa dapat 
mengetahui suku-
suku yang sejenis 
dalam bentuk aljabar. 

5. Siswa dapat 
mengetahui suku-
suku yang tidak 
sejenis dalam bentuk 
aljabar. 

6. Siswa dapat 
menyederhanakan 
bentuk-bentuk 
aljabar. 

7. Siswa dapat 

Pilihan 
ganda 
 
 
Pilihan 
ganda 
 
 
Pilihan 
ganda 
 
 
Pilihan 
ganda 
 
 
 
Pilihan 
ganda 
 
 
 
Pilihan 
ganda 

1,2 
 
 
 
3,4 
 
 
 
5,6 
 
 
 
7,8 
 
 
 
 
9,10 
 
 
 
 
11,12 
 

Lampiran 21 
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mengenali 
persamaan linear 
satu variabel dalam 
berbagai bentuk dan 
variabel. 

8. Siswa dapat 
menyelesaikan 
persamaan linear 
satu variabel. 

9. Siswa dapat 
menerapkan 
persamaan linear 
satu variabel dalam 
kehidupan sehari-
hari. 

 
 
Pilihan 
ganda 
 
 
 
 
 
Uraian 
 
 
 
Uraian 

 
 
13,14,15 
 
 
 
 
 
 
1,2 
 
 
 
3,4,5 
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SOAL UJI COBA 
 

Sekolah : SMP N 26 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi : PLSV 
Kelas/Semester : VII/1 
Alokasi Waktu : 80 menit 

 
A. PILIHAN GANDA 

PETUNJUK: Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan menuliskan huruf a, b, c 

atau d pada lembar jawaban yang tersedia. 

1. Dalam bentuk aljabar 2372 =− yx  yang merupakan variabel adalah... 

a. 2 dan (-7)    c. x dan y 

b. 2 dan x     d. 23 

2. Bentuk aljabar qrprqp 43263 +=++− mempunyai variabel sebanyak... 

a. 2       c. 5 

b. 3      d. 6 

3. Dalam bentuk aljabar 625 =+ ba  yang merupakan koefisien adalah... 

a. a dan b     c. 5a dan 2b 

b. (-6)     d. 5 dan 2 

4. Dalam bentuk aljabar 0
3
2

2
=+

ba  yang merupakan koefisien adalah... 

a. 1 dan 2     c. a dan 2b 

b. 
2
1 dan 

3
2     d. a dan b 

5. Konstanta dalam bentuk aljabar 232 =+− aba  yaitu... 

a. 2a     c. ( )a+− 2  

b. ( )b3−      d. 2 

6. Manakah dari bentuk-bentuk aljabar berikut yang tidak mempunyai 

konstanta... 

a. 2372 =− yx     c. 22 2 nmnm +−  

b. 0233 =−− ba    d. 4
3
2

=p  

Lampiran 22 
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7. Diketahui suatu bentuk aljabar 5352 =+− xyx . Yang merupakan suku 

sejenis dalam bentuk aljabar tersebut adalah... 

a. 2x dengan 3x    c. (-5y) dengan 3x 

b. 2x dengan (-5y)   d. 3x dengan 5 

8. Dalam bentuk aljabar 0835 =+−+− mnmnmnm  mempunyai suku-suku 

sejenis, yaitu... 

a. 5m dengan (-3mn) dan (-m) dengan mn 

b. 5m dengan (-m) dan (-3mn) dengan mn 

c. 8n dengan (-m) dan (-3mn) dengan mn 

d. 8n dengan 5m dan (-3mn) dengan (-m) 

9. Suku-suku yang tidak sejenis dalam bentuk aljabar 523 =+− xyx  adalah... 

a. 3x dengan x    c. 3x dengan (-5x) 

b. b. 3x dengan (-2y)   d. x dengan (-5x) 

10. Dari bentuk-bentuk alajabar di bawah ini, manakah yang mempunyai suku-

suku yang tidak sejenis... 

a. 0
3

2
2

=+
xx     c. rqp 53 =+−  

b. abba 22 =+−    d. nmnm −=+ 32  

11. Bentuk aljabar 0232 =+−− aba dapat disederhanakan menjadi... 

a. 025 =− ba     c. 02 =− ba  

b. 02 =+− aba     d. 0233 =−− ba  

12. Bentuk aljabar ( ) ( ) 0432432 =+−+ xx  dapat disederhanakan menjadi... 

a. 022 =+− x     c. ( ) 0264 =+ xx  

b. 01414 =−x     d. ( ) 0432 =+ xx  

13. Pernyataan berikut yang benar mengenai Persamaan Linear Satu Variabel 

(PLSV) adalah... 

a.   Kalimat terbuka yang memiliki hubungan sama dengan (=) dan sebuah 

variabel berpangkat satu 

b. Suatu lambang yang dapat diganti bilangan apapun 

c.  Kalimat matematika yang memiliki tanda sama dengan (=) 



117 

 

d. Kalimat matematika yang mempunyai variabel berpangkat satu 

14. Diketahui bentuk-bentuk aljabar berikut: 

(i) 63 =+ yx  

(ii) 062 =+a  

(iii) 0122 =+− pp  

(iv) 63 <p  

Dari bentuk-bentuk aljabar di atas yang merupakan PLSV adalah... 

a. (iv)     c. (ii) 

b. (iii)     d. (i) 

15. Manakah dari bentuk-bentuk aljabar di bawah ini yang bukan merupakan 

PLSV... 

a. 0=+ nm     c. 4
3
2

=p  

b. 7253 −=− aa    d. 1053 =−x  

 

B. URAIAN 

PETUNJUK : Kerjakan semua soal di bawah ini di lembar jawaban yang sudah 

disediakan 

1. Tentukan himpunan penyelesaian (HP) dari PLSV 163 −= xx ! 

2. Tentukan himpunan penyelesaian (HP) dari PLSV ( ) ( ) 51233 −=+−− xx ! 

3. Suatu perusahaan mempunyai x orang pegawai. Karena suatu hal, 

perusahaan itu memberhentikan 14 orang pegawainya, sehingga pegawainya 

sekarang menjadi 82 orang. Tentukan nilai x! 

4.  

 

 

 

 III 

I II 
Sebuah kebun berbentuk segitiga seperti gambar di 

samping. Sisi 1+= xI , sisi 

22 += xII  dan sisi 33 += xIII . 

Apabila keliling kebun tersebut 
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5. Sebuah taman bebentuk persegi panjang. Sisi panjang lebih besar 3 meter 

dari 2 kali lebarnya. Taman tersebut mempunyai keliling 30 meter. Apabila 

lebarnya dinyatakan dengan x meter, tentukan luas dari taman tersebut! 

 

*KEJUJURAN  ADALAH  AWAL  DARI  SEBUAH  KEPERCAYAAN* 
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KUNCI JAWABAN INSTRUMEN UJICOBA 
A. PILIHAN GANDA 

1. Variabel adalah suatu lambang atau peubah yang dapat diganti dengan anggota 

sembarang himpunan yang diketahui. 

Dalam bentuk aljabar 2372 =− yx  yang termasuk variabel adalah x dan y. 

Jawab: c. 

2. Dalam bentuk aljabar qrprqp 43263 +=++− mempunyai variabel 

sebanyak 3 buah, yaitu p, q dan r. 

Jawab: b. 

3. Koefisien adalah bilangan yang selalu ada di dekat peubah. 

Dalam bentuk aljabar 625 =+ ba  yang merupakan koefisien adalah 5 dan 2. 

Karena 5 koefisien dari variabel a, sedangkan 2 koefisien dari variabel b. 

Jawab: d. 

4. Dalam bentuk aljabar 0
3
2

2
=+

ba  yang merupakan koefisien adalah 
2
1 dan 

3
2 . 

Karena aa
×=

2
1

2
 dan bb

×=
3
2

3
2 , 

2
1  merupakan koefisien dari variabel a, 

sedangkan 
3
2  merupakan koefisien dari variabel b. 

Jawab: b. 

5. Konstanta adalah bilangan atau suatu besaran yang tidak memerlukan 

pengganti lagi. 

Konstanta dalam bentuk aljabar 232 =+− aba  yaitu 2. 

Jawab: d. 

6. a. 2372 =− yx , mempunyai konstanta 23. 

b. 0233 =−− ba , mempunyai konstanta (-2). 

c. 22 2 nmnm +− , tidak mempunyai konstanta. 

d. 4
3
2

=p , mempunyai konstanta 4. 

Jawab: c. 

 

Lampiran 23 
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7. Suku yang sejenis adalah suku-suku dengan variabel yang sama. 

Dalam bentuk aljabar 5352 =+− xyx , suku-suku yang sejenis adalah 2x 

dengan 3x. 

Karena 2x dan 3x mempunyai variabel yang sama, yaitu x. 

Jawab: a. 

8. Dalam bentuk aljabar 0835 =+−+− mnmnmnm  mempunyai suku-suku 

sejenis, yaitu 5m dengan (-m) dan (-3mn) dengan mn. 

Karena 5m dan (-m) mempunyai variabel yang sama, yaitu m. 

Sedangkan (-3mn) dan mn mempunyai variabel yang sama, yaitu mn. 

Jawab: b 

9. Suku-suku yang tidak sejenis dalam bentuk aljabar 523 =+− xyx  adalah 3x 

dengan (-2y). 

Karena 3x variabelnya adalah x sedangakan (-2y) variabelnya adalah y. 

Jawab: b. 

10. a. 0
3

2
2

=+
xx , suku-sukunya sejenis dengan variabel x. 

b. abba 22 =+− , mempunyai suku-suku yang sejenis, yaitu a dengan 2a dan 

(-2b) dengan b. 

c. rqp 53 =+− , tidak mempunyai suku-suku yang sejenis karena variabelnya 

ada tiga yaitu p, q dan r. 

d. nmnm −=+ 32 , mempunyai suku-suku yang sejenis, yaitu m dengan 3m 

dan 2n dengan (-n). 

Jawab: c. 

11. aba +−− 232  

233
232

−−=
−−+=

ba
baa  

Jawab: d. 

12. ( ) ( ) 0432432 =+−+ xx  

22
8686

+−=
−−+=

x
xx
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Jawab: a. 

 

 

13. Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang memiliki 

hubungan sama dengan (=) dan sebuah variabel berpangkat satu. 

Jawab: a. 

14. (i) 63 =+ yx , bukan termasuk PLSV karena mempunyai dua variabel. 

(ii) 062 =+a , termasuk PLSV karena memiliki hubungan sama dengan (=) 

dan sebuah variabel berpangkat satu (a) 

(iii) 0122 =+− pp , bukan termasuk PLSV, karena memiliki dua variabel. 

(iv) 63 <p , bukan termasuk PLSV, karena tidak memiliki hubungan sama 

dengan. 

Jawab: c. 

15. Yang bukan merupakan PLSV adalah 0=+ nm . 

Karena mempunyai dua variabel, yaitu m dan n. 

Jawab: a. 

 

B. URAIAN 

No Langkah Penyelesaian Skor 

1 163 −= xx  

8
162
163

−=
−=
−=−

x
x
xx

 

HP ( ){ }8−=  

 

 

 

10 

5 

2 ( ) ( ) 51233 −=+−− xx  

3
62

1152
5112
5293

=
=

+−=
−=−
−=−−−

x
x
x

x
xx

 

 

 

 

 

 

10 
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HP ( ){ }3=  5 

3 Diket:  perusahaan mempunyai x pegawai. 

 14 orang diberhentikan 

 Sisa pegawai 82 orang 

Ditanya: a) buatlah persamaannya 

 b) tentukan nilai x 

Jawab: 

a) Jadi, persamaannya adalah 8214 =−x  

b) 8214 =−x  

96
1482

=
+=

x
x

 

Jadi, nilai x adalah 96. 

 

 

 

 

6 

 

3 

 

 

3 

3 

4 Diket: segitiga, sisi I 1+= x meter 

  sisi II 22 += x meter 

  sisi III 33 += x meter 

 keliling segitiga 42 m 

Ditanya: tentukan panjang sisi I, II dan III 

Jawab: 

Keliling = sisi + sisi + sisi 

         42 = I + II + III 

3322142 +++++= xxx  

6
366

6426
6642

=
=

−=
+=

x
x
x

x

 

Jadi, sisi I 7161 =+=+= x m 

 sisi II ( ) 1421226222 =+=+=+= x m 

 sisi III ( ) 2131836333 =+=+=+= x m 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

8 

2 

2 

2 

5 Diket: taman berbentuk persegi panjang 

 sisi panjang lebih besar 3 m dari 2 kali lebarnya 
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 keliling taman 30 m. 

Ditanya: luas taman 

Jawab: 

Misalkan lebarnya x m, maka panjangnya ( )x23+  m. 

Keliling lplp +++=  

( )
( )

4
246

6306
6630

23230
230

=
=

−=
+=

++=
+=

x
x
x

x
xx

lp

 

Panjang ( ) ( ) 118342323 =+=+=+= x m. 

Lebar 4== x m. 

Luas lp×=  

 411×=  

 44= m2 

Jadi, luas taman tersebut adalah 44 m2. 
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SKOR TOTAL URAIAN 85 

 

Keterangan: 

a) Skor tiap butir untuk pilihan ganda (obyektif) adalah 1 (satu). 

b) Nilai maksimal sama dengan skor total (skor pilihan ganda ditambah 

dengan skor uraian), yaitu 15 + 85 = 100.  
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ANALISIS VALIDITAS, TARAF KESUKARAN, DAYA BEDA DAN RELIABILITAS 
SOAL UJI COBA BENTUK OBYEKTIF 

 

No Kode Nomor Butir Soal Y Y2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 UC-6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 225 
2 UC-30 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 196 
3 UC-17 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 196 
4 UC-33 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 196 
5 UC-29 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 196 
6 UC-8 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 196 
7 UC-24 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 196 
8 UC-26 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13 169 
9 UC-37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 13 169 
10 UC-5 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169 
11 UC-38 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169 
12 UC-16 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13 169 
13 UC-27 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169 
14 UC-15 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13 169 
15 UC-18 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169 
16 UC-14 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169 
17 UC-12 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169 
18 UC-23 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 12 144 
19 UC-21 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 12 144 
20 UC-20 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12 144 
21 UC-39 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 12 144 
22 UC-28 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 144 
23 UC-10 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 11 121 
24 UC-19 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 11 121 
25 UC-31 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 11 121 
26 UC-34 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 10 100 
27 UC-4 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 10 100 
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No Kode Nomor Butir Soal Y Y2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
28 UC-7 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 9 81 
29 UC-1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 8 64 
30 UC-25 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 8 64 
31 UC-32 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 7 49 
32 UC-13 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 7 49 
33 UC-36 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 6 36 
34 UC-9 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 6 36 
35 UC-11 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 6 36 
36 UC-22 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 6 36 
37 UC-35 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 5 25 
38 UC-2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4 16 
39 UC-3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 9 
Jumlah 32 29 30 11 28 28 27 30 30 28 30 25 31 28 30 41

7 
487
5 

Va
lid

ita
s 

Mp 11,5 11,931 11,933 12,72
7 

11,786 11,714 11,741 11,8 11,8 11,821 11,9 12,08 11,645 12,036 11,667   

Mt 10,692 10,692 10,692 10,69
2 

10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692   

p 0,846 0,769 0,769 0,308 0,744 0,769 0,718 0,769 0,795 0,744 0,795 0,667 0,821 0,744 0,769   
q 0,179 0,256 0,231 0,718 0,282 0,282 0,308 0,231 0,231 0,282 0,231 0,359 0,205 0,282 0,231   
pq 0,152 0,197 0,178 0,221 0,210 0,217 0,221 0,178 0,183 0,210 0,183 0,239 0,168 0,210 0,178   
SDt 5,058 4,584 4,742 1,739 4,426 4,426 4,268 4,742 4,742 4,426 4,742 3,952 4,900 4,426 4,742   
rpbi 0,347 0,468 0,478 0,766 0,401 0,381 0,375 0,426 0,434 0,414 0,473 0,479 0,389 0,493 0,375   
rtabel 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316   
Kriteri
a 

valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid   

Ke
su

ka
ra

n B 32 29 30 11 28 28 27 30 30 28 30 25 31 28 30   
JS 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39   
P 0,821 0,744 0,769 0,282 0,718 0,718 0,692 0,769 0,769 0,718 0,769 0,641 0,795 0,718 0,769   
Kriteri
a 

muda
h 

muda
h 

muda
h 

sukar muda
h 

muda
h 

sedan
g 

muda
h 

muda
h 

muda
h 

muda
h 

sedan
g 

muda
h 

muda
h 

muda
h 
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No Kode Nomor Butir Soal Y Y2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Da
ya

 B
ed

a 

BA 19 17 18 8 16 16 16 19 19 18 18 16 17 18 18   
BB 13 11 11 3 11 11 10 10 11 9 11 8 13 9 11   
JA 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19   
JB 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19   
D 0,316 0,316 0,368 0,263 0,263 0,263 0,316 0,474 0,421 0,474 0,368 0,421 0,211 0,474 0,368   
Kriteri
a 

cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup baik baik baik cukup baik cukup baik cukup   

Re
lia

bi
lit

as
 �pq 2,944 r11 > rtabel = Reliabel   

S2 10,675   
r11 0,776   
Kriteri
a 

dipaka
i 

dipaka
i 

dipaka
i 

dipaka
i 

dipaka
i 

dipaka
i 

dipakai dipaka
i 

dipaka
i 

dipaka
i 

dipaka
i 

dipakai dipaka
i 

dipaka
i 

dipaka
i 
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ANALISIS VALIDITAS, TARAF KESUKARAN, DAYA BEDA DAN 
RELIABILITAS 

SOAL UJI COBA BENTUK URAIAN 
 
No Kode Nomor Butir Soal Y Y2 1 2 3 4 5 
1 UC-37 15 15 12 16 15 73 5329 
2 UC-6 15 12 15 16 10 68 4624 
3 UC-30 15 15 12 16 15 73 5329 
4 UC-38 15 15 12 18 10 70 4900 
5 UC-14 15 10 12 20 10 67 4489 
6 UC-39 15 15 10 18 8 66 4356 
7 UC-8 15 15 10 18 6 64 4096 
8 UC-21 15 15 12 10 10 62 3844 
9 UC-35 12 12 7 16 10 57 3249 
10 UC-23 12 15 12 16 6 61 3721 
11 UC-36 15 15 12 16 0 58 3364 
12 UC-25 12 15 10 10 8 55 3025 
13 UC-12 12 10 10 16 6 54 2916 
14 UC-17 12 10 10 15 6 53 2809 
15 UC-20 12 12 12 10 6 52 2704 
16 UC-32 12 12 7 18 6 55 3025 
17 UC-34 10 15 12 15 6 58 3364 
18 UC-33 10 15 12 10 8 55 3025 
19 UC-9 12 12 10 18 8 60 3600 
20 UC-18 15 12 12 10 6 55 3025 
21 UC-13 15 12 12 10 6 55 3025 
22 UC-7 12 10 10 16 6 54 2916 
23 UC-24 12 12 10 18 0 52 2704 
24 UC-15 10 12 10 16 0 48 2304 
25 UC-10 12 15 12 10 2 51 2601 
26 UC-31 12 15 12 16 2 57 3249 
27 UC-11 15 12 12 16 2 57 3249 
28 UC-28 15 12 12 10 2 51 2601 
29 UC-29 10 10 12 10 2 44 1936 
30 UC-16 12 12 10 10 2 46 2116 
31 UC-3 10 10 7 15 6 48 2304 
32 UC-26 12 10 7 10 6 45 2025 
33 UC-5 10 10 7 10 6 43 1849 
34 UC-1 10 10 7 10 2 39 1521 
35 UC-2 15 12 12 10 0 49 2401 
36 UC-22 10 12 7 15 0 44 1936 
37 UC-4 10 10 10 10 2 42 1764 
38 UC-27 10 10 7 15 2 44 1936 
39 UC-19 12 10 10 10 2 44 1936 

Jumlah 490 483 407 539 210 2129 119167 

Va
lid

ita
s 

∑X 490 483 407 539 210   
∑Y 2129 2129 2129 2129 2129   
∑XY 27222 26803 22601 30091 12450   
∑X2 6310 6141 4409 7885 1714   
∑Y2 119167 119167 119167 119167 119167   
rhitung 0,703 0,637 0,555 0,589 0,752   
rtabel 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316   

Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid   

su
ka

ra
n Ѕm 15 15 15 20 20   

P 0,838 0,826 0,696 0,691 0,269   
Kriteria Mudah Mudah Sedang Sedang Sukar   
∑Xa 159 154 126 180 100   

Lampiran 25 



128 

 

pa(27% atas) 0,964 0,933 0,764 0,818 0,455   
∑Xb 121 116 96 125 30   

pb(27% bawah) 0,733 0,703 0,582 0,568 0,136   
D 0,230 0,230 0,182 0,250 0,318   

Kriteria Cukup Cukup Jelek Cukup Baik   

Re
lia

bi
lit

as
 ∑X2 6310 6141 4409 7885 1714   

σ2 3,938 4,083 4,143 11,173 14,955   
σ2total 75,524 

r11 > rtabel = Reliabel 

  
∑σ2 38,292   
r11 0,616   

Kriteria Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai   
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PERHITUNGAN VALIDITAS 

SOAL UJICOBA BENTUK OBYEKTIF 

 

Rumus yang digunakan: 

q
p

SD
MM

r
t

tp
pbi

−
=  dengan 

22

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∑−

∑
=

N
Y

N
YSDt  (Sudijono, 2006:185) 

Ket: 

rpbi = koefisien validitas item 

Mp = rata-rata skor dari subyek yang menjawab benar bagi item yang dicari 

validitasnya 

Mt = rata-rata skor total 

SDt = Standar deviasi dari skor total 

p = proporsi siswa yang menjawab benar 

q = proporsi siswa yang menjawab salah 

Kriteria: soal valid jika rpbi > rtabel 

Contoh perhitungan validitas butir soal obyektif no. 1. 

No Kode X Y Y2 XY 

1 UC-37 1 15 225 15
2 UC-6 1 14 196 14
3 UC-30 1 14 196 14
4 UC-38 1 14 196 14
5 UC-14 1 14 196 14
6 UC-39 1 14 196 14
7 UC-8 1 14 196 14
8 UC-21 1 13 169 13
9 UC-35 1 13 169 13
10 UC-23 1 13 169 13
11 UC-36 1 13 169 13
12 UC-25 1 13 169 13
13 UC-12 1 13 169 13
14 UC-17 1 13 169 13
15 UC-20 1 13 169 13
16 UC-32 1 13 169 13
17 UC-34 1 13 169 13
18 UC-33 1 12 144 12
19 UC-9 1 12 144 12
20 UC-18 0 12 144 0
21 UC-13 1 12 144 12
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22 UC-7 1 12 144 12
23 UC-24 0 11 121 0
24 UC-15 1 11 121 11
25 UC-10 1 11 121 11
26 UC-31 1 10 100 10
27 UC-11 1 10 100 10
28 UC-28 1 9 81 9
29 UC-29 1 8 64 8
30 UC-16 1 8 64 8
31 UC-3 0 7 49 0
32 UC-26 0 7 49 0
33 UC-5 1 6 49 6
34 UC-1 0 6 49 0
35 UC-2 1 6 49 6
36 UC-22 1 6 49 6
37 UC-4 1 6 49 6
38 UC-27 0 4 49 0
39 UC-19 0 4 49 0

Jumlah 32 419 5024 368
 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh data sebagai berikut. 

5,11
32
368

1.
1.

=

=

=
nopadabenarmenjawabyangsiswabanyak

nopadabenarmenjawabyangtotalskorjumlahM p

 

692,10
39
419

=

=

=
siswabanyak

totalskorjumlahM t

 

846,0
39
32

1.

=

=

=
siswabanyak

nosoalpadabenarmenjawabyangsiswabanyaknyap

 

179,0
846,01

1

=
−=
−= pq
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058,5
39
419

39
5024 2

22

=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∑−

∑
=

N
Y

N
YSDt

 

347,0
179,0
846,0

058,5
692,105,11

=

−
=

−
=

q
p

SD
MM

r
t

tp
pbi

 

Dengan 05,0=α  dan n = 39 diperoleh rtabel = 0,316. 

Karena  0,347 > 0,316 ini berarti rpbi > rtabel, maka soal no. 1 dikatakan valid. 
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PERHITUNGAN VALIDITAS 

SOAL UJICOBA BENTUK URAIAN 

 

Rumus yang digunakan: 

( )( )
( ){ } ( ){ }2222 YYNXXN

YXXYNrxy
∑−∑∑−∑

∑∑−∑
=

 (Sudijono, 2006:181) 

Kriteria: 

Butir soal dikatakan valid jika tabelhitung rr >  , dengan α = 5%. 

Contoh perhitungan validitas butir soal uraian no. 1. 

No Kode X Y X2 Y2 XY 

1 UC-37 15 73 225 5329 1095 
2 UC-6 15 68 225 4624 1020 
3 UC-30 15 73 225 5329 1095 
4 UC-38 15 70 225 4900 1050 
5 UC-14 15 67 225 4489 1005 
6 UC-39 15 66 225 4356 990 
7 UC-8 15 64 225 4096 960 
8 UC-21 15 62 225 3844 930 
9 UC-35 12 57 144 3249 684 
10 UC-23 12 61 144 3721 732 
11 UC-36 15 58 225 3364 870 
12 UC-25 12 55 144 3025 660 
13 UC-12 12 54 144 2916 648 
14 UC-17 12 53 144 2809 636 
15 UC-20 12 52 144 2704 624 
16 UC-32 12 55 144 3025 660 
17 UC-34 10 58 100 3364 580 
18 UC-33 10 55 100 3025 550 
19 UC-9 12 60 144 3600 720 
20 UC-18 15 55 225 3025 825 
21 UC-13 15 55 225 3025 825 
22 UC-7 12 54 144 2916 648 
23 UC-24 12 52 144 2704 624 
24 UC-15 10 48 100 2304 480 
25 UC-10 12 51 144 2601 612 
26 UC-31 12 57 144 3249 684 
27 UC-11 15 57 225 3249 855 
28 UC-28 15 51 225 2601 765 
29 UC-29 10 44 100 1936 440 
30 UC-16 12 46 144 2116 552 
31 UC-3 10 48 100 2304 480 
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32 UC-26 12 45 144 2025 540 
33 UC-5 10 43 100 1849 430 
34 UC-1 10 39 100 1521 390 
35 UC-2 15 49 225 2401 735 
36 UC-22 10 44 100 1936 440 
37 UC-4 10 42 100 1764 420 
38 UC-27 10 44 100 1936 440 
39 UC-19 12 44 144 1936 528 

Jumlah 490 2129 6310 119167 27222 
 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh data sebagai berikut. 

( )( )
( ){ } ( ){ }

( )( ) ( )( )
703,0

212911916739490631039

21294902722239
22

2222

=

−×−×

×−×
=

∑−∑∑−∑

∑∑−∑
=

YYNXXN

YXXYNrxy

 

Dengan N = 39 dan α = 5% maka diperoleh r tabel = 0,316. 

Karena  0,703 > 0,316. Ini berarti  tabelhitung rr >  , maka butir soal nomor 1 

dikatakan valid. 
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PERHITUNGAN RELIABILITAS 

SOAL UJICOBA BENTUK OBYEKTIF 

 

Rumus yang digunakan: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∑−
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
= 2

2

11 1 S
pqS

n
nr  

Keterangan: 

n = banyak butir soal 

Σpq = jumlah dari p×q 

S2 = varians total 

Kriteria: 

Instrumen dikatakan reliabel apabila r11 > rtabel. 

Contoh perhitungan reliabilitas soal uraian no.1. 

Berdasarkan tabel pada analisis ijucoba, diperoleh data: 

2,944
0,1780,2100,1680,2390,183   

0,2100,1830,1780,2210,2170,2100,2210,1780,1970,152

=
++++

++++++++++=∑ pq

 

( )

675,10
39

39
4174875

2

2

=

−
=S  

n = 15 

776,0
675,10

944,2675,10
115

15

1 2

2

11

=

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∑−
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
=

S
pqS

n
nr

 

Dengan 05,0=α  dan N = 39 diperoleh rtabel = 0,316. 

Didapat r11 = 0,776 > 0,316, maka r11 > rtabel.  

Artinya soal obyektif nomor 1 sudah reliabel. 
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PERHITUNGAN RELIABILITAS 

SOAL UJICOBA BENTUK URAIAN 

 

Rumus yang digunakan: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∑
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
= 2

2

11 1
1 t

i

n
nr

σ
σ

  (Sudijono, 2006:208) 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas yang dicari 
2
iσ∑  = jumlah varians skor tiap-tiap item 

2
tσ  = varians total 

n = banyak butir soal 

Kriteria: 

Instrumen dikatakan reliabel apabila r11 > rtabel. 

Contoh perhitungan reliabilitas soal uraian no.1. 

Berdasarkan tabel pada analisis ijucoba, diperoleh data: 

n = 5 
2
iσ∑  = 38,292 

2
tσ  = 75,524 

616,0
524,75
292,381

15
5

1
1 2

2

11

=

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∑
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
=

t

i

n
nr

σ
σ

 

Didapat r11 = 0,616 > 0,316, maka r11 > rtabel.  

Artinya soal uraian tersebut reliabel. 
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PERHITUNGAN DAYA BEDA 

SOAL UJICOBA BENTUK OBYEKTIF 

 

Rumus yang digunakan: 

BA PPD −= , dimana 
A

A
A J

BP =  dan 
B

B
B J

BP =  

Sehingga 
B

B

A

A

J
B

J
BD −= .  (Sudijono, 2006:389) 

Keterangan: 

BA = banyak siswa kelompok atas yang menjawab benar 

BB = banyak siswa kelompok bawah yang menjawab benar 

JA = banyak siswa kelompok atas 

JB = banyak siswa kelompok bawah 

Dengan kriteria: 

0,00 < D < 0,20  : jelek 

0,21 < D < 0,40  : cukup 

0,41 < D < 0,70  : baik 

0,71 < D < 1,00  : sangat baik 

Contoh perhitungan daya beda butir soal obyektif no. 1. 

Kelompok Atas Kelompok Bawah 

No Kode Skor No Kode Skor 

1 UC-6 1 1 UC-39 1 

2 UC-30 1 2 UC-28 1 

3 UC-17 1 3 UC-10 0 

4 UC-33 1 4 UC-19 1 

5 UC-29 1 5 UC-31 1 

6 UC-8 1 6 UC-34 1 

7 UC-24 1 7 UC-4 1 

8 UC-26 1 8 UC-7 1 

9 UC-37 1 9 UC-1 1 
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10 UC-5 1 10 UC-25 1 

11 UC-38 1 11 UC-32 0 

12 UC-16 1 12 UC-13 0 

13 UC-27 1 13 UC-36 1 

14 UC-15 1 14 UC-9 0 

15 UC-18 1 15 UC-11 1 

16 UC-14 1 16 UC-22 1 

17 UC-12 1 17 UC-35 1 

18 UC-23 1 18 UC-2 0 

19 UC-21 1 19 UC-3 0 

Jumlah 19 Jumlah 13 

Untuk oal no. 1, diperoleh data sebagai berikut: 

BA = 19 

BB = 13 

JA = 19 

JB = 19 

316,0
19
13

19
19

=

−=

−=
B

B

A

A

J
B

J
BD

 

Berdasarkan kriteria di atas, maka daya beda untuk soal obyektif no. 1 adalah 

cukup. 
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PERHITUNGAN DAYA BEDA 

SOAL UJICOBA BENTUK URAIAN 

 

Rumus yang digunakan: 

BA PPD −=  

di mana: PA = 27% kelompok atas PB = 27% kelompok bawah 

Kriteria: 

0,00 < D < 0,20  : jelek 

0,21 < D < 0,40  : cukup 

0,41 < D < 0,70  : baik 

0,71 < D < 1,00  : sangat baik 

Contoh perhitungan daya beda butir soal obyektif no. 1. 

27%×39 = 10,53 ≈ 11 

Kelompok Atas Kelompok Bawah 

No Kode Skor No Kode Skor 

1 UC-37 15 1 UC-29 10 

2 UC-6 15 2 UC-16 12 

3 UC-30 15 3 UC-3 10 

4 UC-38 15 4 UC-26 12 

5 UC-14 15 5 UC-5 10 

6 UC-39 15 6 UC-1 10 

7 UC-8 15 7 UC-2 15 

8 UC-21 15 8 UC-22 10 

9 UC-35 12 9 UC-4 10 

10 UC-23 12 10 UC-27 10 

11 UC-36 15 11 UC-19 12 

Jumlah 159 Jumlah 121 
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Dari data di atas maka diperoleh: 

964,0
1115

159
=

×
=AP  733,0

1115
121

=
×

=BP  

230,0733,0964,0 =−=−= BA PPD  

Karena D = 0,230, maka berdasarkan kriteria butir soal nomor 1 mempunyai daya 
pembeda cukup. 
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PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN 

SOAL UJICOBA BENTUK OBYEKTIF 

 

Rumus yang digunakan: 

JS
BP =

 (Sudijono, 2006:372) 

Keterangan: 

P = proporsi kesukaran item 

B = banyak siswa yang menjawab benar 

JS = jumlah seluruh siswa 

Kriteria:  

Nilai p Kategori 

p < 0,3 

0,3 ≤ p ≤ 0,7 

p > 0,7 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

Contoh perhitungan taraf kesukaran butir soal obyektif no. 1. 

Dari lampiran diperoleh data sebagai berikut: 

B  = 32 

JS  = 39 

821,0
39
32

=

=

=
JS
BP

 

Berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, maka soal no. 1 termasuk soal 

mudah. 
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PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN 

SOAL UJICOBA BENTUK URAIAN 

 

Rumus yang digunakan: 

NS
xP

m

∑
=

 

Keterangan: 

P = proporsi kesukaran item 

x∑  = jumlah skor siswa yang menjawab pada item yang ditentukan 

mS  = skor maksimal item yang ditentukan 

N = jumlah seluruh siswa
 

Kriteria:  

Nilai p Kategori 

p < 0,3 

0,3 ≤ p ≤ 0,7 

p > 0,7 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

Contoh perhitungan taraf kesukaran butir soal uraian no. 1. 

Dari lampiran diperoleh data sebagai berikut: 

490=∑ x  

15=mS  

N   = 39 

838,0
3915

490

=
×

=

∑
=

NS
xP

m

 

Berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, maka soal no. 1 termasuk soal 

mudah. 
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HASIL ANALISIS VALIDITAS, TARAF KESUKARAN, DAYA BEDA 

DAN RELIABILITAS SOAL UJICOBA BENTUK OBYEKTIF 

 

No Indikator No. 
Soal 

Validitas Taraf Kesukaran Daya Beda Reliabilitas 

Hasil Kriteria Hasil Kriteria Hasil Kriteria Hasil Kriteria 

1 
Siswa dapat 
mengetahui 
variabel dalam 
bentuk aljabar  

1 0,347 Valid 0,821 Mudah 0,316 Cukup 

0,7
76

 >
 0,

31
6 (

r 11
 >

 r ta
be

l) R
EL

IA
BE

L 

Direvisi 

2 0,468 Valid 0,744 Mudah 0,316 Cukup Direvisi 

2 
Siswa dapat 
mengetahui 
koefisien dalam 
bentuk aljabar 

3 0,478 Valid 0,769 Mudah 0,368 Cukup Direvisi 

4 0,766 Valid 0,282 Sukar 0,263 Cukup Dipakai 

3 
Siswa dapat 
mengetahui 
konstanta dalam 
bentuk aljabar 

5 0,401 Valid 0,718 Mudah 0,263 Cukup Dipakai 

6 0,381 Valid 0,718 Mudah 0,263 Cukup Dipakai 

4 

Siswa dapat 
mengetahui suku-
suku yang sejenis 
dalam bentuk 
aljabar 

7 0,375 Valid 0,692 Sedang 0,316 Cukup Dipakai 

8 0,426 Valid 0,769 Mudah 0,474 Baik Direvisi 

5 

Siswa dapat 
mengetahui suku-
suku yang tidak 
sejenis dalam 
bentuk aljabar 

9 0,434 Valid 0,769 Mudah 0,421 Baik Direvisi 

10 0,414 Valid 0,718 Mudah 0,474 Baik Dipakai 

6 
Siswa dapat 
menyederhanakan 
bentuk-bentuk 
aljabar 

11 0,473 Valid 0,769 Mudah 0,368 Cukup Direvisi 

12 0,479 Valid 0,641 Sedang 0,421 Baik Dipakai 

7 

Siswa dapat 
mengenali 
persamaan linear 
satu variabel 
dalam berbagai 
bentuk dan 
variabel 

13 0,389 Valid 0,795 Mudah 0,211 Cukup Direvisi 

14 0,493 Valid 0,718 Mudah 0,474 Baik Dipakai 

15 0,375 Valid 0,769 Mudah 0,368 Cukup Direvisi 
 

Lampiran 30 
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HASIL ANALISIS VALIDITAS, TARAF KESUKARAN, DAYA BEDA 

DAN RELIABILITAS SOAL UJICOBA BENTUK URAIAN 

 

No Indikator 
No. 
Soal 

Validitas Taraf Kesukaran Daya Beda Reliabilitas 

Hasil Kriteria Hasil Kriteria Hasil Kriteria Hasil Kriteria 

1 

Siswa dapat 
menyelesaikan 
persamaan 
linear satu 
variabel 

1 0,703 Valid 0,838 Mudah 0,230 Cukup 

0,6
16

 >
 0,

31
6 (

r 11
 >

 r ta
be

l) R
EL

IA
BE

L 

Direvisi 

2 0,637 Valid 0,826 Mudah 0,230 Cukup Direvisi 

2 

Siswa dapat 
menerapkan 
persamaan 
linear satu 
variabel dalam 
kehidupan 
sehari-hari 

3 0,555 Valid 0,696 Sedang 0,182 Jelek Dipakai 

4 0,589 Valid 0,691 Sedang 0,250 Cukup Dipakai 

5 0,752 Valid 0,269 Sukar 0,318 Baik Dipakai 

 
Keterangan: Nomor 1, 2, 3, 8, 9, 11, 13, 15 (obyektif), 1 dan 2 (uraian) terlalu 

mudah. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan option atau pilihan 

jawaban terlalu mudah untuk diketahui siswa. Maka butir-butir soal 

tersebut direvisi option dan redaksinya. Butir-butir nomor 1, 2, 3, 8, 

9, 11, 13, 15 (obyektif), 1 dan 2 (uraian) direvisi dengan tujuan butir-

butir soal tersebut tingkat kesukarannya menjadi sedang. Sehingga 

perbandingan banyaknya butir soal mudah, soal sedang dan soal 

sukar adalah 3 : 6 : 1. 
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SOAL EVALUASI 
 

 
Sekolah : SMP N 26 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi : PLSV 
Kelas/Semester : VII/1 
Alokasi Waktu : 80 menit 

 
A. PILIHAN GANDA 

PETUNJUK: Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan menuliskan huruf a, b, c 

atau d pada lembar jawaban yang tersedia. 

16. Dalam bentuk aljabar 237
3

2
=− yx  yang merupakan variabel adalah... 

a. 2 dan (-7)    c. x dan y 

b. 
3
2  dan x    d. x2 dan ( )y7−  

17. Bentuk aljabar 
4

3432
3
23 pqrprqp ++=++− mempunyai variabel 

sebanyak... 

a. 2       c. 5 

b. 3      d. 6 

18. Dalam bentuk aljabar 
7
42

6
5

=+ ba  yang merupakan koefisien adalah... 

a. a dan b     c. a
6
5  dan 2b 

b. 
7
4      d. 

6
5  dan 2 

19. Dalam bentuk aljabar 0
3
2

2
=+

ba  yang merupakan koefisien adalah... 

a. 1 dan 2     c. a dan 2b 

b. 
2
1 dan 

3
2     d. a dan b 
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20. Konstanta dalam bentuk aljabar 232 =+− aba  yaitu... 

a. 2a     c. ( )a+− 2  

b. ( )b3−      d. 2 

 

21. Manakah dari bentuk-bentuk aljabar berikut yang tidak mempunyai 

konstanta... 

a. 2372 =− yx     c. 22 2 nmnm +−  

b. 0233 =−− ba    d. 4
3
2

=p  

 

22. Diketahui suatu bentuk aljabar 5352 =+− xyx . Yang merupakan suku 

sejenis dalam bentuk aljabar tersebut adalah... 

a. 2x dengan 3x    c. (-5y) dengan 3x 

b. 2x dengan (-5y)   d. 3x dengan 5 

23. Dalam bentuk aljabar 0835 =+−+− mnmnmnm  mempunyai suku-suku 

sejenis, yaitu... 

a. 5m dengan (-3mn) dan (-m) dengan mn 

b. 5m dengan (-m) dan (-3mn) dengan mn 

c. (-3mn) dengan mn 

d. 5m dengan (-m) 

24. Suku-suku yang tidak sejenis dalam bentuk aljabar 5
3
223 =+− xyx  

adalah... 

a. 3x dengan y    c. 3x dengan (-5x) 

b. 3x dengan (-2y)   d. 
3
2 x dengan (-5x) 

25. Dari bentuk-bentuk alajabar di bawah ini, manakah yang mempunyai suku-

suku yang tidak sejenis... 

a. 0
3

2
2

=+
xx      c. rqp 53 =+−  

b. abba 22 =+−    d. nmnm −=+ 32  
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26. Bentuk aljabar ( ) 0312 =+−− aba dapat disederhanakan menjadi... 

a. 025 =− ba     c. 02 =− ba  

b. 02 =+− aba     d. 0233 =−− ba  

27. Bentuk aljabar ( ) ( ) 0432432 =+−+ xx  dapat disederhanakan menjadi... 

a. 022 =+− x     c. ( ) 0264 =+ xx  

b. 01414 =−x     d. ( ) 0432 =+ xx  

 

28. Pernyataan berikut yang benar mengenai Persamaan Linear Satu Variabel 

(PLSV) adalah... 

a.   Kalimat terbuka yang memiliki hubungan sama dengan (=) dan sebuah 

variabel berpangkat dua 

b. Kalimat terbuka yang memiliki hubungan sama dengan (=) dan sebuah 

variabel berpangkat satu 

c.   Kalimat terbuka yang tidak memiliki hubungan sama dengan (=) dan 

mempunyai dua variabel berpangkat satu 

d. Kalimat terbuka yang mempunyai variabel berpangkat satu 

29. Diketahui bentuk-bentuk aljabar berikut: 

(v) 63 =+ yx  

(vi) 062 =+a  

(vii) 0122 =+− pp  

(viii) 63 <p  

Dari bentuk-bentuk aljabar di atas yang merupakan PLSV adalah... 

a. (iv)     c. (ii) 

b. (iii)     d. (i) 

30. Manakah dari bentuk-bentuk aljabar di bawah ini yang merupakan PLSV... 

a. 0=+ nm      c. 4
3
2

=p  

b. 7253 2 −=− aaa    d. 1053
=−

x
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C. URAIAN 

PETUNJUK : Kerjakan semua soal di bawah ini di lembar jawaban yang sudah 

disediakan 

6. Tentukan himpunan penyelesaian (HP) dari PLSV 
4
1

4
33 −=− xx ! 

7. Tentukan himpunan penyelesaian (HP) dari PLSV ( ) ( ) 2232423 =+−− xx ! 

8. Suatu perusahaan mempunyai x orang pegawai. Karena suatu hal, 

perusahaan itu memberhentikan 14 orang pegawainya, sehingga pegawainya 

sekarang menjadi 82 orang. Tentukan nilai x! 

 

9.  

 

 

 

 

10. Sebuah taman bebentuk persegi panjang. Sisi panjang lebih besar 3 meter 

dari 2 kali lebarnya. Taman tersebut mempunyai keliling 30 meter. Apabila 

lebarnya dinyatakan dengan x meter, tentukan luas dari taman tersebut! 

 

*KEJUJURAN  ADALAH  AWAL  DARI  SEBUAH  KEPERCAYAAN* 
 

 

III 

I II 
Sebuah kebun berbentuk segitiga seperti gambar di 

samping. Sisi 1+= xI , sisi 

22 += xII  dan sisi 33 += xIII . 

Apabila keliling kebun tersebut 
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KUNCI JAWABAN EVALUASI 
C. PILIHAN GANDA 

16. Variabel adalah suatu lambang atau peubah yang dapat diganti dengan anggota 

sembarang himpunan yang diketahui. 

Dalam bentuk aljabar 237
3

2
=− yx  yang termasuk variabel adalah x dan y. 

Jawab: c. 

17. Dalam bentuk aljabar 
4

3432
3
23 pqrprqp ++=++− mempunyai variabel 

sebanyak 3 buah, yaitu p, q dan r. 

Jawab: b. 

18. Koefisien adalah bilangan yang selalu ada di dekat peubah. 

Dalam bentuk aljabar 
7
42

6
5

=+ ba  yang merupakan koefisien adalah 5 dan 2. 

Karena 5 koefisien dari variabel a, sedangkan 2 koefisien dari variabel b. 

Jawab: d. 

19. Dalam bentuk aljabar 0
3
2

2
=+

ba  yang merupakan koefisien adalah 
2
1 dan 

3
2 . 

Karena aa
×=

2
1

2
 dan bb

×=
3
2

3
2 , 

2
1  merupakan koefisien dari variabel a, 

sedangkan 
3
2  merupakan koefisien dari variabel b. 

Jawab: b. 

20. Konstanta adalah bilangan atau suatu besaran yang tidak memerlukan 

pengganti lagi. 

Konstanta dalam bentuk aljabar 232 =+− aba  yaitu 2. 

Jawab: d. 

21. a. 2372 =− yx , mempunyai konstanta 23. 

b. 0233 =−− ba , mempunyai konstanta (-2). 

c. 22 2 nmnm +− , tidak mempunyai konstanta. 

d. 4
3
2

=p , mempunyai konstanta 4. 

Lampiran 32 
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Jawab: c. 

 

 

22. Suku yang sejenis adalah suku-suku dengan variabel yang sama. 

Dalam bentuk aljabar 5352 =+− xyx , suku-suku yang sejenis adalah 2x 

dengan 3x. 

Karena 2x dan 3x mempunyai variabel yang sama, yaitu x. 

Jawab: a. 

23. Dalam bentuk aljabar 0835 =+−+− mnmnmnm  mempunyai suku-suku 

sejenis, yaitu 5m dengan (-m) dan (-3mn) dengan mn. 

Karena 5m dan (-m) mempunyai variabel yang sama, yaitu m. 

Sedangkan (-3mn) dan mn mempunyai variabel yang sama, yaitu mn. 

Jawab: b 

24. Suku-suku yang tidak sejenis dalam bentuk aljabar 5
3
223 =+− xyx  adalah 

3x dengan (-2y). 

Karena 3x variabelnya adalah x sedangakan (-2y) variabelnya adalah y. 

Jawab: b. 

25. a. 0
3

2
2

=+
xx , suku-sukunya sejenis dengan variabel x. 

b. abba 22 =+− , mempunyai suku-suku yang sejenis, yaitu a dengan 2a dan 

(-2b) dengan b. 

c. rqp 53 =+− , tidak mempunyai suku-suku yang sejenis karena variabelnya 

ada tiga yaitu p, q dan r. 

d. nmnm −=+ 32 , mempunyai suku-suku yang sejenis, yaitu m dengan 3m 

dan 2n dengan (-n). 

Jawab: c. 

( ) 0312 =+−− aba  

233
232

322

−−=
−−+=
+−−=

ba
baa

aba
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Jawab: d. 

26. ( ) ( ) 0432432 =+−+ xx  

22
8686

+−=
−−+=

x
xx

 

Jawab: a. 

27. Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang memiliki 

hubungan sama dengan (=) dan sebuah variabel berpangkat satu. 

Jawab: b. 

28. (i) 63 =+ yx , bukan termasuk PLSV karena mempunyai dua variabel. 

(ii) 062 =+a , termasuk PLSV karena memiliki hubungan sama dengan (=) 

dan sebuah variabel berpangkat satu (a) 

(iii) 0122 =+− pp , bukan termasuk PLSV, karena memiliki dua variabel. 

(iv) 63 <p , bukan termasuk PLSV, karena tidak memiliki hubungan sama 

dengan. 

Jawab: c. 

29. Yang merupakan PLSV adalah 4
3
2

=p . 

Karena mempunyai sebuah variabel berpangkat satu yaitu p, dan mempunyai 

hubungan sama dengan (=). 

Jawab: c. 

 

D. URAIAN 

No Langkah Penyelesaian Skor 
1 

4
1

4
33 −=− xx   

 
 
 
 
 
 
 
10 
5 
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1

2
2
1

2
12

4
22

4
1

4
33

=

×=

=

=

−=−

x

x

x

x

xx

 

HP ( ){ }1=  
2 ( ) ( ) 2232423 =+−− xx  

1822
2182

246126

+=
=−

=−−−

x
x

xx
 

10
202

=
=

x
x

 

HP ( ){ }10=  

 
 
 
 
 
10 
5 

3 Diket:  perusahaan mempunyai x pegawai. 
 14 orang diberhentikan 
 Sisa pegawai 82 orang 
Ditanya: a) buatlah persamaannya 
 b) tentukan nilai x 
Jawab: 
c) Jadi, persamaannya adalah 8214 =−x  
d) 8214 =−x  

96
1482

=
+=

x
x

 

Jadi, nilai x adalah 96. 

 
 
 
 
6 
 
3 
 
 
3 
3 

4 Diket: segitiga, sisi I 1+= x meter 
  sisi II 22 += x meter 
  sisi III 33 += x meter 
 keliling segitiga 42 m 
Ditanya: tentukan panjang sisi I, II dan III 
Jawab: 
Keliling = sisi + sisi + sisi 
         42 = I + II + III 

3322142 +++++= xxx  

 
 
 
 
6 
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6
366

6426
6642

=
=

−=
+=

x
x
x

x

 

Jadi, sisi I 7161 =+=+= x m 
 sisi II ( ) 1421226222 =+=+=+= x m 
 sisi III ( ) 2131836333 =+=+=+= x m 

 
 
8 
2 
2 
2 

5 Diket: taman berbentuk persegi panjang 
 sisi panjang lebih besar 3 m dari 2 kali lebarnya 
 keliling taman 30 m. 
Ditanya: luas taman 
Jawab: 
Misalkan lebarnya x m, maka panjangnya ( )x23+  m. 
Keliling lplp +++=  

( )
( )

4
246

6306
6630

23230
230

=
=

−=
+=

++=
+=

x
x
x

x
xx

lp

 

Panjang ( ) ( ) 118342323 =+=+=+= x m. 
Lebar 4== x m. 
Luas lp×=  
 411×=  
 44= m2 
Jadi, luas taman tersebut adalah 44 m2. 

 
 
 
6 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
3 
 
 
3 
 

SKOR TOTAL 85 
 

Keterangan: 

a) Skor tiap butir untuk pilihan ganda (obyektif) adalah 1 (satu). 

b) Nilai maksimal sama dengan skor total (skor pilihan ganda ditambah 

dengan skor uraian), yaitu 15 + 85 = 100.  
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DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR 

KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

KELAS 
EKSPERIMEN KELAS KONTROL 

NO KODE NILAI NO KODE NILAI 
1. PM-1 96 1. EK-1 91 
2. PM-2 72 2. EK-2 67 
3. PM-3 72 3. EK-3 60 
4. PM-4 90 4. EK-4 83 
5. PM-5 88 5. EK-5 83 
6. PM-6 84 6. EK-6 79 
7. PM-7 72 7. EK-7 67 
8. PM-8 80 8. EK-8 67 
9. PM-9 80 9. EK-9 75 
10. PM-10 76 10. EK-10 71 
11. PM-11 72 11. EK-11 67 
12. PM-12 68 12. EK-12 63 
13. PM-13 44 13. EK-13 40 
14. PM-14 52 14. EK-14 47 
15. PM-15 64 15. EK-15 59 
16. PM-16 52 16. EK-16 47 
17. PM-17 56 17. EK-17 51 
18. PM-18 72 18. EK-18 67 
19. PM-19 56 19. EK-19 51 
20. PM-20 80 20. EK-20 70 
21. PM-21 80 21. EK-21 75 
22. PM-22 60 22. EK-22 55 
23. PM-23 76 23. EK-23 71 
24. PM-24 80 24. EK-24 75 
25. PM-25 80 25. EK-25 75 
26. PM-26 40 26. EK-26 40 
27. PM-27 76 27. EK-27 71 
28. PM-28 80 28. EK-28 75 
29. PM-29 60 29. EK-29 55 
30. PM-30 88 30. EK-30 83 
31. PM-31 80 31. EK-31 75 
32. PM-32 86 32. EK-32 83 
33. PM-33 68 33. EK-33 63 
34. PM-34 72 34. EK-34 67 
35. PM-35 76 35. EK-35 71 
36. PM-36 76 36. EK-36 71 
37. PM-37 80 37. EK-37 75 
38. PM-38 64 38. EK-38 59 
39. PM-39 80 39. EK-39 75 

Lampiran 33 
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Daerah 
p
e

Daerah 
p

Uji Normalitas Data Nilai Hasil Belajar VII G 

 

1. Hipotesis  

H0 : Data berdistribusi normal. 

Ha : Data tidak berdistribusi normal. 

2. Pengujian hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

( )∑
=

−
=

k

i i

ii

E
EO

x
1

2
2  

3. Taraf signifikan (α) 

Taraf signifikan (α) yang digunakan adalah 5% = 0,05. 

 

4. Kriteria yang digunakan   

H0 diterima jika 22
tabelxx <  

 

 

 

5. Statistik hitung 

Nilai maksimal =  96   Panjang kelas  =  9 

Nilai minimal  =  40   Rata-rata ( )  =  72,51 

Rentang  =  56   S   =  12,60 

Banyak kelas  =  6   N   =  39 
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Kelas 

Interval 

Batas 

kelas 

Z untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

Kelas 

untuk Z 

Ei Oi  

40-49 39,5 -2,62 0,4956 0,0292 1,1388 2 0,6513 

50-59 49,5 -1,83 0,4664 0,1179 4,5981 4 0,0778 

60-69 59,5 -1,03 0,3485 0,2537 9,8943 6 1,5328 

70-79 69,5 -0,24 0,0948 0,3071 11,9769 11 0,0797 

80-89 79,5 0,56 0,2123 0,1992 7,7688 14 4,9979 

90-99 89,5 1,35 0,4115 0,0723 2,8197 2 0,2383 

  99,5 2,14 0,4838         

           2x  = 7,5777 

 

6. Kesimpulan 

Untuk , dengan  3363 =−=−= kdk  diperoleh 81,72 =tabelx . 

  

 

Karena  berada pada daerah penerimaan H0 maka data berdistribusi normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daerah 
p
e

Daerah 
p

7,81 7,577 
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Daerah 
p
e

Daerah 
p

Uji Normalitas Data Nilai Hasil Belajar VII F 

 

1. Hipotesis  

H0 : Data berdistribusi normal. 

Ha : Data tidak berdistribusi normal. 

2. Pengujian hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

( )∑
=

−
=

k

i i

ii

E
EO

x
1

2
2  

3. Taraf signifikan (α) 

Taraf signifikan (α) yang digunakan adalah 5% = 0,05. 

 

4. Kriteria yang digunakan   

H0 diterima jika 22
tabelxx <  

 

 

 

5. Statistik hitung 

Nilai maksimal =  91   Panjang kelas  =  9 

Nilai minimal  =  40   Rata-rata ( )  =  67,15 

Rentang  =  51   S   =  12,15 

Banyak kelas  =  6   N   =  39 
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Kelas 

 interval 

Batas  

kelas 

Z untuk  

batas kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

untuk Z 

Ei Oi   

40-49 39,5 -2,28 0,4887 0,0622 2,4258 4 1,0216 

50-59 49,5 -1,45 0,4265 0,1908 7,4412 6 0,2791 

60-69 59,5 -0,63 0,2357 0,3111 12,1329 9 0,8090 

70-79 69,5 0,19 0,0754 0,2707 10,5573 15 1,8696 

80-89 79,5 1,02 0,3461 0,121 4,719 4 0,1095 

90-99 89,5 1,84 0,4671 0,029 1,131 1 0,0152 

  99,5 2,66 0,4961     39   

          2x   = 4,1039 

 

6. Kesimpulan 

Untuk , dengan  3363 =−=−= kdk  diperoleh 81,72 =tabelx . 

  

 

 

 

Karena  berada pada daerah penerimaan H0 maka data berdistribusi normal. 

Daerah 
p
e

Daerah 
p

7,81 4,1039 
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UJI HOMOGENITAS 

KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

1. Hipotesis 

Ho : 2
1σ  = 2

2σ  (varians kedua kelas homogen) 

Ha : 2
1σ ≠ 2

2σ  (varians kedua kelas tidak homogen) 

2. Rumus 

Rumus yang digunakan adalah ( ) ( ){ }∑ −−= 22 log110ln ii SnBx ,  

dengan:  B ( ) ( )1log 2 −∑= inS       dan    
( )
( )1

1 2
2

−∑
−∑

=
i

ii

n
Sn

S  

3. Taraf signifikan (α) 

Taraf signifikan (α) yang digunakan adalah 5% = 0,05. 

 

4. Kriteria Pengujian  

Tolak H0 jika 2x ≥ ( )( )11
2

−− kx α  

5. Pengujian hipotesis 

Dari data diperoleh: 

Sampel ke dk 2
iS  dk )( 2

iS  log 2
iS  (dk) log 2

iS

1 38 158,680 6029,840 2,201 83,620 

2 38 147,660 5611,080 2,169 82,432 

Jumlah 76 306,340 11640,920 4,370 166,052 

Berdasarkan rumus diatas diperoleh :  

( )
( )1

1 2
2

−∑
−∑

=
i

ii

n
Sn

S  = 
76

11640,920  = 153,170 

B ( ) ( )1log 2 −∑= inS  = log (153,170) ×  76 = 166,073 

( ) ( ){ }∑ −−= 22 log110ln ii SnBx  
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2x  = (2,3026)( 166,073 – 166,052)  = 0,049 

Dengan harga 2x  tabel untuk %5=α , k = 2, diperoleh 

( )( ) ( ) 84,3195,0
2

1205,01
2 ==−− xx . 

 

6. Kesimpulan 

Ho diterima karena 

( )( ) 84,3049,0 11
22 =<= −− khitung xx α  

Jadi, nilai tes kelas eksperimen dan kelas kontrol homogen 
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UJI PERBEDAAN RATA-RATA DATA HASIL BELAJAR 
 

7. Hipotesis 

H0 : 21 μμ ≤  

Ha : 21 μμ >  

Keterangan : 

1μ  : hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan menggunakan pendekatan 

Pembelajaran Matematika Realistik Indonesia (PMRI). 

2μ  : hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan menggunakan model 

pembelajaran Ekspositori. 

8. Rumus 

Untuk menguji hipotsesis keduanya digunakan uji t, dengan rumus: 

11

21

11
nn

s

xx
t

+

−
=  

Dengan,  

( ) ( )
2

11

21

2
22

2
11

−+
−+−

=
nn

snsns  

9. Taraf signifikan (α) 

Taraf signifikan (α) yang digunakan adalah 5% = 0,05. 

 

10. Kriteria Pengujian  

H0 ditolak apabila  tabelhitung tt >  
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11. Pengujian hipotesis 

Dari data diperoleh: 

Sumber Varians Kelas Eksperimen  Kelas Kontrol 

Jumlah  2828 2619 

n 39 39 

 72,51 67,15 

Varians  158,68 147,66 

Standar deviasi  12,6 12,15 

Berdasarkan rumus diatas diperoleh :  

( ) ( )
2

11

21

2
22

2
112

−+
−+−

=
nn

snsn
s  

37,12=s  

11

21

11
nn

s

xx
t

+

−
=  

73,1=t  

Pada %5=α dengan 7623939 =−+=dk  diperoleh =tabelt 1,673 

 

 

12. Kesimpulan 

Dari perhitungan diperoleh thitung = 1,91 dan ttabel = 1,673. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,673 1,91 
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13. Penafsiran 

hitungt  berada pada daerah penolakan H0 (thitung = 1,91 > ttabel = 1,673) .hasil belajar 

matematika siswa yang diajar dengan  menggunakan pendekatan 

PMRI lebih baik dari hasil belajar matematika siswa yang diajar 

dengan model pembelajaran Ekspositori. 


