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ABSTRACT 

DEVELOPING MATHEMATICS TEACHING PROGRAMS 
USING PROBLEM BASED LEAANINd APPROACH 

ON A LINEAR EQUATION WITH ONE VARIABLE 

Edi S~anto 
ediosuyantogmail.com 

Graduate Program 
Terbuka University 

The purpose of this Research and Development is to produce teaching 
programs using problem based learning in cooperative learning setting. The 
developed teaching programs consist of lesson plans, student worksheets, and 
assessment instuments. The model of research design is 4-D model design (Four 
D Design Model). The teaching programs have been validated by three validators 
and have been tried is grade VII of Public Junior High School 5 Probolinggo. The 
researcher was implementing 2013 curriculum to this study. The data were the 
result of validation and the result from try out. The result of lesson plan validation 
contained three elements. They were 87,5% of content, 75% of language, and 
75% of performance. The result of student worksheet validation contained three 
elements. They were 8i,3% of content, 83,3% of' language and perf'ormance. 
Then, the result of assessment validation instrument contained 90% of content, 
90% of language, and 100% of performance. In general, the result of validation on 
developing the teaching programs were in a good category, so that those are 
appropriate to implement. The significant result of a try out was problems 
identification, that was to give worksheets to students. The result was 92% in try 
out 1 and 92% in try out 2. 1t was shown in a grapic of try out 1 and 2 that there 
were an improvement of students activity, in general. The indicators were the total 
everage of try out 1 was 83% and try out 2 was 88%, so there were the 
improvement 5%. The result of teacher;s activity in an opening session was 9()% 
in try out 1 and 92% in try out 2. In the main session was 87% in try out I and 
93% in try out 2. In closing session was 79% in try out I and 88% in try out 2. It 
idicated that there were an improvement of all aspects. So, the teaching programs 
were appropriate to implement. The teaching of mathematics using Problem 
Based Leaming on a tinier equation with one variable to solve daily problems was 
so effective. 1t was indicated by students; eagerness and responsibility of the 
result of final test in try out 1 and 2. Ten students were asked to join the first try 
out. The result was 80% students achieved scores above the passing grade. 
Twenty five students were asked to join the second try out. The result was 88% 
students achieved scores above the passing grade.It means that the test items were 
acceptable and could be implemented. 
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With those indicators, we can conclude that the developing teaching programs can 
be hnplemented by using problem based learning, so that it can hnprove students; 
learning. Then, the teaching programs can be implemented in other classes and 
schools, so that the products are more useful. 

Key Words: Mathematics Teaching Program, Problem Based Learning, 
Cooperative Learning, Process Skills to solve Mathematics Problems 

ii 

42300.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



ABSTRAK 

PENGEMBANGAN PERANGKA T PEMBELAJARAN MA TEMA TI.KA 
DENGAN PENDEKATAN PROBLEM BASED LEARNJNG PADA MATERI 

PERSAMAAN LINIER SA TU V ARIABEL 

Edi Suyanto 
ediosuyanto@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Penelitian pengembangan ini bertujuan menghasilkan perangkat pembelajaran 
berbasis P:Bt terbirnbing dalam pemahaman pembelajaran kooperatif'. Perangkat 
yang dikembangkan terdiri dari: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 
Lembar Kerja Siswa (LKS), dan instrumen penilaian. Rancangan pengembangan 
yang digunakan adalah rancangan pengembangan model 4-D (Four[) model). 
Perangkat pembelajaran yang dihasilkan telah di validasi oleh tiga validator dan 
telah diujicobakan secara terbatas pada siswa kelas VII SMP Negeri 5 
Probolinggo dan kurikulum yang dipakai adalah kurikulum tahun 2013. Data 
penelitian ini adalah hasil validasi dari validator dan hasil uji coba. Hasil validasi 
RPP ada tiga unsur pada unsur isi 87,5%, unsur bahasa 75%, unsur tampilan 
75%. Hasil validasi tKS ada tiga unsur pada unsur isi 8i,3%, unsur bahasa dan 
unsur tampilan masing-masing 83,3%, Hasil validasi instrumen penilaian pada 
ranah isi 90%, pada ranah bahasa 90%, dan ranah tampilan 100%. Secara umum 
basil validasi perangkat pembelajaran basil pengembangan berkategori baik, 
sehingga perangkat pembelajaran hasil pengembangan ini layak digunakan. Hasil 
uji coba aktivitas siswa yang paling menonjol adalah mengidentifikasi masalah 
diberikan pada tembar Kerja Siswa, yaitu 92% pada uji coba i dan 92% pada uji 
coba 2.Secara keseluruhan tampak pada grafik hampir setiap aspek yang diamati 
antara uji coba 1 dan uji coba 2 ada peningkatan aktivitas siswa, kalau dilihat rata 
rata keseluruban dari uji coba 1 83% dan uji coba 2 88% ada peningkatan 5% . 
Hasil uji coba aktivitas guru pada aspek pendahuluan pada uji coba 1 90%, pada 
uji coba 2 92%, pada aspek kegiatan inti uji coba 1 87%, pada uji coba 2 93%, 
pada aspek penutup uji coba I 79%, uji coba 2 88%, tampak pada semua aspek 
aktivitas guru ada peningkatan. Hal ini berarti perangkat yang dihasilkan layak 
untuk dipakai. Pembelajaran dengan pendekatan Problem Based Learning pada 
materi PtSV untuk menyelasaikan masalab sehari hari terbukti efektif' dengan 
meningkatnya rasa ingin tahu dan tanggung jawab siswa serta dilihat dari hasil tes 
akhir siswa pada uji coba 1 terhadap 10 anak diperoleh 80% siswa tuntas.Hasil 
tes pada uji coba 2 terhadap 25 anak diperoleb 88% siswa tuntas. Sehingga sesuai 
dengan kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa soal tes 
secara klasikal telah tuntas dan soal dapat digunakan. Secara umum dapat 
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disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan bisa dipakai 
untuk materi yang lain yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran berbasis 
masalah, sehingga dapat meningkatkan pembelajaran pada siswa. Serta perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan bisa dipakai untuk kelas dan bahkan sekolah 
lain , sehingga dapat bermanfaat untuk orang lain 

Kata Kunci: perangkat pembelajaran Matematika, Problem Based Leaming, 
pembelajaran kooperati( keterampilan proses memecahkan masalah matematika 
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BAB IV 

HASIL PENGEMBANGAN 

A. Penyajian Data Uji Coba 

Apa yang menjadi harapan pada penelitian ini adalah menghasilkan 

perangkat pembelajaran, adapun perangkat pembelajaran yang akan 

dikembangkan meliputi : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar 

Kerja Siswa (LKS) dan Instrumen Penilaian. Untuk mengembangkan 

perangkat pembelajaran ini menggunakan model 4 D yaitu: tahap D yang 

pertama adalah Define (pendefinisian) , D yang kedua Design (perancangan), 

D yang ketiga Develop (pengembangan), dan D yang ke empat Dissiminate 

(penyebaran), empat kegiatan diatas sating terkait untuk merancang dan 

memperoleh perangkat yang akan dikembangkan sesuai dengan harapan. 

Langkah langkah pada setiap tahap model 4 D yang dilakukan adalah : 

1. Define (pendefinisian). 

Tahap awal ini didasarkan pada kegiatan analisis yang meliputi: 

analisis kebutuhan artinya kita butuh perangkat yang dikembangkan RPP, 

LKS dan lnstrumen penilian, analisis siswa yaitu seberapa banyak siswa 

yang dilibatkan dan berapa banyak kelas yang akan di gunakan pada uji 

coba, analisis tugas yang dimaksudkan disini tentang mendapatkan 

persetujuan dari validator, melakukan revisi yang diperlukan dari basil 

validator, melakukan ujicoba dan analisis tujuan materi pokok 

pembelajaran adalah materi yang akan diberikan, kelas, semester, 

kurikulum yang dipakai. 

60 
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2. Design (perancangan). 

Pada tahap ini peneliti merancang perangkat pembelaja.ran. meliputi 

RPP, LKS, dan Instrumen Penilaian selanjutnya menyusun Lembar 

validasi dan lembar pengamatan untulc dimintakan penilaian dari validator 

yang berkompeten dibidangnya. 

3. Develop (pengembangan). 

Untulc tahap ini basil dari penilaian para validator, perangkat yang 

dikembangkan layak untuk di uji cobakan. Uji coba perangkat 

pembelajaran dilakukan dua tahap, yaitu uji coba 1 terbadap perangkat 

pembelajaran dilakukan kepada 10 siswa yang beterogen. Hasil dari uji 

coba 1 dianalisis, dan direvisi, kemudian diimplementasikan pada uji coba 

II yang dilakukan kepada 25 siswa. 

4. Dissiminate (penyebaran). 

Tahap yang terakhir basil uji coba II, dianalisis perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan sudab layak atau belum untulc dipakai 

dikelas yang lain atau bila perlu disebarkan melalui pertemuan 

musyawarah guru mata pelajaran yang ada dikota untuk dipakai oleb 

sekolah lain. 

Uraian 4 D diatas dapat dijabarkan sebagai berikut Rancangan 

penelitian ini mula-mula ( draf 1) adalab menyusun perangkat yang akan 

dikembangkan yaitu RPP, LKS dan Instrumen Penilaian yang selanjutnya 

perangkat ini dengan saran dari pembimbing 1 untuk segera di validasi 

42300.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



62 

oleh tiga validator yang berkompetan dibidangnya yang terdari dari dua 

dosen matematika dan satu guru matematika untuk memeriksa ketepatan 

format isi,bahasa dan tampilan apakah perangkat yang akan dikembangkan 

sudah layak. 

Pada instrumen validasi yang kami berikan pada validator untuk 

diperiksa menggunakan skala Likert. Yang terdiri dari empat kategori 

penilaian, yaitu : kategori 1 = kurang baik, kategori 2 = cukup baik, 

kategori 3 = baik, dan kategori 4 = sangat baik. Oleh validator perangkat 

ini diperiksa lalu dinilai dan diberi saran serta komentar, hasil penilaian 

dari validator kemudian kami analisis untuk melihat kelayakan apakah 

perangkat yang akan dikembangkan sudah layak untuk dihasilkan. 

Selanjutnya dari draft 1 diatas setelah memperoleh penilaian,saran 

dan komentar dari validator kami masuk tahap 2 (draf 2) yaitu perangkat 

yang akan kami kembangkan kami revisi sesuai saran dan komentar dari 

validator. Hasil revisi perangkat yang akan kami kembangkan digunakan 

untuk uji coba 1. Dari uji coba 1 digunakan untuk melihat kekurangan 

yang ada pada perangkat yang kita hasilkan untuk merevisi draf 2. Agar 

produk yang kita hasilkan layak untuk digunakan maka hasil revisi tadi 

berupa Produk pengembangan yaitu draf 3 yang akan digunakan pada uji 

coba 2 dengan tujuan untuk melihat keefektifan RPP, LKS dan Instrumen 

Penilaian yang akan dihasilkan. 

Selanjutnya secara rinci perangkat pembelajaran yang akan 

dihasilkan dijelaskan sebagai berikut : 
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a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang 

menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran unutk 

mencapai satu KD yang ditetapkan dalam standar isi yang dijabarkan 

dalam silabus. 

RPP digunakan guru sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran. 

RPP yang dikembangkan terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar 

dan indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi 

pembelajaran, metode pembelajaran dan model pembelajaran, langkah 

langkah pembelajaran, penilaian, dan media, alat dan sumber belajar. 

RPP yang dihasilkan tentang persaman linear satu variabel yang 

terdiri dari empat pertemuan dengan alokasi waktu 10 jam pelajaran (1 

jam pelajaran = 40 menit) tiga pertemuan awal digunakan untuk 

menyampaikan materi dan satu pertemuan digunakan untuk ulangan 

harian (2 jam pelajaran). Untuk lebih jelas nya RPP yang dimaksud 

adalah RPP yang telah divalidasi dan dapat dilihat dalam Lampiran 1 a. 

Untuk menguji kelayakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

kami gunakan lembar instrumen validasi yang dari tiga unsur, yaitu isi, 

bahasa dan tampilan. Unsur isi meliputi 10 aspek yang dinilai yaitu : 

1. Mengenai identitas RPP, 

2. Kompetensi inti dan kompetensi dasar, 

3. Indikator, 

4. Tujuan pembelajaran, 

5. Alokasi waktu, 
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6. Konsistensi antara kompetensi dasar dengan langkah pembelajaran, 

7. Kesesuaian langkah pembelajaran dengan model pembelajaran, 

8. Aktivitas guru, 

9. Aktivitas siswa clan 

10. Penilaian. 

Sedangkan unsur bahasa terdiri dari satu aspek yaitu bahasa yang 

mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran ganda clan untuk 

unsur tampilan meliputi kesesuaian dengan permendikbud no 58 tahun 

2014 tentang kurikulum SMP. Lem bar Instrumen validasi Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran 

lb. 

Berikut basil validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dari 

ketiga validator disajikan dalam Tabel 4.1 berikut. 

Tbl41P a e tas H ·1 V l"da . R ersen e as1 a 1 SI encana p lak e sanaan p bel. em a1aran 
Kategori Penilaian 

Rata-rata 
No. Unsur Yang Divalidasi (%) 

(%) 
VI V2 V3 

I. Isi 87,5 90 85 87,5 

II. Bahasa 75,0 75,0 75,0 75,0 

III. Tampilan 75,0 75,0 75,0 75,0 

Keterangan: V1 =Validator1, V2 =Validator 2, V3 =Validator 3 

Tabel 4.1 di atas menunjukkan persentase tiap unsur penilaian 

dalam RPP. Unsur I adalah unsur isi yang meliputi 10 aspek, dan 

mendapat nilai 87,5 %, unsur Il adalah unsur bahasa yang terdiri dari 

satu aspek, dan unsur Ill adalah unsur tampilan yang dinilai terdiri dari 
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satu aspek, masing masing mendapat nilai yang sama yaitu 75%. 

Artinya bahwa RPP telah valid dan dapat digunakan dalam kegiatan uji 

coba. 

Di dalam RPP ada aspek lain yang dinilai yaitu aspek aktivitas 

guru dan aktivitas siswa, berikut hasil penilaian dari ketiga validator : 

1) Aktivitas Guru 

Pada Lembar Validasi Aktivatas guru ada 5 aspek yang dinilai 

oleh tiga validator sedangkan pada lembar pengamatan terhadap 

aktivitas yang dilakukan oleh guru ada 17 aktivitas, pendahuluan ada 

6 kegiatan, untuk kegiatan inti ada 9 kegiatan yang dilakukan guru 

sedangkan penutup ada 2 kegiatan selengkapnya bisa dilihat pada 

lampiran 1 c. 

Penilaian yang diberikan oleh validator terhadap Lembar 

Validasi Aktivitas Guru adalah sebagai berikut : 

No. Validator Penilaian (%) 

1. Validator 1 85 

2. Validator 2 80 

3. Validator 3 75 

Rata-rata (%) 80% 

Berdasarkan hasil validasi, diperoleh rata-rata dari ketiga 

validator adalah 80 %. Hal ini memiliki arti bahwa lembar 
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pengamatan aktivitas guru telah valid dan dapat digunakan dalam 

kegiatan uj i coba 

2) Aktivitas siswa 

Sebelum digunakan dalam uji coba, lembar pengamatan 

aktivitas siswa juga divalidasi terlebih dahulu, aktivitas siswa yang 

diamati pada lembar pengamatan aktivitas siswa ada 11 kegiatan 

mulai dari kesungguhan siswa memperhatikan penjelasan 

guru,membaca masalah,mengindentifikasi masalah sampai siswa 

membuat kesimpulan dari basil diskusi selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran ld. 

Penilaian yang diberikan oleb validator terhadap Lembar 

Validasi Aktivitas Siswa adalab sebagai berikut : 

No. Validator Penilaian (%) 

1. Validator 1 80 

2. Validator 2 70 

3. Validator 3 85 

Rata-rata (%) 78,3% 

Berdasarkan basil validasi, diperoleb nilai rata-rata dari ketiga 

validator persentase 78,3%. Hal ini memiliki arti bahwa lembar 

pengamatan aktivitas siswa telah valid dan dapat digunakan dalam 

kegiatan uji coba. 
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3). Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar Kerja Siswa adalah panduan siswa yang digunakan 

untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. 

Lembar kerja siswa dapat berupa panduan untuk latihan 

pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan 

semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan eksperimen atau 

demonstrasi. 

Agar apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran tercapai di 

dalam model pembelajaran problem based learning yang kami teliti 

maka kami buat LKS yang dikembangkan berorientasi pada problem 

based learning dengan memuat komponen-komponen sebagai berikut 

: ju~u~, kelas/semester, alokasi waktu, kompetensi dasar, tujuan 

pembelajaran, merumuskan masalah, langkah-langkah menyelesaikan 

masalah. Produk LKS basil validasi selengkapnya dapat dilihat dalam 

Lampiran 2a. 

Adapun Lembar validasi LKS terdiri tiga unsur, yaitu : 

1. Unsur yang pertama adalah Unsur isi yang memuat empat 

komponen 

2. Unsur yang kedua adalah unsur bahasa yang memuat dua 

komponen apakah bahasa yang digunakan komunikatif dan mudah 

dipahami, 

3. Unsur yang ketiga adalah unsur tampilan yang memuat tiga 

komponen yang berisi LKS yang disajikan menarik siswa, huruf 
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yang dipakai mudah dibaca dan gambar yang disajikan mudah 

dipahami. 

Lembar Instrumen validasi LKS yang berorientasi Problem 

Based Learning selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran 2b. 

Berikut hasil validasi LKS yang berorientasi Problem Based Learning 

dari ketiga validator disajikan dalam Gambar Grafik 4.1. 

Gambar Grafik 4.1 Hasil Validasi LKS 

GRAFIK HASIL VALIDASI LKS 

• GRAFIK HASIL VALIDASI LKS 

83.30% 83.30% 

ISi BAHASA TAM Pl LAN 

Tampak pada Grafik 4.1 di atas menunjukkan persentase tiap 

unsur penilaian dalam LKS. Unsur I adalah unsur isi yang meliputi 4 

aspek, mendapat nilai paling rendah yaitu 81,3 % . 

Unsur II adalah unsur bahasa yang terdiri dari dua aspek, dan 

unsur III adalah unsur tampilan yang dinilai terdiri dari dua aspek. 

Dua unsur tersebut yang mendapat penilaian sama yaitu 83,3 %. Hal 

ini memiliki arti bahwa dari ketiga validator LKS yang dikembangkan 

telah valid dan dapat digunakan dalam kegiatan uji coba. 
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4). Instrumen Penilaian 

Produk yang akan dihasilkan selain RPP dan LKS adalah 

Instrumen Penilaian berupa basil nilai tes siswa, Instrumen penilaian 

yang akan di validasi berupa kisi-kisi soal, indikator soal dan butir 

soal yang mengacu pada pemecahan berbasis menyelesaikan masalah 

kebidupan nyata yang berkaitan dengan PLSV. 

Butir soal basil pengembangan berupa perumusan masalah, 

mampu mempresentasikan di depan kelas, dan menarik kesimpulan. 

Butir soal juga dilengkapi dengan kunci jawaban sebagai pedoman 

untuk mengevaluasi kebenaran jawaban siswa. Produk pengembangan 

instrumen penilaian dapat dilihat dalam Lampiran 3a. 

Adapun Lembar validasi terbadap soal tes terdiri tiga unsur, 

yaitu: 

a) Unsur yang pertama adalab Unsur isi yang memuat lima komponen 

b) Unsur yang kedua adalah unsur bahasa yang memuat dua 

komponen apakah soal mudah dipahami dan tidak menimbulkan 

penafsiran ganda, 

c) Unsur yang ketiga adalab unsur tampilan yang memuat dua 

komponen yang berisi buruf yang dipakai mudah dibaca dan 

diketik tidak ada coretan 

Lembar Instrumen validasi terbadap soal tes yang berorientasi 

Problem Based Learning selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran 

3b. Berikut basil validasi terbadap soal tes yang berorientasi Problem 
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Based Leaming dari ketiga validator disajikan dalam Gambar Grafik 

4.2 berikut. 

Garn bar Grafik 4.2 Hasil Validasi Soal Tes 

GRAFIK HASIL VALIDASI SOAL TES 

ISi 

• GRAFIK HASIL VALIDASI SOAL TES 

100% 

BAHASA TAM Pl LAN 

Tampak pada Grafik 4.2 di atas menunjukkan persentase tiap 

unsur penilaian dalam lembar validasi terhadap soal tes. Unsur I 

adalah unsur isi yang meliputi 5 aspek, mendapat nilai 90 % . Artinya 

bahwa soal tes sesuai indikator, kedalaman, cakupan, kategori soal 

sulit, sedang, mudah dan waktu untuk menyelesaikan telah sesuai 

dengan kaidah pembuatan soal tes, ketiga validator menilai telah layak 

soal tes untuk di uji cobakan. 

Unsur II adalah unsur bahasa yang terdiri dari dua aspek 

mendapat nilai paling rendah yaitu 87,5 %, artinya ada bahasa dan 

istilah pada soal tes sulit dipahami dan menimbulkan penafsiran 

ganda, sehingga validator memberi nilai tidak maksimal, unsur III 

adalah unsur tampilan yang dinilai terdiri dari dua aspek dan 

mendapat nilai sempuma Hal ini memiliki arti bahwa Instrumen 

penilaian yang dikembangkan telah valid dan dapat digunakan dalam 

kegiatan uji coba. 
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Di dalam lnstrumen penilaian ada aspek lain yang dinilai yaitu 

penilian diri siswa, penilaian sikap antar siswa, penilaian sikap siswa 

dan penilian keterampilan memecahkan masalah, berikut basil 

penilaian dari ketiga validator: 

( 1) Penilaian diri siswa 

Pada Lembar Validasi penilaian diri siswa ada 5 aspek yang 

dinilai oleh tiga validator sedangkan pada lembar pengamatan 

terhadap penilian diri siswa yang diamati adalah sikap ingin tahu 

dan sikap tanggungjawab (lampiran 3c). 

Penilain yang diberikan oleh validator terhadap Lembar 

Validasi Penilian diri siswa adalah sebagai berikut : 

No. Validator Penilaian (%) 

1. Validator 1 85 

2. Validator 2 90 

3. Validator 3 75 

Rata-rata (%) 83,3 % 

Berdasarkan basil validasi, diperoleh rata-rata dari ketiga 

validator melebihi batas minimum nilai kevaliditasan. Hal ini 

memiliki arti bahwa lembar pengamatan penilaian diri siswa telah 

valid clan dapat digunakan dalam kegiatan uji coba. 
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(2) Penilaian Sikap Antar Siswa 

Sebelum digunakan dalam uji coba, lembar pengamatan 

penilian sikap antar siswa juga divalidasi terlebih dahulu, sikap 

yang diamati sikap ingin tahu dan sikap tanggung jawab 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3c. 

Penilain yang diberikan oleh validator terhadap lembar 

validasi penilian sikap antar siswa adalah sebagai berikut : 

No. Validator Penilaian (%) 

1. Validator 1 90 

2. Validator 2 80 

3. Validator 3 75 

Rata-rata (%) 81,7 % 

Berdasarkan basil validasi, diperoleh nilai rata-rata dari 

ketiga validator melebihi batas minimum nilai kevaliditasan. Hal 

ini memiliki arti bahwa lembar pengamatan penilaian sikap antar 

siswa telah valid dan dapat digunakan dalam kegiatan uji coba. 

(3) Penilian Sikap Siswa 

Sebelum digunakan dalam uji coba, lembar pengamatan 

penilian sikap siswa juga divalidasi terlebih dahulu, sikap yang 

diamati pada siswa adalah sikap ingin tahu dan sikap tanggung 

jawab selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3d. 

Penilain yang diberikan oleh validator terhadap lembar 

validasi penilian sikap siswa adalah sebagai berikut : 
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No. Validator Penilaian (%) 

1. Validator 1 85 

2. Validator 2 80 

3. Validator 3 85 

Rata-rata (%) 83,3% 

Berdasa.rkan basil validasi, diperoleh nilai rata-rata dari 

ketiga validator melebihi batas minimum nilai kevaliditasan. Hal 

ini memiliki arti bahwa lembar pengamatan penilaian sikap siswa 

telah valid dan dapat digunakan dalam kegiatan uji coba. 

(4) Penilian Keterampilan Memecahkan Masalah 

Sebelum digunakan dalam uji coba, lembar pengamatan 

penilaian keterampilan memecahkan masalah juga divalidasi 

terlebih dahulu, keterampilan yang diamati pada siswa ada 6 

aspek selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3e. 

Penilaian yang diberikan oleh validator terhadap lembar 

validasi penilaian keterampilan memecahkan masalah adalah 

sebagai berikut : 

No. Validator Penilaian (%) 

1. Validator 1 70 

2. Validator 2 75 
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3. Validator 3 75 

Rata-rata (%) 73,3% 

Berdasarkan basil validasi, diperoleb nilai rata-rata dari 

ketiga validator melebihi batas minimum nilai kevaliditasan. Hal 

ini memiliki arti bahwa lembar pengamatan penilaian 

keterampilan memecahkan masalah telah valid dan dapat 

digunakan dalam kegiatan uji coba. 

B. Basil Uji Coba 

Pada tahap selanjutnya setelah kita hitung basil penilaian dari ketiga 

validator tentang perangkat pembelajaran yang kita basilkan dengan tidak 

mengabaikan saran dan masukan dari validator kemudian perangkat tersebut 

digunakan untuk uji coba pada siswa. 

Untuk tahap Uji coba I peneliti melakukan penelitian perangkat 

pembelajaran dengan memilih 10 siswa kelas VII SMP Negeri 5 Probolinggo 

yang memiliki kemampuan heterogen. Skenario pembelajaran kami 

sampaikan sesuai RPP yang kami buat dari 10 siswa kami bagi lagi menjadi 

dua kelompok masing-masing terdiri dari lima siswa, Uji coba I dilaksanakan 

pada tanggal 26 s.d 28 Maret 2015. Dengan langkah-langkah seperti Uji coba 

1 selanjutnya kami tingkatkan produk yang kami hasilkan terbadap 25 siswa 

SMP Negeri 5 Probolinggo ( Uji coba 2 ) pada tanggal 1 sampai 11 April 

2015. Sesuai dengan bidangnya peneliti berperan sebagai guru yang 

melakukan penelitian dan selama proses uji coba, ada satu guru matematika 

SMP Negeri 5 Probolinggo yang berperan sebagai pengamat. Hasil 
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pengarnatan dalam uji coba, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 

analisis statistik deskriptif yang berupa persentase selarna pembelajaran 

berlangsung. 

Hasil pengamatan selarna pembelajaran berlangsung berupa 

pengarnatan aktivitas siswa, pengarnatan aktivitas guru, pengarnatan penilaian 

diri siswa, pengarnatan sikap antar siswa, pengamatan sikap siswa, 

pengarnatan keterampilan siswa, pada saat menerapkan perangkat 

pembelajaran berbasis Problem Based Leaming. 

1. Aktivitas Siswa Selama Pembelajaran 

Dengan bantuan teman sejawat dalarn hal ini guru SMP Negeri 5 

Probolinggo selarna kegiatan penelitian, aktivitas siswa diarnati oleh satu 

orang pengamat dengan menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa 

sedangkan yang diamati pada lembar pengarnatan ada 11 aspek aktivitas 

siswa untuk lebih jelas bisa dilihat pada Lampiran 4a. Data yang diperoleh 

disajikan dalarn Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

No Aktivitas Siswa 
UJI UJI 

COBAI COBAII 

% % 
1 Memperhatikan penjelasan guru 83% 92% 

2 
Membaca masalah/pertanyaan/perintah yang 

83% 92% 
terdapat pada Lembar Kerja Siswa 

3 
Mengamati masalah yang terdapat pada Lembar 

83% 83% 
KerjaSiswa 

4 
Mengidentifikasi masalah diberikan pada 

92% 92% 
Lembar Kerja Siswa 
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

Mengumpulkan infonnasi yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan masalah 

Menganalisis dan menalar beberapa alternative 

solusi atau penyelesaian masalah 

Berdiskusi dengan teman 

Menerapkan solusi atau pemecahan masalahnya 

pada Persamaan Linear Satu V ariabel 

Menganalisa dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Membuat kesimpulan dari basil diskusi 

Kegiatan lain yang relevan dengan pembelajaran 

Rata-rata persentase keseluruhan 

ST 
SR= -xlOO % 

SM 
SR un COBA I= 83 % 
SR un COBA II= 88 % 

92% 83% 

83% 83% 

75% 92% 

83% 92% 

75% 83% 

83% 92% 

83% 83% 

83% 88% 

Tabel 4.2 diatas kemudian digambarkan dalam grafik 4.3 berikut : 

Gambar Grafik 4.3 Hasil Pen amatan Aktivitas Siswa 

100% 
80% 

60% 

40% 

20% 

HASIL PENGAMATAN 
AKTIVITAS SISWA 

O% ~13 4 5 6 7i8 

:. UJ-1 C-OBA 11 s3% I 83% r83% 92% [ 92% ! 83% 75% ! 83% 

\ UJI COBA 2 \ 92% ' 92% : 83% 92% 83% 83% i 92% i 92% 

lt 
~lo 1 11 I 

75% I 83% ! 83o/~ 

83% ! 92% I 83% i 

76 

Graftk 4.3 di atas menunjukkan persentase aktivitas siswa selama 

pembelajaran pada uji coba 1 dan uji coba 2. Selama pembelajaran ada 

sebelas aktivitas siswa yang diamati, yaitu : 
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(1) Memperhatikan penjelasan guru, 

(2) Membaca masalah/pertanyaan/perintah yang terdapat pada Lembar 

Kerja Siswa, 

(3) Mengamati masalah yang terdapat pada Lembar Kerja Siswa, 

( 4) Mengidentifikasi masalah diberikan pada Lembar Kerja Siswa, 

(5) Mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

masalah, 

( 6) Menganalisis dan menalar beberapa alternative solusi atau 

penyelesaian masalah, 

(7) Berdiskusi dengan teman, 

(8) Menerapkan solusi atau pemecahan masalahnya pada Persamaan 

Linear SatuVariabel, 

(9) Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, 

(10) Membuat kesimpulan dari basil diskusi, dan 

( 11) Kegiatan lain yang relevan dengan pembelajaran. 

Dari grafik tersebut terlihat aktivitas siswa yang paling menonjol 

adalah mengidentifikasi masalah diberikan pada Lembar Kerja Siswa, 

yaitu 92% pada uji coba 1 dan 92% pada uji coba 2. 

Secara keseluruhan tampak pada grafik hampir setiap aspek yang 

diamati antara uji coba 1 dan uji coba 2 ada peningkatan aktivitas siswa, 

kalau dilihat rata rata keseluruhan dari uji coba 1 83% dan uji coba 2 88% 

ada peningkatan 5% hat ini berarti perangkat yang dihasilkan layak untuk 

dipakai. 
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2. Aktivitas Guru 

Pengamatan aktivitas guru dalam pembelajaran bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan dapat dimengerti oleh 

siswa sedangkan aspek dari aktivitas guru tersebut meliputi 17 aspek yang 

dibagi menjadi 3 yaitu: 

a. Pendahuluan : 

Kegiatan Guru pada pendahuluan berisi 6 aspek yang diamati yaitu : 

(1) Menyampaikan apersepsi, 

(2) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 

(3) Menyampaikan metode pembelajaran yang akan dilakukan, yaitu 

Problem Based Leaming, 

(4) Menjelaskan logistic yang diperlukan, 

(5) Menyampaikan gambaran masalah yang akan dijadikan bahan 

diskusi, dan 

( 6) Memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah. 

b. Kegiatan Inti : 

Kegiatan inti merupakan aktivitas guru yang penting untuk 

mencapai tujuan pembelajaran bagaiman model pembelajaran yang 

akan diterapkan berhasil membuat materi yang diberikan berhasil 

ditarapkan oleh peserta didik,kegiatan initi meliputi : 

(1) Membimbing siswa dalam membentuk kelompok, 
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(2) Membantu siswa mendefenisikan clan mengorganisasikan tugas 

belajar yang berbubungan dengan masalah tersebut, 

(3) Merangsang siswa menanyakan bal yang belum jelas terkait dengan 

permasalahan yang diberikan, 

(4) Mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen, untuk mendapat penjelasan pemecahan 

masalah, masalah/pertanyaan/perintah yang diajukan, 

(5) Membimbing siswa untuk menentukan solusi yang tepat untuk 

menyelesaikan masalah, 

(6) Membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya 

berupa basil pemecahan masalah, 

(7) Membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terbadap 

penyelidikan yang dilakukan, 

(8) Memberikan kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan basil 

diskusi, 

(9) Memberikan kesempatan pada siswa untuk membuat kesimpulan. 

3. Penutup 

Pada kegiatan penutup yang diamati dari aktivitas guru meliputi : 

(1) Memberikan kesempatan pada siswa untuk merangkum materi yang 

telah dipelajari dengan cara memberikan pertanyaan sebagai umpan 

balik, dan 

(2) Memberikan tugas mandiri terstruktur.Untuk lebih jelasnya lihat 

pada lampiran Sa 
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Jika aktivitas guru memenuhi kriteria baik, ini artinya aktivitas 

yang dilakukan guru berkaitan dengan penggunaan bahan ajar yang 

berorientasi pada Problem Based Learning memang mudah untuk 

dilaksanakan. 

Setelah dilakukan uji coba kelompok, diperoleh basil perhitungan 

skor aktivitas guru untuk kegiatan pendahuluan yaitu pada rata rata uji 

coba 1 90%, rata rata uji coba 2 92%. Pada kegiatan inti diperoleh skor 

rata rata uji coba 1 83%dan rata rata uji coba 2 93%, Sedangkan pada 

kegiatan penutup diperoleh rata rata skor uji coba 1 79% dan uji coba 2 

rata rata 88%. Untuk rata rata keseluruhan dari kegiatan aktivitas guru 

pada uji coba 1 rata rata 85% dan pada uji coba 2 rata rata skor adalah 

91%. 

Berikut kami sajikan Grafik 4.4 tentang perhitungan skor aktivitas 

guru yang diamati pada penelitian ini. 

Gambar Grafik 4.4 Hasil Pengamatan Aktivitas Guru 

92% 

90% 

PENDAHULUAN 

HASIL PENGAMATAN 
AKTIVITAS GURU 

iii UJI COBA 1 1.1 UJI COBA 2 

93% 

KEGIATAN INTI 

91% 

PENUTUP 
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Sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan melihat basil 

antara uji coba 1 dan uji coba 2 serta rata rata keseluruhan pada 

kegiatan aktivitas guru maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas guru 

memenuhi kategori minimal baik. Sehingga dapat disimpulkan pula 

bahwa bahan ajar yang telah dikembangkan memang mudah digunakan 

oleh guru dalam mengarahkan siswa pada saat pembelajaran. 

c. Pengamatan Sikap Siswa 

Pengamatan sikap siswa dalam pembelajaran meliputi pengamatan sesuai 

dengan yang telah divalidasi yaitu (1) Pengamatan sikap siswa, (2) pengamatan 

diri sikap siswa dan pengamatan sikap antar siswa, pengamatan ini dilakukan 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana rasa ingin tau siswa dan tanggung jawab 

siswa dalam menerima materi pembelajaran. 

1. Pengamatan sikap siswa ; 

Pengamatan sikap siswa dilakukan oleh guru selama pembelajaran 

berlangsung adalah sikap siswa rasa ingin tahu dan sikap tanggung jawab dalam 

kelompok, Indikator pengamatan sikap Ingin tahu meliputi : 

1. Kurang bail~iika sama sekali tidak berusaha untuk mencoba atau bertanya atau 

acuh tak acuh (tidak mau tahu) dalam proses pembelajaran 

2. Baikjika menunjukkan sudah ada usaha untuk mencoba atau bertanya dalam 

proses pembelajaran tetapi masih belum ajeg/konsisten 

3. Sangat baik jika menunjukkan adanya usaha untuk mencoba atau bertanya 

dalam proses pembelajaran secara terus menerus dan ajeg/konsisten 
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Sedangkan indikator pengamatan sikap Tanggung Jawab meliputi : 

I. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambit bagian dalam 

melaksanakan tugas kelompok 

2. Baikjika menunjukkan sudah ada usaha ambit bagian dalam melaksanakan 

tugas-tugas kelompok tetapi belum ajeg/konsisten 

3. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambit bagian dalam menyelesaikan 

tugas kelompok secara terns menerns dan ajeg/konsisten. (lampiran 4.b validas 

sikap siswa) 

2. Pengamatan diri siswa: 

Sikap yang diamati dalam proses pembelajaran adalah rasa ingin tahu dan 

tanggung jawab dalam kelompok. 

Indikator pengamatan sikap ingin tahu 

1. Kurang baik jika sama sekali tidak bernsaha untuk mencoba atau bertanya 

atau acuh tak acuh (tidak mau tahu) dalam proses pembelajaran 

2. Baikjika menunjukkan sudah ada usaha untuk mencoba atau bertanya dalam 

proses pembelajaran tetapi masih belum ajeg/konsisten 

3. Sangat baikjika menunjukkan adanya usaha untuk mencoba atau bertanya 

dalam proses pembelajaran secara terns menerns dan ajeg/konsisten 

Indikator pengamatan sikap tanggung jawab adalah 

I. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambit bagian dalam 

melaksanakan tugas kelompok 
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2. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha ambit bagian dalam melaksanakan 

tugas-tugas kelompok tetapi belum ajeg/konsisten 

3. Sangat baik ji/ra menunjukkan sudah ambit bagian dalam menyelesaikan 

tugas kelompok secara terns menerus clan ajeg/konsisten 

3. Pengamatan antar siswa : 

Pada pengamatan antar siswa sikap yang diamatai dalam proses 

pembelajaran adalah rasa ingin tahu clan tanggung jawab dengan indikator sebagai 

beerikut: 

lndikator pengamatan sikap ingin tahu 

1. Kurang bailgi/ra sama sekali tidak bernsaha untuk mencoba atau bertanya atau 

acuh tak acuh (tidak mau tahu) dalam proses pembelajaran 

2. Baikjika menunjukkan sudah ada usaha untuk mencoba atau bertanya dalam 

proses pembelajaran tetapi masih belum ajeg/konsisten 

3. Sangat bailgika menunjukkan aclanya usaha untuk mencoba atau bertanya 

dalam proses pembelajaran secara terns menerns dan ajeg/konsisten 

lndikator pengamatan sikap tanggungjawab 

1. Kurang bailgika menunjukkan sama sekali tidak ambit bagian dalam 

melaksanakan tugas kelompok 

2. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam melaksanakan 

tugas-tugas kelompok tetapi belum ajeg/konsisten 

3. Sangat bailgika menunjukkan sudah ambit bagian dalam menyelesaikan tugas 

kelompok secara terns menerns clan ajeg/konsisten. 
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Setelah dilakukan uji coba kelompok, diperoleh hasil perhitungan skor 

pengamatan sikap siswa dengan data sebagai berikut : baik pada uji coba 1 

maupun pada uji coba 2 diperoleh nilai rata rata sikap siswa rasa ingin tahu 

maupun tanggung jawab sangat baik. 

Sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan melihat hasil antara uji 

coba 1 dan uji coba 2 rata rata sikap siswa sangat baik. Sehingga dapat 

disimpulkan pula bahwa bahan ajar yang telah dikembangkan memang mudah 

dipahami oleh siswa dan dapat digunakan oleh kelas lainnya. 

d. Pengamatan Keterampilan siswa. 

'Pada penelitian ini keterampilan yang diamati dalam proses belajar 

adalah keterampilan di dalam memecahkan masalah soal yang diberikan oleh 

guru,ada 6 aspek yang diamati di dalam keterampilan siswa memecahkan masalah 

yaitu: 

1. Menunjukkan pemahaman masalah 

2. Mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan dalam penyelesaian 

masalah 

3. Menyajikan masalah secara matematik dalam berbagai bentuk 

4. Memilih pendekatan dan metode penyelesaian masalah secara tepat 

5. Mengembangkan strategi penyelesaian masalah 

6. Menyelesaikan masalah yang tidak rutin 

Setelah soal diberikan kepada masing masing kelompok, guru dan 

seorang pengamat lainnya mengamati bagaiman keterampilan siswa dalam 
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menyelesaikan masalah kehidupan nyata yang berkaitan dengan PLSV, kreteria 

dalam penilaian keterampilan adalah sebagai berikut : 

1. Sangat baikjika siswa memperoleh rentang nilai antara 3,40-4,00 

2. Baikjika siswa memperoleh rentang nilai antara 2,80- 3,40 

3. Cukup jika siswa memperoleh rentang nilai antara 2,40 - 2,80 

4. Kurangjika siswa memperoleh rentang nilai kurang dari 2,40 

Setelah uji coba diperoleh nilai keterampilan siswa sebagai berikut uji 

coba 1 rata rata keterampilan siswa adalah 3,07 artinya keterampilan siswa 

kelompok pada uji coba 1 adalah baik. Pada uji coba 2 diperoleh nilai rata rata 

keterampilan siswa 3,22 artinya keterampilan siswa pada kelompok uji coba 2 

adalah baik. 

Secara keseluruhan ada peningkatan keterampilan siswa pada uji coba 1 

dan uji coba 2, kalau dilihat nilai dari uji coba 1 rata rata keterampilan 3,07 dan 

uji coba 2 rata rata nilai keterampilan 3,22 ada peningkatan nilai sebesar 0,15 hal 

ini berarti perangkat yang dihasilkan layak untuk dipakai. 

e. Basil Tes Akhir 

Pada tahap akhir pembelajaran adalah guru melakukan ulangan harian 

sesuai dengan RPP yang disusun. Hasil dari ulangan harian ini untuk mengukur 

seberapa besar siswa mampu menyelesaikan masalah kehidupan nyata yang 

berkaitan dengan PLSV. 

Banyak butir soal pada ulangan harian 4 soal dengan bobot penskoran masing 

masing item 25, dan siswa diberi kesempatan untuk meyelesaikan tes akhir dua 
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kali 40 menit atau dua jam pelajaran.Kreteria Ketuntasan Minimal yang harus 

dicapai oleh siswa adalah 76. 

Hasil tes pada uji coba 1 terhadap 10 anak diperoleh data sebagai beikut : 

80% siswa tuntas dengan skor 8 siswa diatas KKM dan 2 siswa dibawah KKM, 

butir soal nomor 4 secara klasikal diperdleh nilai paling rendah yaitu 78% dan 

skor tertinggi pada butir soal no 1 yaitu sebesar 88%. 

Hasil tes pada uji coba 2 terhadap 25 anak diperoleb data sebagai beikut: 

84% siswa tuntas dengan jumlah 21 siswa diatas KKM dan 4 siswa dibawah 

KKM, butir soal nomor 3 secara klasikal (iiperoleh nilai paling rendah yaitu 74% 

dan skor tertinggi pada butir soal no 4 yaitu sebesar 86%. 

Berikut kami sajikan Grafik 4.5 tentang prosentase basil tes terbadap butir soal 

pada uji coba 1 dan uji coba 2. 

Gambar Grafik 4.5 Hasil l'es Akhir 

HASIL liES AKHIR 

• UJI COBA I UJI COBA II 

88% 

NOSOAL 1 NO SOAL2 NOSOAL3 NOSOAL4 

Melibat data dari banyak siswa yang telah tuntas maupun dari butir soal 

yang diperoleb baik pada uji coba 1 maupun pada uji coba 2 soal tes layak 

digunakan namun masih perlu perbaikan. Pada uji coba 2 ada penurunan basil tes 

ini disebabkan kemungkinan jumlah kiswa yang berbeda antara uji coba 1 
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sejumlah 10 siswa sedangkan pada uji coba 2 sejumlah 25 siswa, pada uji coba 1 

dipilib 3 siswa yang berkemampuan tinggi, 2 siswa berkemampuan sedang clan 3 

siswa berkemampuan rendah , sedang pada uji coba 2 diberiakan terbadap kelas 

pararel yang ada di sekolah. 

C. Analisi Data 

Tidak berlebiban kiranya dari basil uji coba diatas untuk perbaikan 

selanjutnaya data yang diperoleb kemudian dianalisis untuk melibat kelayakan 

dan keefektifan perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Kelayakan 

perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, LKS, dan instrumen penilaian 

dapat dilihat dari basil analisis lembar validasi perangkat berdasarkan skala likert. 

Berikut diuraikan analisis data tiap-tiap perangkat pembelajaran. 

1. Analisis RPP 

Pada penelitian ini skala yang diapai adalah Likert, dengan ketentuan 

sebagai berikut : kategori I = kurang baik, kategori 2 = cukup baik, kategori 3 = 

baik, clan kategori 4 = sangat baik. Hasil penilaian dari validator kemudian 

dianalisis untuk melibat kelayakan perangkat pembelajaarn yang dibasilkan. 

Validator tidak banya memberikan penilaian, tetapi memberikan masukan berupa 

saran dengan menuliskan pada lembar validasi untuk perbaikan. 

Lembar validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dibasilkan 

terdiri tiga unsur, yaitu isi, bahasa dan tampilan, isi meliputi sepuluh aspek yang 

dinilai, bahasa meliputi dua aspek yang divalidasi clan tampilan memuat dua aspek 

yang divalidasi. Hasil validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dari ketiga 

validator telah disajikan dalam Tabel 4.1 
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Tabel 4.1 menunjukkan persentase tiap unsur penilaian dalam RPP. Unsur 

I adalah unsur isi yang meliputi I 0 aspek, unsur II adalah unsur bahasa yang 

terdiri dari satu aspek yang dinilai tampak pada tabel mendaapat nilai yang paling 

baik dari tiga aspek yang dinilai dengan 87,5 %, dan unsur ill adalah unsur 

tampilan yang dinilai terdiri dari satu aspek. Dari ketiga unsur tersebut yang 

mendapat penilaian sama adalah unsur bahasa dan unsur tampilan yaitu 75%. 

Komponen-komponen RPP yang mendapat penlaian paling rendah akan 

ditinjau ulang dan dilakukan perbaikan. Skor tanggapan ahli akan dianalisis untuk 

mengetahui kelayakan RPP. Data yang berupa saran dan komentar yang dituliskan 

langsung pada lembaran RPP dijadikan pertimbangan dan dasar untuk melakukan 

perbaikan. Perbaikan komponen-komponen RPP bertujuan untuk mengurangi 

kesalahan-kesalahan mendasar dengan aspek desain atau struktur dari produk RPP 

Secara umum basil penilaian dari validator untuk Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) berkategori baik yang berarti RPP basil pengembangan 

layak digunakan. Hasil analisis RPP selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran 

I.a. 

2. Lembar Kerja Siswa 

Lem bar validasi LKS terdiri tiga unsur, yaitu : (1) Unsur yang pertama 

adalah Unsur isi yang memuat empat komponen, (2) Unsur yang kedua adalah 

unsur bahasa yang memuat dua komponen apakah bahasa yang digunakan 

komunikatif dan mudah dipahami, (3) Unsur yang ketiga adalah unsur tampilan 

yang memuat tiga komponen yang berisi lks yang disajikan menarik siswa,huruf 

yang dipakai mudah dibaca dan gambar yang disajikan nudah dipahami. 
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Lembar Instrumen validasi LKS yang berorientasi Problem Based 

Learning selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran 2b. Berikut basil validasi 

LKS yang berorientasi Problem Based Learning dari ketiga validator disajikan 

dalam Grafik 4.1. 

Tampak pada Graftk 4.1 di atas menunjukkan persentase tiap unsur 

penilaian dalam LKS. Unsur I adalah unsur isi yang meliputi 4 aspek, mendapat 

nilai paling rendah yaitu 81,3 % .Unsur Il adalah unsur bahasa yang terdiri dari 

dua aspek, dan unsur Ill adalah unsur tampilan yang dinilai terdiri dari dua aspek. 

Dua unsur tersebut yang mendapat penilaian sama yaitu 83,3 %. 

Komponen LKS yang mendapat penilaian paling rendah akan ditinjau 

ulang dan dilakukan perbaikan. Skor tanggapan ahli akan dianalisis untuk 

mengetahui kelayakan LKS. Data yang berupa saran dan komentar yang 

dituliskan langsung pada lembaran LKS dijadikan pertimbangan dan dasar untuk 

melakukan perbaikan. Perbaikan komponen LKS bertujuan untuk mengurangi 

kesalaban-kesalahan mendasar dari produk LKS 

Secara umum basil penilaian dari validator untuk LKS berkategori baik 

yang berarti LKS hasil pengembangan layak digunakan. Hasil analisis LKS 

selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran 2b. 

3. Instrumen Penilaian 

Lembar validasi terhadap soal tes terdiri tiga unsur, yaitu : (l)Unsur yang 

pertama adalab Unsur isi yang memuat lima komponen, (2) Unsur yang kedua 

adalab unsur bahasa yang memuat dua komponen apakah soal mudah dipahami 

dan tidak menimbulkan penafsiran ganda, (3) Unsur yang ketiga adalah unsur 

42300.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



90 

tampilan yang memuat dua komponen yang berisi buruf yang dipakai mudah 

dibaca clan diketik tidak ada coretan 

Lembar Instrumen validasi terbadap soal tes yang berorientasi Problem 

Based Leaming selengkapnya dapat dilibat dalam Lampiran 3a. Berikut basil 

validasi terbadap soal tes yang berorientasi Problem Based Learning dari ketiga 

validator disajikan dalam grafik 4.2 menunjukkan persentase tiap unsur penilaian 

dalam lembar validasi terbadap soal tes. Unsur I adalab unsur isi yang meliputi 5 

aspek, mendapat nilai 90 % . 

Unsur II adalah unsur bahasa yang terdiri dari dua aspek mendapat nilai 

paling rendah yaitu 87,5 %, dan unsur III adalah unsur tampilan yang dinilai 

terdiri dari dua aspek dan mendapat nilai sempurna yaitu 100 %. 

Komponen instrumen penilaian yang mendapat penilaian paling rendah 

akan ditinjau ulang dan dilakukan perbaikan. Skor tanggapan ahli akan dianalisis 

untuk mengetabui kelayakan instrumen penilaian. Data yang berupa saran dan 

komentar yang dituliskan langsung pada lembaran instrumen penilaian dijadikan 

pertimbangan dan dasar untuk melakukan perbaikan. Perbaikan komponen 

instrumen penilaian bertujuan untuk mengurangi kesalaban-kesalahan mendasar 

dari produk instrumen penilaian. 

Secara umum basil penilaian dari validator untuk instrumen penilaian 

berkategori baik yang berarti Instrumen Penilaian basil pengembangan layak 

digunakan. 

Uraian diatas merupakan basil analisis perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan. Berikut dijelaskan analisis basil uji coba yang terdiri dari: (1) 
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aktivitas siswa, (2) pengamatan aktivitas guru, (3) pengamatan penilian diri siswa, 

, (4) pengamatan keterampilan siswa dan (4) hasil tes akhir. 

1. Aktivitas Siswa Selama Pembelajaran 

Lembar pengamatan aktivitas siswa pada lembar pengamatan ada 11 aspek 

untuk lebihjelasnya bisa dilihat pada Lampiran 4a. Data yang diperoleh disajikan 

dalam gambar 4.4. menunjukkan persentase aktivitas siswa selama pembelajaran 

pada uji coba 1 dan uji coba 2. Dari grafik tersebut terlihat aktivitas siswa yang 

paling menonjol adalah Mengidentifikasi masalah diberikan pada Lembar Kerja 

Siswa, yaitu 92% pada uji coba 1dan92% pada uji coba 2. 

Secara keseluruhan tampak pada tabel hampir setiap aspek yang diamati 

antara uji coba 1 dan uji coba 2 ada peningkatan aktivitas siswa, kalau dilihat rata 

rata keseluruhan dari uji coba 1 83% dan uji coba 2 88% ada peningkatan 5%. 

Komponen instrumen penilaian aktivitas siswa yang mendapat penilaian 

paling rendah akan ditinjau ulang dan dilakukan perbaikan. Skor tanggapan ahli 

akan dianalisis untuk mengetahui kelayakan instrumen penilaian aktivitas siswa. 

Data yang berupa saran dan komentar yang dituliskan langsung pada lembaran 

instrumen penilaian aktivitas siswa dijadikan pertimbangan dan dasar untuk 

melakukan perbaikan. Perbaikan komponen instrumen penilaian bertujuan untuk 

mengurangi kesalahan-kesalahan mendasar dari produk instrumen penilaian. 

Secara umum hasil penilaian dari validator untuk instrumen penilaian 

aktivitas siswa berkategori baik yang berarti Lembar Validasi Terhadap 

Lem bar Pengamatan Aktivitas Siswa basil pengembangan layak digunakan. 
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2. Aktivitas Guru 

Lembar Pengamatan aktivitas guru dalam pembelajaran 17 aspek yang 

dibagi menjadi 3 yaitu : (1) pendahuluan memuat 6 aspek yang dinilai, (2) 

kegiatan inti ada 9 unsur yang dinilai, dan (3 ) penutup yang memuat dua aspek. 

Setelah dilakukan uji coba kelompok, diperoleh hasil perhitungan skor 

aktivitas guru untuk kegiatan pendahuluan yaitu pada rata rata uji coba 1 90%, 

rata rata uji coba 2 92%. Pada kegiatan inti diperoleh skor rata rata uji coba 1 

83%dan rata rata uji coba 2 93%, Sedangkan pada kegiatan penutup diperoleh rata 

rata skor uji coba 1 79% dan uji coba 2 rata rata 88%. Untuk rata rata keseluruhan 

dari kegiatan aktivitas guru pada uji coba 1 rata rata 85% dan pada uji coba 2 rata 

rata skor adalah 91 %. 

Berdasarkan lembar validasi pengamatan aktivitas guru yang mendapat 

penilaian paling rendah akan ditinjau ulang dan dilakukan perbaikan. Skor 

tanggapan ahli akan dianalisis untuk mengetahui kelayakan lembar validasi 

pengamatan aktivitas guru. Data yang berupa saran dan komentar yang dituliskan 

langsung pada lembar validasi pengamatan aktivitas guru dijadikan pertimbangan 

dan dasar untuk melakukan perbaikan. Perbaikan komponen lembar validasi 

pengamatan aktivitas guru bertujuan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan 

mendasar dari produk lembar validasi pengamatan aktivitas guru. 

Secara umum hasil penilaian dari validator untuk lembar validasi 

pengamatan aktivitas guru berkategori baik yang berarti Lembar Validasi 

Terhadap lembar validasi pengamatan aktivitas guru basil pengembangan 

layak digunakan. 
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3. Pengamatan Sikap Siswa 

Pengamatan sikap siswa dalam pembelajaran meliputi pengamatan sesuai 

dengan yang telah divalidasi yaitu (1) Pengamatan sikap siswa, (2) pengamatan 

diri sikap siswa dan pengamatan sikap antar siswa, pengamatan ini dilakukan 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana rasa ingin tau siswa dan tanggung jawab 

siswa dalam menerima materi pembelajaran.Sikap yang diamati pada siswa adalah 

sikap lngin tahu dan sikap tanggungjawab. 

Setelah dilakukan uji coba kelompok, diperoleb basil perbitungan skor 

pengamatan sikap siswa dengan data sebagai berikut : baik pada uji coba 1 

maupun pada uji coba 2 diperoleb nilai rata rata sikap siswa rasa ingin tahu 

maupun tanggung jawab sangat baik. 

Berdasarkan lembar validasi pengamatan sikap siswa yang mendapat 

penilaian kurang akan ditinjau ulang dan dilakukan perbaikan. Skor tanggapan 

abli akan dianalisis untuk mengetabui kelayakan lembar validasi pengamatan 

sikap siswa. Data yang berupa saran dan komentar yang dituliskan langsung pada 

lembar validasi pengamatan sikap siswa dijadikan pertimbangan dan dasar untuk 

melakukan perbaikan. Perbaikan komponen lembar validasi pengamatan aktivitas 

sikap siswa bertujuan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan mendasar dari 

produk lembar validasi pengamatan sikap siswa. 

Secara umum basil penilaian dari validator untuk lembar validasi 

pengamatan sikap siswa berkategori baik yang berarti Lembar Validasi 

Terbadap lembar validasi pengamatan siskap siswa basil pengembangan 

layak digunakan. 
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4. Pengamatan Keterampilan siswa. 

'Pada penelitian ini keterarnpilan yang diamati dalam proses belajar 

adalah keterarnpilan di dalam memecahkan masalah soal yang diberikan oleh 

guru,ada 6 aspek yang diamati di dalam keterampilan siswa memecahkan masalah 

lebihjelasnya lihat lampiran 4.c. 

Kreteria dalam penilaian keterampilan adalah sebagai berikut :(1) Sangat 

baikjika siswa memperoleh rentang nilai antara 3,40 - 4,00, (2) Baikjika siswa 

memperoleh rentang nilai antara 2,80 - 3,40, (3) Cukup jika siswa memperoleh 

rentang nilai antara 2,40 - 2,80, (4) Kurangjika siswa memperoleh rentang nilai 

kurang dari 2,40 

Setelah uji coba diperoleh nilai keterarnpilan siswa sebagai berikut uji 

coba 1 rata rata keterarnpilan siswa adalah 3,07 artinya keterampilan siswa 

kelompok pada uji coba 1 adalah baik. Pada uji coba 2 diperoleh nilai rata rata 

keterampilan siswa 3,22 artinya keterampilan siswa pada kelompok uji coba 2 

adalah baik. 

Berdasarkan lembar validasi pengamatan keteranpilan memacahkan 

masalah yang mendapat penilaian kurang akan ditinjau ulang dan dilakukan 

perbaikan. Skor tanggapan ahli akan dianalisis untuk mengetahui kelayakan 

lembar validasi pengamatan keteranpilan memacahkan masalah. Data yang berupa 

saran dan komentar yang dituliskan langsung pada lembar validasi pengamatan 

keteranpilan memacahkan masalah dijadikan pertimbangan dan dasar untuk 

melakukan perbaikan. Perbaikan komponen lembar validasi pengamatan 

keteranpilan memacahkan masalah bertujuan untuk mengurangi kesalahan-
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kesalahan mendasar dari produk lembar validasi pengamatan keteranpilan 

memacahkan masalab. 

Secara umum basil penilaian dari validator untuk lembar validasi 

pengamatan keteranpilan memacahkan masalah berkategori baik yang berarti 

Lembar Validasi Terhadap lembar validasi pengamatan keteranpilan 

memacahkan masalah basil pengembangan layak digunakan. 

5. Basil Tes Akhir 

Pada tes akhir banyak butir soal pada ulangan harian 4 soal dengan bobot 

penskoran masing masing item 25, dan siswa diberi kesempatan untuk 

meyelesaikan tes akhir dua kali 40 menit atau dua jam pelajaran.Kreteria 

Ketuntasan Minimal yang hams dicapai oleb siswa adalah 76. 

Hasil tes pada uji coba 1 terbadap 10 anak diperoleb data sebagai beikut: 

80% siswa tuntas dengan skor 8 siswa diatas KKM dan 2 siswa dibawah KKM, 

butir soal nomor 4 secara klasikal diperoleb nilai paling rendah yaitu 78% dan 

skor tertinggi pada butir soal no 1 yaitu sebesar 88%. 

Hasil tes pada uji coba 2 terbadap 25 anak diperoleb data sebagai beikut : 

84% siswa tuntas dengan jumlab 21 siswa diatas KKM dan 4 siswa dibawah 

KKM, butir soal nomor 3 secara klasikal diperoleb nilai paling rendab yaitu 74% 

dan skor tertinggi pada butir soal no 4 yaitu sebesar 86%. 

Berdasarkan basil tes akhir yang mendapat penilaian kurang akan ditinjau 

ulang dan dilakukan perbaikan. Tanggapan ahli akan dianalisis untuk mengetabui 

kelayakan soal tes. Data yang berupa saran dan komentar dijadikan pertimbangan 

dan dasar untuk melakukan perbaikan. Perbaikan bertujuan untuk mengurangi 

kesalahan-kesalaban mendasar dari produk yang dihasilkan. 
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Secara umum hasil penilaian dari validator untuk hasil tes akhir adanya 

perbedaan pada uji coba I dan uji coba 2 maka soal tes layak digunakan. 

D. Revisi Produk 

Setelah hasil uji coba dilaksanakann lalu dianalisis dan melihat hasilnya, 

secara keseluruhan tingkat ketercapaian pengembangan perangkat mengajar telah 

menunjukkan hasil baik, sehingga tidak diperlukan adanya revisi terhadap 

perangkat mengajar yang telah dikembangkan. Namun demikian denagn adanya 

temuan-temuan di lapangan menunjukkan bahwa perlu diadakan revisi meskipun 

hanya secara redaksional tanpa perlu diujicoba kembali. 

Masukan dari pengamat dan juga teman guru yang juga merupakan guru 

mata pelajaran matematika, diperoleh kesimpulan bahwa dalam bahan ajar yang 

telah diujicobakan dapat dikatakan cukup baik dan dapat digunakan, namun perlu 

diberikan tambahan agar tingkat kebermanfaatannya lebih tinggi. Tambahan yang 

dimaksud yaitu berupa tambahan langkah langkah yang kongkrit pada LKS, 

contoh soal maupun tambahan cara penyajian materi dalam bahan ajar. 

Contoh pertama yaitu pada LKS yang diberikan pada siswa, siswa 

mengalami kesulitan menerjemahkan maksud menentukan masalah yang dihadapi 

sebaiknya perintahnya jelas dan diberikan contoh yang sesuai dengan soal. Pada 

dasamya, dari contoh yang ada siswa mampu memberikan contoh yang lain dari 

PLSV. Namun hal itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada saat uji coba I 

berlangsung, guru memberikan contoh masalah yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari hari yang berkaitan dengan PLSV. Siswa tampak ragu dalam 

menyampaikan jawabannya. Guru hams mengulang-ulang contoh yang diberikan 
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dan memberikan beberapa pemisalan terhadap masalah yang dihadapi. Setelah 

guru memberikan motivasi, baru satu-persatu siswa mulai mengerti apa yang 

harus dilakukan untuk menjawab soal PLSV yang berorientasi pada pemecahan 

masalah. 

Contoh berikutnya yaitu pada saat mempelajari materi tentang PLSV, 

tampak bahwa dari contoh yang ada siswa cukup mudah menyebutkan PLSV atau 

bukan PLSV. Namun, diperoleh saran dari pengamat agar menambahkan 

beberapa contoh lagi soal cerita yang diubah dalam kalimat matematika untuk 

membiasakan siswa dalam membuat model matematika, karena siswa dengan 

kemampuan rendah tampak sedikit lambat dalam menjawab pertanyaan seputar 

PLSV soal cerita kebentuk model matematika. 

Pada kisi kisi soal saran dari pengamat, untuk indikator soal jangan 

menimbulkan penafsiran ganda sehingga jika dipakai oleh orang lain dapat 

digunakan dengan baik. Dari RPP saran dari pengamat untuk pendahuluan, 

disesuaikan dengan ketepatan waktu dan motivasi pentingnya PLSV dalam 

kehidupan sehari hari diperbaiki lagi. Berdasarkan hasil diskusi antara peneliti 

dengan pengamat, diperoleh kesimpulan bahwa materi PLSV diberikan yang 

mudah dipahami terlebih dahulu lalu meningkat ke soal problem based learning. 

Pada basil tes akhir, tampak bahwa siswa kesulitan dalam menyelesaikan 

soal no 3, uji coba 2 hanya mendapat skor 74% siswa menjawab benar, setelah 

berdiskusi dengan pengamat ternyata jumlah siswa dalam penelitian berpengaruh 

terhadap nilai yang diperoleh. 
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A. Kesimpulan 

BABY 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Melalui serangkaian kegiatan clan uji coba untuk mencapai tujuan pada 

penelitian ini, telah dihasilkan perangkat pembelajaran matematika yang 

berorientasi pada pembelajaran berbasis masalah pada materi persamaan 

linear satu variabel SMP kelas VII semester genap tahun pelajaran 2014-2015 

dengan menggunakan kurikulum 2013 sebagai acuan.. Perangkat 

pembelajaran yang dihasilkan memenuhi kriteria kualitas pengembangan 

yang ditetapkan oleh (Riduwan, 2010) dengan menggunakan skala likert yaitu 

sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Kriteria valid diperoleh dari uji 

validasi, dengan rentang ke validan sebagai berikut : sangat baik 81 % - 100%, 

baik 61 % - 80%, cukup 41 % - 60%, kurang 21 % - 40%, dan sangat kurang 0 

% - 20 % , sedangkan untuk kriteria praktis diperoleh dari hasil pengamatan 

aktivitas guru dan aktivitas siswa serta kriteria efektif diperoleh dari hasil tes 

akhir. 

Berdasarkan perhitungan hasil validasi dari tiga validator, terhadap 

pengembangan perangkat pembelejaran diperoleh persentase rata rata 

kevalidan RPP 79,2%, persentase rata rata kevalidan LKS 82,6% dan 

persentase rata rata kevalidan intrumen penilaian adalah 92,5%. Sehingga 

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan telah valid. Berdasarkan hasil 

pengamatan, dari uji coba 1 maupun uji coba 2 diperoleh rata rata persentase 
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aktivitas guru adalah 88% dan rata rata persentase aktivitas siswa adalah 

85,5%. Dari basil tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas guru dan 

aktivitas siswa memenuhi kategori sangat baik. Sesuai dengan kriteria yang 

telah ditetapkan, maka perangkat pembelajaran yang dikembangkan telah 

memenuhi kriteria dan layak untuk digunakan. Setelah dilakukan perbitungan 

terbadap basil tes akhir pada uji coba 1 terbadap 10 anak diperoleb data 

sebagai beikut : 80% siswa tuntas dengan skor 8 siswa diatas KKM dan 2 

siswa dibawah KKM. Hasil tes pada uji coba 2 terbadap 25 anak diperoleb 

data sebagai beikut : 84% siswa tuntas dengan jumlah 21 siswa diatas KKM 

dan 4 siswa dibawah KKM, Sebingga sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa soal tes secara klasikal telah 

tuntas dan soal dapat digunakan. 

Jika dilakukan perbitungan berkaitan dengan rata-rata tes akhir, 

diperoleb basil rata rata 80, dapat dikatakan babwa secara umum siswa telah '' 

mampu menyelesaikan masalab kebidupan nyata yang berkaitan dengan 

persamaan linear satu variabel. Ini artinya, siswa telah mampu mengkaitkan 

konsep mengenal PLSV dan sifat operasi pada bilangan dengan konsep 

membentuk model matematika dan dapat menyelesaikannya. 

Berdasarkan pembelajaran berbasis masalah Arends (2007: 56-60) 

menyatakan bahwa sintaks pembelajaran berdasarkan masalah terdiri dari 

lima Jase utama Fase-fase tersebut merujuk pada tahapan-tahapan yang 

praktis yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran dengan PBL. 

Berdasarkan penilaian validator, diperoleb kesimpulan bahwa validator 

sependapat dengan pembelajaran berbasis masalab pada pengembangan 
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perangkat pembelajaran cukup baik untuk meningkatkan prestasi siswa pada 

materi PLSV. Hal ini dibuktikan dengan rata rata persentase validasi LKS 

adalah 82,6% pada uraian yang menyatakan bahwa materi dalam 

pembelajaran telah disajikan sesuai dengan model Problem Based Leaming. 

Selain pembelajaran yang berorientasi pada pemebelajaran berbasis 

masalah, diperoleb kesimpulan dari basil uji coba bahwa aktivitas guru dan 

aktivitas siswa yang mengarah pada pemebelajaran berbasis masalah juga 

tergolong tinggi. Persentase aktivitas guru yang mengarah pada penemuan 

pemebelajaran berbasis masalah mencapai 87% pada uji coba 1 dan 93% pada 

uji coba dan persentase aktivitas siswa yang mengarah pada pemebelajaran 

berbasis masalah mencapai 83% pada uji coba 1 dan 88% pada uji coba 2. 

Berdasarkan basil penelitian, penilain dari validator dan basil 

pengamatan, diperoleb kesimpulan bahwa perangkat pembelajaran yang 

digunakan menghasilkan pembelajaran yang membuat siswa merasa ingin 

tahu dan tanggung jawabnya semakin besar. Siswa tampak terlibat aktif 

dalam menemukan masalah. Hal ini sesuai dengan pendapat Hudoyo (2005), 

pembelajaran di kelas dapat dikaitkan dengan masalah yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari. 

Siswa tampak aktif berdiskusi dengan teman sekelompoknya untuk 

meyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam LKS yang 

diberikan oleh guru. Salah satu contob adalah pada saat siswa mempelajari 

materi PLSV tentang menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari hari. 

Siswa tampak semangat ingin tabu dan penuh rasa tanggung jawab untuk 

dapat menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya siswa diminta membentuk 
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kelompok yang terdiri dari 4-5 anak, siswa mengamati dan mengidentifikasi 

masalah, siswa berdiskusi menyelesaikan masalah yang ada pada LKS, 

selanjutnya siswa dapat menanyakan masalah yang belum jelas kepada guru, 

siswa berdiskusi menyiapkan basil karyanya lalu mencoba mempresentasikan 

basil kerjanya di depan kelas dengan mendapat tanggapan dari kelompok 

yang lain. 

Melalui serangkaian pengamatan dan uji coba yang telah dilakukan 

akhirnya menghasilkan kesimpulan berkaitan dengan perangkat pembelajaran 

yang dihasilkan. Tentunya pengembangan perangkat pembelajaran yang 

dihasilkan memiliki beberapa kelebiban dan kekurangan. Kelebihan 

perangkat pembelajaran yang dihasilkan antara lain : 

1. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan memungkinkan siswa untuk 

menyelesaikan masalah kebidupan nyata yang berkaitan dengan 

persamaan linear satu variabel, sebingga siswa mempunyai rasa ingin tahu 

yang tinggi dalam pembelajaran. 

2. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan memungkinkan siswa untuk 

menyelesaikan masalah kehidupan nyata yang berkaitan dengan 

persamaan linear satu variabel, sehingga siswa mempunyai rasa tanggung 

jawab dalam pembelajaran. 

3. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan memungkinkan siswa untuk 

menyelesaikan masalah kehidupan nyata yang berkaitan dengan 

persamaan linear satu variabel, sehingga siswa merasa tertantang untuk 

pembelajaran yang memerlukan pemikiran tingkat tinggi. 
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4. Materi pacla pembelajaran diawali dengan informasi yang berkaitan 

dengan masalah sehari hari yang ada dilingkungan sekitar, sehingga siswa 

merasa tertarik untuk mempelajarinya. 

5. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan bisa dipakai untuk materi 

yang lain yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah, 

sehingga clapat meningkatkan pembelajaran pscla siswa. 

6. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan bisa dipakai untuk kelas clan 

bahkan sekolah lain , sehingga dapat bermanfaat untuk orang lain. 

Disamping kelebihan tersebut di atas, perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan juga ada kekurangannya. Kekurangan tersebut adalah 

berkaitan dengan aktivitas siswa clalam menyelesaikan masalah memerlukan 

waktu yang cukup banyak, dan tidak semua materi yang diajarkan clapat di 

gunakan pembelajaran berbasis masalah. 

B. Saran 

Harapan clari produk yang telah dihasilkan, agar bermanfaat kepada 

penulis maupun orang lain perlu memperhatikan hal-hal berikut: 

1. Agar perangkat pembelajaran yang dihasilkan bermanfaat dan lebih 

optimal, maka disarankan bagi para guru yang menggunakan perangkat 

pembelajaran yang berupa RPP, LKS maupun intrumen penilaian basil 

pengembangan tersebut hendaknya membaca isi secara cermat, sehingga 

dapat menguasai clan clapat menyampaikan kepacla siswa dengan baik. 

2. Berkaitan dengan D yang ke-empat Dissiminate produk pengembangan, 

perangkat pembelajaran yang telah dihasilkan dapat disebarluaskan 
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penggunaannya meski terbatas pada sekolah tempat kami mengajar juga 

bisa bagi guru yang berdomisili di Kota Probolinggo. 

3. Untuk pengembangan produk lebih lanjut perlu diperhatikan 

karakteristik siswa yang akan dihadapi. Siswa dengan kemampuan 

rendah dapat juga mengikuti pembelajaran dengan menggunakan bahan 

ajar semacam ini. Namun perlu diperhatikan bahwa karakteristik siswa 

sekolah satu dengan sekolah lainnya tidak sama. 

4. Untuk lebih menghemat waktu yang dibutuhkan dalam pembelajaran 

dengan pendekatan berbasis masalah, sesuai dengan kekurangan yang 

ditemukan pada perangkat pembelajaran basil pengembangan, maka 

dalam perangkat pembelajaran perlu diberikan langkah langkah yang 

lebih rinci, sehingga masalah yang dihadapi segera dapat diselesaikan. 
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PEMERINT AH KOTA PROBOLINGGO 
DINAS PENDIDIKAN KOTA PROBOLINGGO 

,..._,.ut>..\. .... ,_.....____,"SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 
JI. Cokroaminoto No 26 ProbolinggoKode Pos. 67213 

Telp (0335) 422636 Fax (0335) 420008 
Website :http//www.smpn5-pbl.sch.id Email: smpn5prob@yahoo.co.id 

Nama Sekolah 

Mata Pelajaran 

Ke las/Semester 

Materi Pokok 

Alokasi Waktu 

RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN 

(RPP) 

: SMP Negeri 5 Probolinggo 

: Matematika 

: VII/Dua 

: Persamaan dan pertidaksamaan linear dengan satu 

variabel 

: 10 jam @40 menit 

A. Kompetensi Inti 

Kl 1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

107 

KI 2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

KI 3 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampakmata 

KI 4 Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 
dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, 
dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
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B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKA TOR 

1.1 Menghayati clan menghargai ajaran agama yang dianutnya; 

2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten, clan teliti, bertanggung 

jawab, responsif, clan tidak mudah menyerah dalam memecahkan 

masalah; 

2.2 Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, clan ketertarikan matematika serta 

memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika, yang 

terbentuk melalui pengalaman belajar. 

3.3 Menyelesaikan persamaan clan pertaksamaan linear satu variabel 

Indikator Pencapaian Kompetensi: 

3.3.1. Menyelesaikan persamaan linear satu variabel 

3.3.2. Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten dan teliti, 

bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan Persamaan Linear Satu 

V ariabel (PLSV) 

3.3.3. Bertanggungjawab dalam kelompok belajarnya 

3.3.4. Menghargai pendapat teman dalam kelompok belajarnya; 
4.3 Membuat dan menyelesaikan model matematika dari masalah nyata yang 

berkaitan dengan persamaan dan pertaksamaan linier satu variabel. 

4.3.1. Membuat model matematika dari masalah nyata yang berkaitan 

dengan Persamaan Linier Satu Variabel (PLSV); 

4.3.2. Menyelesaikan model matematika dari masalah nyata yang 

berkaitan dengan Persamaan Linier Satu Variabel (PLSV); 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah 

informasi, dan mengkomunikasikan basil pengolahan informasi dalam 

penugasan individu dan kelompok, siswa dapat: 

I. Mengembangkan rasa ingin tahu, tanggungjawab dalam kelompok dan 

percaya diri; 

2. Mengembangkan rasa ingin tahu dan tidak menyerah dalam memecahkan 

masalah 

3. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menentukan basil penyelesaian 
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Persamaan Linear Satu Vriabel (PLSV) dengan menambah kedua ruas 

dengan bilangan yang sama. 

4. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat membuat model matematika dari 

masalah nyata yang berkaitan dengan Persamaan Linier Satu Variabel 

(PLSV) 

5. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyelesaikan masalah kehidupan 

nyata yang berkaitan dengan Persamaan Linier Satu V ariabel (PLSV) 

6. Mengkomunikasikan basil pemecahan masalahnya pada diskusi kelas 

D. Materi Pembelajaran 

1. Menentukan akar penyelesaian PLSV 

Untuk menyelesaikan PLSV dengan persamaan yang ekuivalen kita 

mempunyai cara singkat yaitu mengelompokkan variabel dengan variabel 

dan konstanta dengan konstanta. Biasanya variabel pada ruas kiri sedangkan 

konstanta di ruas kanan 

2. Menentukan model matematika PLSV 

Model matematika adalah model yang menggunakan konsep dasar 

matematika dalam penggambarannya, seperti objek dalam masalah 

dinyatakan dalam peubah, tetapan, atau parameter, hubungan antar objek 

dinyatakan sebagai fungsi, persamaan, ataupun pertidaksamaan. 

Langkah pertama dalam menyelesaikan soal cerita adalah membuat model 

matematika dari soal tersebut. Dalam pemodelan matematika, kita 

menerjemahkan data pada soal ke dalam pertidaksamaan 

Langkah-langkah penyelesaian soal cerita adalah sebagai berikut: 

a. Mengambil sebuah hurufuntuk melambangkan peubah 

b. Membentuk persamaan 

c. Menyelesaikan persamaan itu 

E. Metode Pembelajaran dan Model Pembelajaran : 

•:• Metode Pembelajaran : Tanya jawab,penugasan individu, penugasan 

kelompok, diskusi kelompok, dan presentasi 

•!• Model Pembelajaran : Problem Based Leaming 
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F. Langkab-langkab Pembelajaran 

Pertemuan ke - 1 ( 3 x 40 menit ) 

Kegia 
Sintaks PBL 

Deskripsi Kegiatan Deskripsi Wak 
tan Siswa Kegiatan Guru tu 

Pendabu 1.0rientasi 1. Menjawab sapaan 1. Guru memberi 10 

loan peserta didik Guru dan berdoa salam dan menit 
pada masalah mengawali belajar. mengawali 

kegiatan dengan 
berdoa bersama 

12. Siswa menjawab 12. Guru 
kabar dan menanyakan 
kehadirannya. kehadiran siswa 

dan menanyakan 
kabar hari ini. 

13. Siswa 13. Guru 
memperhatikan mengkomunikasi 
penjelasan Guru kan tujuan belajar 
tentang skenario dan basil belajar 
pembelajaran. yang diharapkan 

akan dicapai 
siswa; 

~. Siswa 4. Guru memberi 
memperhatikan motivasi kepada 
cerita guru tentang siswa ten tang 
mengukur berat manfaat belajar 
dengan PLSV dengan 
menggunakan menceritakan 
timbangan pengukuran berat 

menggunakan 
timbangan. 

15. Siswa l5. Guru 
memperhatikan menyampaikan 
gambaran masalah gambaran 
yang disampaikan masalah yang 
oleh guru. akan dijadikan 

bah an diskusi 
kelomook 

Inti 2.Mengorganis 1. Siswa membentuk 1. Guru menyuruh 
asikan peserta kelompok terdiri siswa membentuk 
didik dari Hrna anak yang kelompok yang 

beragam dalam terdiri dari 5 anak 
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Kegia 
Sintaks PBL 

Deskripsi Kegiatan Deskripsi Wak 
tan Siswa Kegiatan Guru tu 

kemampuan 
matematika. 

t2. Siswa dalam satu 2. Guru membagi 
kelompok menerima print out LKS-1 
print out LKS-1 (lampiran 1 ) dan 
(lampiran 1) dan LKS-2 (lampiran 
LKS-2 lampiran 2) 2) kepada 

masing-masing 90 
Mengam kelompok. menit 
ati 

B. Siswa mengamati, t3. Guru membantu 
dan mencennati siswa 
masalah pada LKS-1 mendefenisi kan 
(lampiran 1) dan dan 
LKS-2 lampiran 2) mengorganisasi 
ten tang (untuk kan tugas belajar 
membentuk yang 
pengertian berhubungan 
penyelesaian dengan masalah 
persamaan) terse but. 

~. Siswa 
mendiskusikan 
Pennasalahan pada 
LKS-1 (lampiran 1) 
dan LKS-2 
lampiran 2) bersama 
teman satu 
kelompok. 

Menan ya 15. Siswa menanyakan 14. Guru merangsang 
hal yang belum jelas s1swa 
tentang menanyakan hal 
pennasalahan pada yang belum jelas 

3.Membimbin LKS-1 (lampiran I) terkait dengan 
g penyelidikan dan LKS-2 pennasalahan 
individu dan lampiran 2) yang diberikan. 
kelompok. 

Men gum ~. Siswa !5. Guru mendorong 
pulkan mengumpulkan siswa untuk 
inf or infonnasi yang mengumpulkan 
masi dibutuhkan untuk infonnasi yang 

menyelesaikan sesuai, 
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Kegia 
tan 

Men go 
lab infor 
masi 

Mengko 
munikasi 
kan 

Sintaks PBL 

4.Mengem 
bangkan dan 
menyajikan 
basil karya. 

Deskripsi Kegiatan 
Siswa 

masalab 
17. Siswa menganalisis 

dan menalar 
beberapa altematif 
solusi atau 
penyelesaian 
masalah 

Deskripsi 
Kegiatan Guru 

melaksanakan 
eksperimen, 
untuk mendapat 
penjelasan 
pemecahan 
masalah. 

8. Secara berkelompok 6. Guru 
siswa mencoba membimbing 
menyelesaikan siswa untuk 
permasalahan pada menentukan 
LKS-1 (lampiran 1) solusi yang tepat 
dan LKS-2 untuk 
lampiran 2) menyelesaikan 

masalah pada 
LKS-1 (lampiran 
1) dan LKS-2 
lampiran 2) 

&. Siswa menuliskan 'r!. Guru membantu 
penyelesaian siswa dalam 
pemecahan merencanakan 
masalahnya pada dan menyiapkan 
LKS-1 (lampiran 1) karya berupa 
dan LKS-2 basil pemecaban 
lampiran 2) yang masalab pada 
sudah ada LKS-1 (lampiran 

10. Siswa 1) dan LKS-2 
berdiskusi dengan lampiran 2) 
teman sekelompok 
untuk menyiapkan 
basil kerjanya dalam 
menyelesaikan 
masalab pada LKS-1 
(lampiran 1) dan 
LKS-2 lampiran 2) 

5.Menganalisa 11. Siswa 8. Guru membantu 
dan menganalisa dan siswa melakukan 
mengevaluasi mengevaluasi proses refleksi atau 
proses pemecahan masalah evaluasi terbadap 
pemecahan yang telah penyelidikan 
masalab disepakati oleb mereka dalam 

kelompok. proses-proses 
yang mereka 

112 

Wak 
tu 
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Kegia 
tan 

Penutup 

Sintaks PBL 
Deskripsi Kegiatan 

Siswa 
Deskripsi 

Kegiatan Guru 

gunakan. 

12. Dua kelompok 
mem presentasi kan '1. Guru 

basil diskusi !i~ 
meminta 

kelompok 

mengenai 
pemecahan 
permasalahan pada 
LKS-1 (lampiran 1) 
dan LKS-2 
lampiran 2)di depan 
kelas 

13. Siswa dan 

mempresentasi 
kan secara 
bergantian basil 
diskusi mengenai 
pemecahan 
permasalahan 
pada LKS-1 
(lampiran 1) dan 
LKS-2 lampiran 
2) di depan kelas. 

guru membahas 10. Guru 
basil penyelesaian memberikan 
permasalahan pada umpan balik; 
LKS-1 (lampiran 1) 
dan LKS-2 
lampiran 2) 
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Wak 
tu 

1. Siswa merangkum 1. Guru 20 
isi pembelajaran membimbing menit 
yaitu tentang siswa 
penyelesaian merangkum isi 
Persamaan Linear pembelajaran 
Satu Variabel ( yaitu tentang 
PLSV ). penyelesaian 

Persamaan Linear 
Satu Variabel 
( PLSV ). 

12. Siswa melakukan 12. Guru memberi 
refleksi dengan tugas mandiri 
dipandu oleb guru; terstruktur (TMT-

1 ); 

Pertemuan ke - 2 ( 2 x 40 menit ) 

Kegia 
Sintaks PBL 

Deskripsi Kegiatan Deskripsi Wak 
tan Siswa Kegiatan Guru tu 
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Kegia 
Sintaks PBL 

Deskripsi Kegiatan Deskripsi Wak 
tan Siswa Kegiatan Guru tu 

Pendahu l .Orientasi 1. Menjawab sapaan 1. Guru memberi 10 
Juan peserta didik Guru dan berdoa salam dan menit 

pada masalah mengawali belajar. mengawali 
kegiatan dengan 
berdoa bersama. 

2. Siswa menjawab 12. Guru 
kabar dan menanyakan 
kehadirannya. kehadiran siswa 

dan menanyakan 
kabar hari ini. 

13. Siswa B. Guru membahas 
memperhatikan tug as mandiri 
penjelasan Guru terstruktur (TMT-
tentang tugas yang 1 ); 
diberikan. 

4. Siswa ~.Guru mengingat 
mendengarkan kembali materi 
penjelasan guru. sebelumnya yaitu 

tentang 
penyelesaian 
PLSV. 

15. Siswa l5. Guru 
mendengarkan menyampaikan 
tujuan belajar yang tujuan 
disampaikan oleh pembelajaran 
guru yang akan dicapai 

16. Siswa 16. Guru 
memperhatikan menyampaikan 
gambaran masalah gambaran 
yang disampaikan masalah yang 
oleh guru. akan dijadikan 

bah an diskusi 
kelomook 

Inti 2.Mengorganis 1. Siswa membentuk 1. Guru menyuruh 
asikan peserta kelompok terdiri siswa membentuk 
didik dari lima anak yang kelompok yang 

beragam dalam terdiri dari 5 anak 
kemampuan 
matematika. 
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Kegia 
tan 

Mengam 
ati 

Menan ya 

Men gum 
pulkan 
in for 
masi 

Sintaks PBL 

3.Membim 
bing 
penyelidikan 
individu dan 
kelompok. 

Deskripsi Kegiatan 
Siswa 

Deskripsi 
Kegiatan Guru 

t2. Siswa dalam satu t2. Guru membagi 
kelompok menerima print out LKS-3 
print out LKS-3 (lampiran 3) 
(lampiran 3 ) kepada masing-

masing 
kelompok. 

3. Siswa mengamati, B. Guru membantu 
dan mencermati siswa 
masalah pada LKS-3 mendefenisi kan 
(lampiran 3 ) dan 
tentang (untuk mengorganisasi 
membentuk kan tugas belajar 
pengertian yang 
penyelesaian berhubungan 
persamaan) dengan masalah 

terse but. 
4. Siswa 

mendiskusikan 
Permasalahan pada 
LKS-3 (lampiran 3) 
bersama teman satu 
kelompok. 

5. Siswa menanyakan 4. Guru merangsang 
hal yang belum jelas siswa 
tentang menanyakan hal 
permasalahan pada yang belum jelas 
LKS-3 (lampiran 3 ) terkait dengan 

permasalahan 
yang diberikan. 

16. Siswa 
mengumpulkan 
informasi yang 
dibutuhkan untuk 
menyelesaikan 
masalah 

7. Siswa menganalisis 
dan menalar 
beberapa alternatif 
solusi atau 
penyelesaian 
masalah 

15. Guru mendorong 
siswa untuk 
mengumpulkan 
infonnasi yang 
sesua1, 
melaksanakan 
eksperimen, 
untuk mendapat 
penjelasan 
pemecahan 
masalah. 
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Wak 
tu 

60 
menit 
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Kegia 
Sintaks PBL 

Deskripsi Kegiatan Deskripsi Wak 

tan Siswa Kegiatan Guru tu 

Men go 18. Secara berkelompok 14. Guru 
lab infor siswa mencoba membimbing 
masi menyelesaikan siswa untuk 

permasalahan pada menentukan 
LKS-3 (lampiran 3) solusi yang tepat 

untuk 
menyelesaikan 
masalah pada 
LKS-3 (lampiran 
3) 

4.Mengemban 19. Siswa menuliskan 6. Guru membantu 
gkan dan penyelesaian siswa dalam 
menyajikan pemecahan merencanakan 
basil karya. masalahnya pada dan menyiapkan 

LKS-3 (lampiran 3) karya berupa 
yang sudah ada basil pemecahan 

10. Siswa masalah pad a 
berdiskusi dengan LKS-3 (lampiran 
tern an sekelompok 3) 
untuk menyiapkan 
basil kerjanya dalam 
menyelesaikan 
masalab pada LKS-3 
(lampiran 3) 

Mengko 5 .Menganalisa 11. Siswa 17. Guru membantu 
munikasi dan menganalisa dan siswa melakukan 
kan mengevaluasi mengevaluasi proses refleksi a tau 

proses pemecaban masalab evaluasi terbadap 
pemecahan yang tel ab penyelidikan 
masalab disepakati oleb mereka dalam 

kelompok. proses-proses 
yang mereka 
gunakan. 

12. Dua kelompok S. Guru me min ta 
mempresentasikan dua kelompok 
hasil diskusi untuk 
mengenai mempresentasi 
pemecahan kan secara 
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Kegia 
SintaksPBL 

Deskripsi Kegiatan Deskripsi Wak 
tan Siswa Kegiatan Guru tu 

permasalahan pada bergantian basil 
LKS-3 (lampiran 3) diskusi mengenai 
di depan kelas. pemecahan 

permasalahan 
pada LKS-3 
(lampiran 3) di 
depan kelas. 

13. Siswa dan 9. Guru 
guru membahas memberikan 
basil penyelesaian umpan balik; 
permasalahan pada 
LKS-3 (lampiran 3) 

Penutup 1. Siswa merangkum 1. Guru 10 
isi pembelajaran membimbing men it 
yang sudah siswa 
dipelajari merangkum isi 

pembelajaran 

t2. Siswa melakukan 2. Guru memberi 
refleksi dengan tu gas mandiri 
dipandu oleb guru; terstruktur (TMT-

2); 

Pertemuan ke - 3 ( 3 x 40 menit ) 

Kegia 
Sintaks PBL 

Deskripsi Kegiatan Deskripsi Wak 
tan Siswa Kegiatan Guru tu 

Pendahu l .Orientasi 1. Menjawab sapaan I. Guru memberi 25 

loan peserta didik Guru dan berdoa salam dan menit 
pada masalah mengawali belajar. mengawali 

kegiatan dengan 
berdoa bersama. 

t2. Siswa menjawab 2. Guru 
kabar clan menanyakan 
kehadirannya. kehadiran siswa 

dan menanyakan 
kabar hari ini. 

3. Siswa 3. Guru membahas 
memperhatikan tu gas mandiri 
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Kegia 
Sintaks PBL 

Deskripsi Kegiatan Deskripsi Wak 

tan Siswa Kegiatan Guru tu 

penjelasan Guru terstruktur (TMT-
tentang tugas yang 2); 
diberikan. 

14. Siswa ~.Guru mengingat 
mendengarkan kembali materi 
penjelasan guru. sebelumnya yaitu 

tentang 
penyelesaian 
PLSV. 

15. Siswa 15. Guru 
mendengarkan menyampaikan 
tujuan belajar yang tujuan 
disampaikan oleh pembelajaran 
guru yang akan dicapai 

6. Siswa 6. Guru 
memperhatikan menyampaikan 
gambaran masalah gambaran 
yang disampaikan masalah yang 
oleh guru. akan dijadikan 

bah an diskusi 
kelompok 

Inti 2.Mengorganis 1. Siswa membentuk 1. Guru menyuruh 
asikan peserta kelompok terdiri siswa membentuk 
didik dari lima anak yang kelompok yang 

beragam dalam terdiri dari 5 anak 
kemampuan 
matematika. 

12. Siswa dalam satu 12. Guru membagi 
kelompok menerima print out LKS-4 
print out LKS-4 (lampiran 4) 
(lampiran 4) kepada masing-

masing 80 
kelompok. menit 

Mengam 
ati 13. Siswa mengamati, l3. Guru membantu 

dan mencermati siswa 
masalah pada LKS-4 mendefenisi kan 
(lampiran 4) tentang dan 
(untuk membentuk mengorganisasi 
pengertian kan tugas belajar 
penyelesaian yang 
persamaan) berhubungan 
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Kegia 
tan 

Menan ya 

Men gum 
pulkan 
in for 
masi 

Men go 
lab infor 
masi 

Sintaks PBL 

3.Membimbin 
g penyelidikan 
individu dan 
kelompok. 

4.Mengem 
bangkan clan 
menyajikan 
basil karya. 

Deskripsi Kegiatan 
Siswa 

14. Siswa 
mendiskusikan 
Permasalahan pada 
LKS-4 (lampiran 4) 
bersama teman satu 
kelompok. 

Deskripsi 
Kegiatan Guru 

dengan masalah 
terse but. 

~. Siswa menanyakan 14. Guru merangsang 
hal yang belum jelas siswa 
tentang menanyakan hal 
permasalahan pada yang belum jelas 
LKS-4 (lampiran 4) terkait dengan 

permasalahan 
yang diberikan. 

6. Siswa 
mengumpulkan 
informasi yang 
dibutuhkan untuk 
menyelesaikan 
masalah 

7. Siswa menganalisis 
dan menalar 
beberapa altematif 
solusi atau 
penyelesaian 
masalah 

~. Guru mendorong 
siswa untuk 
mengumpulkan 
informasi yang 
sesuai, 
melaksanakan 
eksperimen, 
untuk mendapat 
penjelasan 
pemecahan 
masalah. 

18. Secara berkelompok 16. Guru 
siswa mencoba membimbing 
menyelesaikan siswa untuk 
permasalahan pada menentukan 
LKS-4 {lampiran 4) solusi yang tepat 

untuk 
menyelesaikan 
masalah pada 
LKS-4 (lampiran 
) 

19. Siswa menuliskan 7. Guru membantu 
penyelesaian siswa dalam 
pemecahan merencanakan 
masalahnya pada dan menyiapkan 
LKS-4 (lampiran 4) karva beruoa 

119 

Wak 
tu 
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Kegia 
Sintaks PBL 

Deskripsi Kegiatan Deskripsi Wak 
tan Siswa Kegiatan Guru tu 

yang sudah ada hasil pemecahan 
10. Siswa masalah pada 

berdiskusi dengan LKS-4 (lampiran 
tern an sekelompok 4) 
untuk menyiapkan 
hasil kerjanya dalam 
menyelesaikan 
masalah pada LKS-
4(lampiran 4) 

Mengko 5 .Menganalisa 11. Siswa 18. Guru membantu 
munikasi dan menganalisa dan siswa melakukan 
kan mengevaluasi mengevaluasi proses refleksi a tau 

proses pemecahan masalah evaluasi terhadap 
pemecahan yang telah penyelidikan 
masalah disepakati oleh mereka dalam 

kelompok. proses-proses 
yang mereka 
gunakan. 

12. Dua kelompok 9. Guru meminta 
mempresentasikan dua kelompok 
hasil diskusi untuk 
mengenai mempresentasi 
pemecahan kan secara 
permasalahan pada bergantian hasil 
LKS-4 (lampiran 4) diskusi mengenai 
di depan kelas. pemecahan 

permasalahan 
pada LKS-4 
(lampiran 4) di 
depan kelas. 

13. Siswa dan 10. Guru 
guru membahas memberikan 
hasil penyelesaian umpan balik; 
permasalahan pada 
LKS-4 (lampiran 4) 

Penutup 1. Siswa merangkum 1. Guru 15 
isi pembelajaran membimbing menit 
yang sudah siswa 
dipelajari merangkum isi 

pembelajaran 
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Kegia 
Sintaks PBL 

Deskripsi Kegiatan Deskripsi Wak 
tan Siswa Kegiatan Guru tu 

12. Siswa melakukan 
refleksi dengan 
dipanduan oleh 
guru; 

G. Penilaian 
( PertemuanKe-1) 

a. Teknik Penilaian: 

No 
Aspekyang 

Teknik Penilaian Waktu Penilaian diamati/dinilai 
1 

2 

3 

Sikap: Rasa ingin tahu Pengamatan, 

Penilaian Diri 

Tanggungjawab dalam Pengamatan, 

kelompok Penilaian Diri 

Kemampuan Tes kompetensi 

menyelesaikan masalah 
sehari-hari dengan 

membuat model 
matematikanya 

b. Bentuk dan Instrumen penilaian : 

1. Sikap: 

Kegiatan inti 

Kegiatan inti 

Akhir pertemuan 

•:• Lembar pengamatan sikap rasa ingin tahu (lampiran 5) 
•!• Lem bar pengamatan sikap tanggung jawab (lampiran 6) 
•:• Lembar pengamatan penilaian antar teman (lampiran 7) 
•:• Lembar pengamatanpenilaian diri (lampiran 8) 

2. Pengetahuan 
•!• Tes tertulis (lampiran 9) 

3. Keterampilan 
•:• Tes tertulis ( lampiran 10) 
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H. Media, Alat, dan Somber Pembelajaran 

a. Media 

•!• Buku Matematika VII Sesuai Kurikulum 2013 

•!• Papan tulis 

b. Alat/bahan : Penggaris 

c. Sumber belajar : Lingkungan 

Mengetahui 
Kepala SMPN 5 Probolinggo 

Drs.Khoirul Y akin, S.Pd 
NIP.19650101 198903 1 026 

Probolinggo, Maret 2015 

Pengembang 

Edi Suyanto 
NIM.500007117 
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123 

VII/2 

Melalui proses mengamati, 

_mengump.ulkan_infonnasi,_mengoio ..... I .... ahl.L.Llin'""'fl...,o~-..,_,.;;;;;;;;.-.

dan mengkomunikasikan basil pengolahan 

informasi dalam penugasan 

kelompok, siswa dapat: 

1. Mengembangkan rasa 

dengan bilangan yang sama 

4. Membuat model matematika 

nyata yang berkaitan dengan 

linier satu variabel (PLSV) 

45 menit 

KOMPETENSI DASAR : 3.3 Menyelesaikan persamaan dan 
pertaksamaan linear satu variabel 
3.3.3 Menyelesaikan persamaan linear satu 

variabel 
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PERMASALAHAN 
SATU 

KE LAS 

ANGGOTA KELOMPOK 

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

1 .............................................. ( ...... ) 

Diskusikan masalah yang 
kamu hadapi dengan 
kelompokmu : 

124 

/ 

dari umur Asri, sedangkan umur . 
• ., +;--;;_~ ~~ 

Asri tiga kali umur Dian. Jika 
umur Dian sekarang 5 tahun. 

- '.~.Jµa~ap !calnnat matematika dari 
" kejadian diatas kemudian 

-'}. tentiikan berapa umur Asri 
. -... ;;· .. 

Misalkan umur Asri = x 
Tuliskan masalah yang 
kamu hadapi dengan 
membuat kalimat 
matematika dalam x 

Tulisan kan penyelesaian 
kelompokmu di sini 
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Diskusikan masalah yang 
kamu hadapi dengan 
kelompokmu : 

/ 
, Jarak rumah Anton ke sekolah sama 

dengan dua kali jarak nunah Anton 
ke rumah nenek. Sedangkan jarak 
rumah Ani ke sekolah adalah I km 
kurangnya dari pada jarak rumah 
Anton ke sekolah. Jika jarak rumah 

-.$i k~ -sekolah adalah 5 km. Buatlah 
; ; · _ ~~ matematika dari kejadian 
· jJeJ!tukan jarak nunah Anton 

,,..,, .. :n~nek 

jarak 
Anton kerumah nenek = y. 
Tuliskan masalah yang 
kamu hadapi dengan 
membuat kalimat 
matematika dalam y 

Tulisan kan penyelesaian 
kelompokmu di sini 
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TIGA 

Diskusikan masalah yang 
kamu hadapi dengan 
kelompokmu 

Diketahui harga sepasang sepaiu 
dua kali harga sepasang ·sand,at · 
Seorang pedagang membeli 4 
pasang · sepatu dan 3 pasang · 
sandal. Pedagang tersebut harus 
~~m~yar Rp 275.000,00. 
Bl!atlab kalimat matematika dari 
treterailgan di atas kemudian 
teli . :-£·. ···w_ga} pasang sepatu. 

Dengan memisalkan 
harga sepasang sandal = 
m tuliskan kalimat 
matematika yang kamu 
hadapi dalam m 

Tulisan kan penyelesaian 
kelompokmu di sini 
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OKASIWAKTU 

k oMPETENSI DASAR 

VII/2 

Melalui proses 

dan mengkomunikasikan 

informasi dalam penuga 

kelompok, siswa dapat: 

1. Mengeinbangkah 
·' 

t~gg00gjawab datam . 

berkaitan dengan 

variabel (PLSV) 

45 menit 

: 3.3 Menyelesaikan persamaan dan 
pertaksamaan linear satu variabel 

127 

3.3.3 Menyelesaikan persamaan linear 
satu variabel 
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KE LAS 

ANGGOTA KELOMPOK 

1. ············································· ( ...... ) 

Jika umur Tina sekarang 8 th 
lebih tua dari umur Dian. 
Diskusikan masalah yang 
kamu hadapi dengan 
kelompokmu 

dari umur Asri, sedangkart · 
umur Asri tiga kali umur Dian. 

' ) ika umur Dian sekarang 5 
-~-· .... - . - . 

f fahlin. Tentukan umur Tina 

~ se~j}µi 3: ~1:111 kemudian 
. . -~ 

128 

Tuliskan masalah yang 
kamu hadapi dengan 
membuat kalimat 
matematika terlebih 
dahulu ............................... . 

Tulisan kan penyelesaian 
kelompokmu di sini 
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,,..------ / . ' 

ak Fredy memiliki sebuah mobil box 
~iiiii;;;;;;;;;..__n_u_Aiiiiiiiiiiiijjjjjiiiiiiiiii--r-- pengangkut barang dengan daya 8!1gkut~~~O . 

kg. Berat Pak Fredy adalah 60 kg . dari·~dta ,. 
akan mengankut kotak barang yang setiap 
kotak beratnya 20 kg. 
~ , Tentukan banyak kotak paling banyak 

· ~0 YAA&. da:pat dianglait oleh Pak Fredy dalam 
~i~: ~lqlli pengangkutan 

'-'' · -~pak Fredy akan mengangkut 132 

Jika setiap pengangkutan 
memerlukan biaya 
transportasi Rp 30.000,
Diskusikan masalah yang 
kamu hadapi dengan 
kelompokmu : 

o ~g . · sedikit. berapa kali 

~gan ~,~ _c.k~tak ttu akan terangkut 

!}. '.'" .. 
..;·;: 

Tuliskan masalah yang 
kamu hadapi dengan 
membuat kalimat 
matematikanya terlebih 
dahulu ............................... . 

enyelesaian 
elompokmu di sini 
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Jika Toko memberikan 
diskon 20 % berapa Budi 
harus membayar. 
Diskusikan masalah yang 
kamu hadapi dengan 
kelompokmu 

y 

Tuliskan masalah yang 
kamu hadapi dengan 
membuat kalimat 
matematikanya .................. . 

Tulisan kan penyelesaian 
kelompokmu di sini 
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PERS AMAN 

KELAS I SEMESTER VII/2 

TUJUAN PEMBELAJARAN : Melalui proses 
mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 
mengolah informasi, clan mengkomunikasikan basil 
pengolahan informasi dalam penugasan individu dan 
kelompok, siswa dapat: 

1. Mengembangkan rasa ingin tahu, tanggungjawab 

dalam kelompok dan percaya diri; 

2. Mengembangkan rasa ingin tahu dan tidak menyerah 

dalam memecahkan masalah 

3. Menyelesaikan persamaan linear satu variabel ( 

PLSV ) dari masalah nyata yang berkaitan dengan 

KE LAS 

ANGGOTA KELOMPOK : 

1. ......... .......... ............. ..... ........ ( ...... ) 

2. .. .......................................... . ( ...... ) 

3 .............................................. ( ...... ) 

4. : ............................................ ( ...... ) 

5. . ............................................ ( ...... ) 
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SATU 

Diketahui harga 1 kg buah Apel adalah tiga 
kali harga 1 kg buah duku. Jika Tino 
membeli 2 kg buah Apel dan 5 kg buah 
duku, ia harus membayar Rp38.500,00. 
a) Berapakah harga 1 kg buah Apel clan 1 
kg buah duku? 
b) Jika ia ingin membeli 4 kg buah Apel 
clan 5 kg buah duku, berapa yang harus 
dibayamya? 

Misalkan harga 1 kg duku = 
x Tuliskan kalimat 
matematikanya dalam x. 
Diskusikan dengan 
kelompokmu 

Tulisan kan penyelesaian 
kelompokmu di sini 
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Karim mengendarai sepeda motor dengan 
kecepatan 40 km/jam. Dari tempat yang 
sama sejam kemudian Budi berkendaraan 
sepeda motor yang sama dengan kecepatan 
56 km/jam. 
a). Setelah berapajam perjalanan Budi 
menyalip I mendahului Karim ? 
b ). Berapa jarak yang mereka tempuh pada 
saat Budi menyalip Karim? 

memisalkan 
kecepatan mengendari 
Karim adalah x, tuliskan 
model matematikanya, 
kemudian diskusikan 
dengan kelompokmu 

Tulisan kan penyelesaian 
kelompokmu di sini 
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PERS AMAN 
LINEARSATU 

V ARIABEL (PLSV) 

KELAS I SEMESTER VII/2 

134 

TUWAN PEMBELAJARAN : Melalui proses 
mengamati, menanya, mengumpulkan infonnasi, 
mengolah infonnasi, dan mengkomunikasikan basil 
pengolahan infonnasi dalam penugasan individu dan 
kelompok, siswa dapat: 

4. Mengembangkan rasa ingin tahu, tanggungjawab 

dalam kelompok dan percaya diri; 

5. Mengembangkan rasa ingin tahu dan tidak menyerah 

dalam memecahkan masalah 

6. Menyelesaikan persamaan linear satu variabel ( 

PLSV ) dari masalah nyata yang berkaitan dengan 

persamaan tinier satu variabel (PLSV) 

KE LAS 

ANGGOTA KELOMPOK 

1. ............................................. ( ...... ) 

2. . ........................................... . ( ...... ) 

3. .. ........................................... ( ...... ) 

4. .. ........................................... ( ...... ) 

5. . ............................................ ( ...... ) 

' 
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c PERMASALAHAN 

Sebuah persegi panjang sisinya berupa 
bilangan bulat,jika luasnya 24 cm2

, maka 
ada berapa berapa banyak persegi panjang 
yang dapat dibuat 

Diskusikan masalah yang 
kamu hadapi dengan 
kelompokmu lalu 
presentasikan di depan kelas : 

Tulisan kan penyelesaian 
kelompokmu di sini 
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Sekolah 

Mata Pelajaran 

Kelas/ Semester 

Kompetensm Inti 

Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, konseptual, 
dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata 

PEMERINT AH KOTA PROBOLINGGO 
DINAS PENI>IDIKAN KOTA PROBOLINGGO 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 
JI. Cokroaminoto No 26 ProbolinggoKode Pos. 67213 

Telp (0335) 422636 Fax (0335) 420008 
Website :http//www.smpn5-pbl.sch.id Email: smpn5prob@yahoo.co.id 

KISI-KISl ULANGA~-HAKIAN 
: SMP Negeri 5 Kota Probolinggo 

: Matematika 

: VII I Genap 

Tahun Pelajaran 

Jumlah Soal 

Waktu 

: 2014-2015 

: 6 

: 2x40 menit 

KompetensiDasar U raianMateri Indikator 
No. 

BobotSoal 
Soal 

3 .3 Menyelesaika Persamaan Diberikan Persamaan Linear 1 50 
persamaan dan linear satu Satu V ariabel, siswa dapat 
pertidaksamaan variabel menentukan himpunan 

linear satu 
variabel penyelesaiannya dengan 

cara substitusi 

Diberikan Persamaan Linear 
Satu V ariabel, siswa dapat 2 50 

menentukan himpunan 
penyelesaiannya dengan 
cara menambah atau 
mengurangi kedua ruas 

Diberikan ukuran tanah 1 25 Ketrampilan : yang berbentuk persegi 
4.3 Membuat dan panjang dengan lebamya 

menyelesaikan lebih pendek dari 
model 

panjangnya dan ukuran 25 
matematika dari 
masalah nyata kelilingnya, siswa dapat 

136 

BentukSoa 
Ket 

l 

Uraian 
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yang berkaitan 
dengan 
persamaan dan 
pertidaksamaan 
Minear satu 
variabel. 

Mengetahui 
Kepala SMPN 5 Kota Probolinggo 

Drs. K:hoirul Yakin, M.Pd 
NIP.19650101198903 1 026 

menentukan luas tan ah 
tersebut 

Diketahui umur A kurang x 
tahun dari umur B dan 
jumlah umur mereka, dapat 
menentukan umur masing 
masing 

Ukuran panj ang dan lebar 
persegi dinyatakan dalam 
PLSV jika keliling persegi 
panjang diketahui,dapat 
menentukan luas persegi 
panjang tersebut 

Harga barang x dua kalinya 
dari harga barang Y~ jika 
diketahui harga kedua 
barang terse but, dapat 
menentukan kalimat 
matematikanya dan 
menentukan harga masing 
masing barang 

2 25 

3 25 

4 25 

Probolinggo, IO April 2015 
Pengembang 

Edi Suyanto 
NIM. 500007117 
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PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO 
DINAS PENDIDIKAN KOTA PROBOLINGGO 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 
JI. Cokroaminoto No 26 ProbolinggoKode Pos. 67213 

Telp (0335) 422636 Fax (0335) 420008 
Website :http//www.smpn5-pbl.sch.id Email: smpn5prob@yahoo.co.id 

Mata Pelajaran : Maternatika 
Kelas/Semester : VII I 2 
Waktu : 2 jam pelajaran 
KD : 3.3 Menyelesaikan persamaan 

danpertidaksamaan linear satu variabel 

138 

4.3 Membuat dan menyelesaikan model 
matematika dari masalah nyata yang berkaitan 
dengan persamaan dan pertidaksamaan linear 
satu variabel. 

ASPEK PENGETAHUAN : 
1. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan-persamaan di bawah ini dengan cara 

substitusi, jika peubah (variabelnya) pada himpunan bilangan bulat. 
a.4+p=3 
b. q-2 =6 
c. 2a+ 3 = 5 
d. 9-3r= 6 
e. 18 = 10-2m 

2. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut dengan menambah atau 
mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama, jika variabel pada himpunan 

bilangan bulat. 
a. m-9= 13 

b.-11+x=3 
c. 2a+ I= a-3 
d. 12 + 3a = 5 + 2a 
e. 3(x + 1) = 2(x + 4 

ASPEK KETERAMPILAN 
1. Seorang petani mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Lehar tanah 

tersebut 6 m lebih pendek daripada panjangnya.Jika keliling tanah 60 m, tentukan luas 
tanah petani tersebut. 

2. Umur Vera 4 tahun kurangnya dari umur Togar. Jika jumlah umur mereka 24 tahun, 
tentukan umur mereka masing-masing. 

3. Panjang sisi-sisi suatu persegi panjang diketahui (2x - 6) cm dan (x + 8) cm. Jika 
kelilingnya 28 cm, tentukan luas persegi panjang tersebut. 

4. Diketahui harga sepasang sepatu 2 kali harga sepasang sandal. Jumlah harga kedua 
pasang sepatu dan sandal tersebut Rp82.500,00. Susunlah persamaan dalam x dan 
tentukan harga sepatu dan sandal tersebut. 
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Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran 
Pengetahuan : 

1. 

2. 

a.4+p=3 

p =-1 

b. q-2=6 
q=8 

c. 2a+ 3 = 5 

a= 1 

d. 9-3r=6 
r=l 

e. 18 = I0-2m 
m=-4 

a. m-9= 13 
m-9+9= 13+9 ........................................ 8 

m = 22 .............................................. 4 

b.-11+x=3 
-ll+ll+x""3+11 ................................... 8 

x = 14 .......................................... 4 

c. 2a+ 1 = a-3 
2a - a + 1 = a - a - 3 .................................... 4 
a+l=-3 ................................................... 2 

a+l=l=-3=1 ......................................... 4 

a =-4 ................................................... 2 
d. 12 + 3a = 5 + 2a 

12 + 3a - 2a = 5 + 2a - 2a ............................ 4 
12 +a = 5 .................................................... 2 
12 - 12 +a= S - 12 ...................................... 4 

a=-7 ........................................... 2 

e. 3(x + 1) = 2(x + 4) 
3x + 3 = 2x + 8 ........................................... 4 

3x - 2x + 3 = 2x - 2x + 8 ............................ 2 
x+3 =8 ..................................................... 2 

x+3-3=8-3 .......................................... 2 

x = 5 ............................................................ 2 

Jumlab 

NILAI ,.. skor yang diperoleh X l OO 
100 
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12 

12 

12 

12 
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Ketrampilan : 

1. 
25 

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

x 

2p + 21 = k ···························································· 3 
2x + 2(x-6)""' 60 .................................................... 3 
2x + 2x - 12 = 60 .................................................. 2 
4x = 60 + 12 ......................................................... 2 
4x = 72 .................................................................. 1 
x = 72/4 ..................... ; .......................................... 2 
x = 18 ................................................................... 1 
p = 18 cm, I = (18-6) cm = 12 cm ......................... 3 
L=pxl ................................................................. 2 

=18x12cm2 
..................................................... 2 

= 216 cm2 
........................................................... 2 

2. Misal : umur Togar = x ...................................... 3 
Vera=x-4 ....................................................... 3 25 
x + (x - 4) = 24 ................................................ 3 
x + x - 4 = 24 .,................................................ 2 
2x = 24 + 4 ...................................................... 3 
2x= 28 .............................................................. 2 
x = 28/2 ........................................................... 2 
x = 14 .............................................................. 2 
Jadi Umur Togar = 14 tahun ........................... 2 
Umur Vera= 14-4 tahun = 10 tahun ............ 3 

3. 2p + 21 = k ......................................................... 3 
2(2x - 6) + 2(x + 8) = 28 ................................... .3 25 

4x- 12 + 2x + 16 = 28 ...................................... .3 
6x + 4 = 28 ........................................................ 2 
6x = 28-4 ........................................................ 2 
6x = 24 .............................................................. 1 
x = 24/6 ............................................................. 1 
x =4 .................................................................. 1 
p = (2x - 6) cm .................................................. 2 

=2(4)-6cm .................................................. l 
=8-6cm ...................................................... 1 
= 2 cm ........................................................... 1 

I = (x + 8) cm ..................................................... 2 
=4+ 8cm ....................................................... ! 

4. Misal: 

42300.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Harga sepasang Sandal = x ................................. 3 
Harga sepasang sepatu = 2x ............................. .3 
x + 2x = 82.500 ................................................. 3 
3x = 82.5000 ...................................................... 3 
x = 82.500/3 ...................................................... 2 
x=27.500 .......................................................... 3 
jadi harga sepasang sandal Rp 27.500 ................ 3 
harga sepasang sepatu = 2(27.500) 

Jumlah 

= 55.000 .... , .................. 5 

NILA! = skor yang diperoleh X l OO 
100 
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Petunjuk 

LEMBAR V ALIDASI TERHADAP 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kompetensi 

Ke las/Semester 

: SMP Negeri 5 Probolinggo 
: Matematika 
: Menyelesaikan masalah kehidupan 

nyatayang berkaitan dengan Persamaan 
Linear Satu variabel (PLSV) 

: VII/2 

1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda (-V ) pada 
kolom nilai yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu 

142 

2. Untuk saran dan komentar, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada 
naskah yang perlu direvisi atau menuliskannya pada bagian saran dan komentar 
yang telah disediakan pada lembar ini 

KeteranganSkalaPenilaian 
Skorl :Berartiisi dari RPP tidak sesuai dengan pemyataan dalam lembar validasi 
Skor2 :Berartiisi dari RPP kurang sesuai dengan pemyataan dalam lembar validasi 
Skor3 :Berartiisi dari RPP sesuai dengan pemyataan dalam lembar validasi 
Skor4 :Berartiisi dari RPP sangat sesuai dengan pemyataan dalam lembar validasi 

lndikatorKesesuaianPernyataan 
Tidaksesuai : Kurang atau sama dengan dari 25% isi RPP sesuai dengan 

Pemyataan dalam lembar validasi 
Kurangsesuai : Lebihdari 25% tetapi kurang dari 50% isi RPP sesuai dengan 

Pemyataan dalam lembar validasi 
Sesuai : 50% hingga 75% isi RPP sesuai dengan pemyataan dalam lembar 

validasi 
Sangatsesuai : Lebihdari 75% isi RPP sesuai dengan pemyataan dalam lembar 

Validasi 

No Aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 3 
I Isi 

1. Identitas RPP sesuaidengan Permendikbud no 58 
tahun 2014 tentang Kurikulum SMP 

2. Kompetensiinti dan kompetensi dasar sesuai dengan 
Permendikbud no 58 tahun 2014 tentang Kurikulum 
SMP 

3. Indikator yang dikembangkan sesuai dengan 
kompetensi dasar 

4. Tujuan Pembelajaran yang dikembangkan sesuai v 
dengan kompetensi dasar 

5. Alokasiwaktu yang ditentukan sesuai dengan v 
keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar 

4 

v 

v 

v 
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No Aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 3 4 
6. Terdapat konsistensi antara kompetensi dasar dengan v langkah-langkah pembelajaran 
7. Langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan model 

v Problem Based Leami'nf( 
8. Aktivitas guru dalam setiap langkahdinyatakan v dengan jelas 
9. Aktivitas siswa dalam setiap langkah dinyatakan v dengan jelas 
10.Instrumen penilaian sesuai dengan indicator v pencapaian kompetensi 
Jumlab Skor 
Skor Total 

II Bahasa 
Bahasa yang digunakan mudah dipahami guru dan tidak v 
menimbulkan penafsiran ga.'l.da 
Skor Total 

III Tampilan 
Tampilan RPP sesuai Permendikbud no 58 tahun 2014 -./ 
tentang Kurikulum SMP 
SkorTotal 

Rata-rata a,g .?8M 

Saran danKomentar 

Jember, 18 Maret 2015 
Validator, 

( Dr Hobri, S.Pd,M.Pd ) 
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Petunjuk 

LEMBAR V ALIDASI TERHADAP 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kompetensi 

Ke las/Semester 

: SMP Negeri 5 Probolinggo 
: Matematika 
: Menyelesaikan masalah kehidupan 

nyatayang berkaitan dengan Persamaan 
Linear Satu variabel (PLSV) 

: VII/2 

1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda (V) pada 
kolom nilai yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu 

144 

2. Untuk saran dan komentar, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada 
naskah yang perlu direvisi atau menuliskannya pada bagian saran dan komentar 
yang telah disediakan pada lembar ini 

KeteranganSkalaPenilaian 
Skorl :Berartiisi dari RPP tidak sesuai dengan pemyataan dalam lembar validasi 
Skor2 :Berartiisi dari RPP kurang sesuai dengan pemyataan dalam lembar validasi 
Skor3 :Berartiisi dari RPP sesuai dengan pernyataan dalam lembar validasi 
Skor4 :Berartiisi dari RPP sangat sesuai dengan pernyataan dalam lembar validasi 

IndikatorKesesuaianPernyataan 
Tidaksesuai : Kurang atau sama dengan dari 25% isi RPP sesuai dengan 

Pernyataan dalam lembar validasi 
Kurangsesuai : Lebihdari 25% tetapi kurang dari 50% isi RPP sesuai dengan 

Pernyataan dalam lembar validasi 
Sesuai : 50% hingga 75% isi RPP sesuai dengan pernyataan dalam lembar 

validasi 
Sangatsesuai : Lebihdari 75% isi RPP sesuai dengan pernyataan dalam lembar 

Validasi 

No Aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 3 
I lsi 

1. Identitas RPP sesuaidengan Pennendikbud no 58 
tahun 2014 tentang Kurikulum SMP 

2 Kompetensiinti dan kompetensi dasar sesuai dengan 
Permendikbud no 58 tahun 2014 tentang Kurikulum v 
SMP 

3. Indikator yang dikembangkan sesuai dengan 
kompetensi dasar 

4. Tujuan Pembelajaran yang dikembangkan sesuai 
dengan kompetensi dasar 

5. Alokasiwaktu yang ditentukan sesuai dengan 
keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar 

4 

v 

v 
v 

v 
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No Aspek yang dinilai Skor 
1 2 3 4 

6. Terdapat konsistensi antara kompetensi dasar dengan v langkah-lanWrah pembelajaran 
7. Langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan model v Problem Based Leaming 
8. Aktivitas guru dalam setiap langkahdinyatakan v dengan jelas 
9. Aktivitas siswa dalam setiap langkah dinyatakan 

v' dengan jelas 
10.Instrumen penilaian sesuai dengan indicator v pencapaian kompetensi 
Jumlah Skor 
SkorTotal 

n Bahasa 
Bahasa yang digunakan mudah dipahami guru dan tidak v menirnbulkan penafsiran ganda 
Skor Total 

m Tampilan 
Tampilan RPP sesuai Pennendikbud no 58 tahun 2014 v tentang Kurikulum SMP 
Skor Total 

Rata-rata 9l.7o/o 

Saran danK.omentar 

······································································································ 
······································································································ 
······································································································ 
······································································································ 
······································································································ 

Jember, 23 Maret 2015 
Validator, 
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Petunjuk 

LEMBAR V ALIDASI TERHADAP 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kompetensi 

Ke las/Semester 

: SMP Negeri 5 Probolinggo 
: Matematika 
: Menyelesaikan masalah kehidupan 

nyatayang berkaitan dengan Persamaan 
Linear Satu variabeJ (PLSV) 
VII/2 

I. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda (..J) pada 
kolom niJai yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu 
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2. Untuk saran dan komentar, Bapak/Ibu dapat Jangsung menuliskannya pada 
naskah yang perlu direvisi atau menuliskannya pada bagian saran dan komentar 
yang telah disediakan pada Jembar ini 

KeteranganSkalaPenilaian 
Skor I :Berartiisi dari RPP tidak sesuai dengan pemyataan dalam Jembar validasi 
Skor2 :Berartiisi dari RPP kurang sesuai dengan pemyataan dalam Jembar validasi 
Skor3 :Berartiisi dari RPP sesuai dengan pemyataan dalam Jembar validasi 
Skor4 :Berartiisi dari RPP sangat sesuai dengan pemyataan dalam Jembar vaJidasi 

IndikatorKesesuaianPernyataan 
Tidaksesuai : Kurang atau sama dengan dari 25% isi RPP sesuai dengan 

Pemyataan dalam Jembar validasi 
Kurangsesuai : Lebihdari 25% tetapi kurang dari 50% isi RPP sesuai dengan 

Pemyataan dalam Jembar validasi 
Sesuai : 50% hingga 75% isi RPP sesuai dengan pemyataan dalam Jembar 

validasi 
Sangatsesuai : Lebihdari 75% isi RPP sesuai dengan pemyataan dalam Jembar 

Validasi 

No Aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 3 
I Isi 

I. Identitas RPP sesuaidengan Permendikbud no 58 
tahun 2014 tentang Kurikulum SMP 

2. Kompetensiinti dan kompetensi dasar sesuai dengan 
Permendikbud no 58 tahun 2014 tentang Kurikulum 
SMP 

3. Indikator yang dikembangkan sesuai dengan 
kompetensi dasar 

4. Tujuan Pembelajaran yang dikembangkan sesuai 
dengan kompetensi dasar 

5. AJokasiwaktu yang ditentukan sesuai dengan v keperJuan untuk pencapaian kompetensi dasar 

4 

v 

v-

v 

v 
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No Aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 3 4 
6. Terdapat konsistensi antara kompetensi dasar dengan v lanl!kah-lanl!kah pembelaiaran 
7. Langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan model v 

Problem Based Leaming 
8. Aktivitas guru dalam setiap langkahdinyatakan v 

dengan jelas 
9. Aktivitas siswa dalam setiap langkah dinyatakan v 

dengan jelas 
10.Instrumen penilaian sesuai dengan indicator v pencapaian kompetensi 
Jumlah Skor 
Skor Total 

II Bahasa 
Bahasa yang digunakan mudah dipahami guru dan tidak v menimbulkan penafsiran ganda 
Skor Total 

m Tampilan 
Tampilan RPP sesuai Permendikbud no 58 tahun 2014 v tentang Kurikulum SMP 
Skor Total 

Rata-rata _q.,, ~% 

Saran danKomentar 

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

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

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

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

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

( Drs, R. Agus Siswoko,M.Pd ) 
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LEMBAR V ALIDASI TERHADAP 
LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

Sekolah : SMP Negeri 5 Probolinggo 
: Matematika 

148 

Mata Pelajaran 
Kompetensi : Menyelesaikan masalah kehidupan nyata yang 

berkaitan dengan Persamaan Linear Satu 
variabel {PLSV) 

Ke las/Semester 
Petunjuk 

: VII/2 

1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda (V) pada kolom nilai 
yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu 

2. Untuk saran dan komentar, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang 
perlu direvisi atau menuliskannya pada bagian saran yang telah disediakan pada lembar ini 

SkalaPenilaian 
Skala penilaian menggambarkan derajat penilaian yang akan diberikan oleh Bapak/Ibu. 
Semakin tinggi nilai yang diberikan menyatakan semakin sesuai uraian yang terdapat pada 
lndikator dengan Lembar Pengamatan Aktivitas Guru. 

Berikut keterangan dari skala penilaian 
Keterangan Skala Penilaian 
Skorl :Berarti uraian yang terdapat pada Indikator tidak termuat pada Lembar Pengamatan 

Aktivitas Guru 
Skor2 :Berarti "kurang" bila uraian yang terdapat pada Indikator kurang sesuai dengan uraian 

pada Lembar Pengamatan Aktivitas Guru 
Skor3 :Berarti "baik" bila uraian yang terdapat pada Indikator sesuai dengan uraian pada 

Lembar Pengamatan Aktivitas Guru 
Skor4 :Berarti "sanga tbaik" bila uraian yang terdapat pada Indikator sesuai dengan uraian pada 

Lembar Pengamatan Aktivitas Guru 

No Idikator 
Skor 

1 2 3 
1 Petunjuk pengisianjelas v 
2 Setiap pemyataan tidak memiliki makna ganda 
3 Pemyataan tidak saling tumpang tindih 
4 Pemyataan tidak saling bergantung antara satu dengan 

yang lain v 
5 Pemyataan telah mencakup seluruh aspek yang perlu I/ 

dinilai 
Skor Total 

Rata-rata ?Yio/o 
Saran danKomentar : 

Jember, 18 Maret 2015 
Validator, 

..,.....-~ohri, s.<i?:MJ>d ) 

4 

v 
\/ 
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LEMBAR V ALIDASI TERHADAP 
LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

Sekolah : SMP Negeri 5 Probolinggo 
: Matematika 

149 

Mata Pelajaran 
Kompetensi : Menyelesaikan masalah kehidupan nyata yang 

berkaitan dengan Persamaan Linear Satu 
variabel (PLSV) 

Kelas/Semester : VII/2 
Petunjuk 
1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dirnohon memberikan tanda <") pada kolom nilai 

yang sesuai dengan penilaian Bapak/lbu 
2. Untuk saran dan komentar, Bapak/lbu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang 

perlu direvisi atau menuliskannya pada bagian saran yang telah disediakan pada lembar 
ini 

SkalaPenilaian 
Skala penilaian menggambarkan derajat penilaian yang akan diberikan oleh Bapak/lbu. 
Semakin tinggi nilai yang diberikan menyatakan semakin sesuai uraian yang terdapat pada 
Indikator dengan Lembar Pengamatan Aktivitas Guru. 

Berikut keterangan dari skala penilaian 
Keterangan Skala Penilaian 
Skorl :Berarti uraian yang terdapat pada lndikator tidak termuat pada Lembar Pengamatan 

Aktivitas Guru 
Skor2 :Berarti "kurang" bila uraian yang terdapat pada Indikator kurang sesuai dengan uraian 

pada Lembar Pengamatan Aktivitas Guru 
Skor3 :Berarti "baik" bila uraian yang terdapat pada Indikator sesuai dengan uraian pada 

Lembar Pengamatan Aktivitas Guru 
Skor4 :Berarti "sanga tbaik" bila uraian yang terdapat pada Indikator sesuai dengan uraian pada 

Lembar Pengamatan Aktivitas Guru 

ldikator 
Skor 

No 
1 2 3 4 

I Petunjuk pemzisian ielas v 
2 Setiap pernvataan tidak memiliki makna ganda v 
3 Pernyataan tidak saling tumpang tindih v 
4 Pemyataan tidak saling bergantung antara satu dengan 

v yang lain 
5 Pemyataan telah mencakup seluruh aspek yang perlu v dinilai 

Skor Total 
Rata-rata ~0% 

Saran danKomentar : 

·················································································································· 
·················································································································· .................................................................................................................. 

Jember, 23 Maret 2015 
V lidator, 
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LEMBAR V ALIDASI TERHADAP 
LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

Sekolah : SMP Negeri 5 Probolinggo 
: Matematika 

150 

Mata Pelajaran 
Kompetensi : Menyelesaikan masalah kehidupan nyata yang 

berkaitan dengan Persamaan Linear Satu 
variabel (PLSV) 

Ke las/Semester : VII/2 
Petunjuk 
1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda (..J) pada kolom nilai 

yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu 
2. Untuk saran dan komentar, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang 

perlu direvisi atau menuliskannya pada bagian saran yang telah disediakan pada lembar ini 

SkalaPenilaian 
Skala penilaian menggambarkan derajat penilaian yang akan diberikan oleh Bapak/Ibu. 
Semakin tinggi nilai yang diberikan menyatakan semakin sesuai uraian yang terdapat pada 
lndikator dengan Lembar Pengamatan Aktivitas Guru. 

Berikut keterangan dari skala penilaian 
Keterangan Skala Penilaian 
Skorl :Berarti uraian yang terdapat pada lndikator tidak termuat pada Lembar Pengamatan 

Aktivitas Guru 
Skor2 :Berarti "kurang" bila uraian yang terdapat pada Indikator kurang sesuai dengan uraian 

pada Lembar Pengamatan Aktivitas Guru 
Skor3 :Berarti "baik" bila uraian yang terdapat pada Indikator sesuai dengan uraian pada 

Lembar Pengamatan Aktivitas Guru 
Skor4 :Berarti "sanga tbaik" bila uraian yang terdapat pada Indikator sesuai dengan uraian pada 

Lembar Pengamatan Aktivitas Guru 

Idikator 
Skor 

No 
1 2 3 4 

I Petunjuk pen~isianjelas v 
2 Setiap pemyataan tidak memiliki makna ganda v 
3 Pemyataan tidak salin~ tumpang tindih v 
4 Pemyataan tidak saling bergantung antara satu dengan v yang lain 
5 Pemyataan telah mencakup seluruh aspek yang perlu v 

dinilai 
SkorTotal 

Rata-rata 7~/o 
Saran danK.omentar : 

·················································································································· 

, 
~1 
I:_• 
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LEMBAR V ALIDASI TERHADAP 
LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kompetensi 

Ke las/Semester 

: SMP Negeri 5 Probolinggo 
: Matematika 
: Menyelesaikan masalah kehidupan 

nyata yang berkaitan dengan Persamaan 
Linear Satu variabel (PLSV) 

: VII/2 

151 

Petunjuk 
1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda (../) pada kolom nilai 

yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu 
2. Untuk saran dan komentar, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang 

perlu direvisi atau menuliskannya pada bagian saran yang telah disediakan pada lembar ini 

SkalaPenilaian 
Skala penilaian menggambarkan derajat penilaian yang akan diberikan oleh Bapak/Ibu. 
Semakin tinggi nilai yang diberikan menyatakan semakin sesuai uraian yang terdapat pada 
lndikator dengan uraian pada Lembar Pengamatan Aktivitas siswa. 

Berikut keterangan dari skala penilaian 
Keterangan Skala Penilaian 
Skor 1 : Berarti uraian yang terdapat pada Indikator tidak termuat pada Lembar Pengamatan 

Aktivitas Siswa 
Skor 2 : Berarti "kurang" bila uraian yang terdapat pada Indikator kurang sesuai dengan uraian 

pada Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 
Skor 3 : Berarti "baik" bila uraian yang terdapat pada lndikator sesuai dengan uraian pada 

Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 
Skor 4 : Berarti "sangat baik" bila uraian yang terdapat pada Indikator sangat sesuai dengan 

uraian pada Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

No Indikator 
Skor 

1 2 3 
1 Petunjuk pengisianjelas 
2 Setiap pernyataan tidak memiliki makna ganda v 
3 Pernyataan tidak sating tumpang tindih 
4 Pemyataan tidak saling bergantung antara satu dengan 

yang lain v 
5 Pemyataan telah mencakup seluruh aspek yang perlu v dinilai 

Skor Total 
Rata-rata &;fi 

Saran danKomentar : 

Jember, 18 Maret 2015 
Validator, 

4 
v 

\/ 

,,,?: i .. ~ 
( Dr, Hobri, S.Pd, M.Pd ) 
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LEMBAR V ALIDASI TERHADAP 
LEMBARPENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kompetensi 

Ke las/Semester 
Petunjuk 

: SMP Negeri 5 Probolinggo 
: Matematika 
: Menyelesaikan masalah kehidupan 

nyata yang berkaitan dengan Persamaan 
Linear Satu variabel (PLSV) 

: VII/2 

152 

1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda (.../ ) pada kolom nilai 
yang sesuai dengan penilaian Bapak/lbu 

2. Untuk saran dan komentar, Bapak/lbu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang 
perlu direvisi atau menuliskannya pada bagian saran yang telah disediakan pada lembar ini 

SkalaPenilaian 
Skala penilaian menggambarkan derajat penilaian yang akan diberikan oleh Bapak/lbu. 
Semakin tinggi nilai yang diberikan menyatakan semakin sesuai uraian yang terdapat pada 
Indikator dengan uraian pada Lembar Pengamatan Aktivitas siswa. 

Berikut keterangan dari skala penilaian 
Keterangan Skala Penilaian 
Skor 1 : Berarti uraian yang terdapat pada Indikator tidak termuat pada Lembar Pengamatan 

Aktivitas Siswa 
Skor 2 : Berarti "kurang'' bila uraian yang terdapat pada Indikator kurang sesuai dengan uraian 

pada Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 
Skor 3 : Berarti "baik" bila uraian yang terdapat pada Indikator sesuai dengan uraian pada 

Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 
Skor 4 : Berarti "sangat baik" bila uraian yang terdapat pada lndikator sangat sesuai dengan 

uraian pada Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

No Indikator 
Skor 

1 2 3 
1 Petunjuk pengisianjelas v 
2 Setiap pemyataan tidak memiliki makna ganda v 
3 Pemyataan tidak salin_g tumpan_g tindih 
4 Pemyataan tidak sating bergantung antara satu dengan v 

yang lain 
5 Pemyataan telah mencakup seluruh aspek yang perlu v 

dinilai 
Skor Total 

Rata-rata 7D/o 

Saran danKomentar : 

Jember, 23 Maret 2015 
Validator, 

( 

4 

v 
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Petunjuk 

LEMBAR V ALIDASI TERHADAP 
LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kompetensi 

Ke las/Semester 

: SMP Negeri 5 Probolinggo 
: Matematika 
: Menyelesaikan masalah kehidupan 

nyata yang berkaitan dengan Persamaan 
Linear Satu variabel (PLSV) 

: VIl/2 

153 

1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda ('1) pada kolom nilai 
yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu 

2. Untuk saran dan komentar, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang 
perlu direvisi atau menuliskannya pada bagian saran yang telah disediakan pada lembar ini 

SkalaPenilaian 
Skala penilaian menggambarkan derajat penilaian yang akan diberikan oleh Bapak/Ibu. 
Semakin tinggi nilai yang diberikan menyatakan semakin sesuai uraian yang terdapat pada 
Indikator dengan uraian pada Lembar Pengamatan Aktivitas siswa 

Berikut keterangan dari skala penilaian 
Keterangan Skala Penilaian 
Skor 1 : Berarti uraian yang terdapat pada Indikator tidak termuat pada Lembar Pengamatan 

Aktivitas Siswa 
Skor 2 : Berarti "kurang" bila uraian yang terdapat pada Indikator kurang sesuai dengan uraian 

pada Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 
Skor 3 : Berarti "baik" bila uraian yang terdapat pada Indikator sesuai dengan uraian pada 

Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 
Skor 4 : Berarti "sangat baik" bila uraian yang terdapat pada Indikator sangat sesuai dengan 

uraian pada Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

No lndikator 
Skor 

1 2 3 
1 Petunjuk pengisianjelas 
2 Setiap pernyataan tidak memiliki makna ganda v 
3 Pernyataan tidak sating tumpang tindih 
4 Pernyataan tidak saling bergantung antara satu dengan v 

yang lain 
5 Pernyataan telah mencakup seluruh aspek yang perlu v 

dinilai 
SkorTotal 

Rata-rata '6CZ7 /o 

Saran danKomentar : 

Jember, 18 Maret 2015 
Validator, 

4 
v 

v 

~) 
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LEMBAR V ALIDASI 
LEMBAR KERJA SISW A (LKS) YANG BERORIENT ASI 

PROBLEM BASED LEARNING 

Sekolah 
Mata Pelajaran 

Kompetensi 

Ke las/Semester 

PetunjukPenilaian 

: SMP Negeri 5 Probolinggo 
: Matematika 
: Menyelesaikan masalah kehidupan 

nyata yang berkaitan dengan Persamaan 
Linear Satu variabel (PLSV) 

: VWI 

1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda (-V) pada 
kolom nilai yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu 
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2. Untuk saran dan komentar, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada 
naskah yang perlu direvisi atau menuliskannya pada bagian saran dan komentar 
yang telah disediakan pada lembar ini 

KeteranganSkalaPenilaian 
Skor 1 :Berarti pemyataan dalam lembar validasi tida ksesuai dengan LKS 
Skor2 :Berarti pemyataan dalam lembar validasi kurang sesuai dengan LKS 
Skor3 :Berarti pemyataan dalam lembar validasi sesuai dengan LKS 
Skor4 :Berarti pemyataan dalam lembar validasi sangat sesuai dengan LKS 

Indikator Kesesuaian Pernyataan 
Tidaksesuai : Kurang atau sama dengan dari 25% isi LKS sesuai dengan 

Pemyataan dalam lembar validasi 
Kurang sesuai : Lebih dari 25% tetapi kurang dari 50% isi LKS sesuai dengan 

Pemyataan dalam lembar validasi 
Sesuai : 50% hingga 75% isi LKS sesuai dengan pemyataan dalam 

Lembar validasi 
Sangatsesuai : Lebih dari 75% isi LKS sesuai dengan pemyataan dalam 

Lembar validasi 

No Aspek yang dinilai 
SkalaPenilaian 

1 2 3 4 
I Isi 

1. Masalah yang disajikan sesuai dengan kompetensi v 
dasar 

2. Langkah-langkah kegiatan yang disajikan sesuai -,\..../ 

dengan model Problem Based Leaming 
3. Terdapat ketepatan langkah-langkah kegiatan 

denf;?an penyelesaian masalah V1 
4. Langkah-langkah kegiatan merangsang siswa v menggunakan PLSV untuk menyelesaikan masalah 
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No Aspek yang dinilai 
SkalaPenilaian 

1 2 3 4 
Jumlab Skor 
SkorTotal 

II Bahasa 
1. Bahasa yang digunakan komunikatif dan mudah v 

dipahami siswa 

2. Istilah-istilah yang digunakan mudah dipahami v 
Skor Total 

m Tampilan 
1. Penyajian menarik bagi siswa v 
2. Hurufyang digunakan mudah dibaca v 
3. Gambar yang disajikan mudahdipahami \/ 
SkorTotal 

Saran dan Komentar : 

Jember, 18 Maret 2015 
Validator, 

~ ± ~ 
( Dr, Hobri, S.Pd, M~d ) 
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LEMBAR V ALIDASI 
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) YANG BERORIENTASI 

PROBLEM BASED LEARNING 

Sekolah 
Mata Pelajaran 

Kompetensi 

Ke las/Semester 

PetunjukPenilaian 

: SMP Negeri 5 Probolinggo 
: Matematika 
: Menyelesaikan masalah kehidupan 

nyata yang berkaitan dengan Persamaan 
Linear Satu variabel (PLSV) 

: VII/1 

1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda (") pada 
kolom nilai yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu 
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2. Untuk saran dan komentar, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada 
naskah yang perlu direvisi atau menuliskannya pada bagian saran dan komentar 
yang telah disediakan pada lembar ini 

KeteranganSkalaPenilaian 
Skor 1 :Berarti pemyataan dalam lembar validasi tida ksesuai dengan LKS 
Skor2 :Berarti pemyataan dalam lembar validasi kurang sesuai dengan LKS 
Skor3 :Berarti pemyataan dalam lembar validasi sesuai dengan LKS 
Skor4 :Berarti pemyataan dalam lembar validasi sangat sesuai dengan LKS 

Indikator Kesesuaian Pernyataan 
Tidaksesuai : Kurang atau sama dengan dari 25% isi LKS sesuai dengan 

Pemyataan dalam lembar validasi 
Kurang sesuai : Lebih dari 25% tetapi kurang dari 50% isi LKS sesuai dengan 

Pemyataan dalam lembar validasi 
Sesuai : 50% hingga 75% isi LKS sesuai dengan pemyataan dalam 

Lembar validasi 
Sangatsesuai : Lebih dari 75% isi LKS sesuai dengan pemyataan dalam 

Lembar validasi 

No Aspek yang dinilai 
SkalaPenilaian 

1 2 3 
I Isi 

1. Masalah yang disajikan sesuai dengan kompetensi v 
dasar 

2. Langkah-langkah kegiatan yang disajikan sesuai v dengan model Problem Based Leamin~ 
3. Terdapat ketepatan langkah-langkah kegiatan 

dengan penyelesaian masalah 
4. Langkah-langkah kegiatan merangsang siswa 

menggunakan PLSV untuk menyelesaikan masalah 

4 

v 
v 
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No Aspek yang dinilai 
SkalaPenilaian 

1 2 
Jumlah Skor 
SkorTotal 

II Bahasa 
1. Bahasa yang digunakan komunikatif dan mudah 

dipahami siswa 

2. lstilah-istilah yang digunakan mudah dipahami 

SkorTotal 
m Tampilan 

1. Penyajian menarik bagi siswa 

2. Huruf yang digunakan mudah dibaca 

3. Gambar yang disajikan mudahdipahami 

SkorTotal 

Saran dan Komentar : 

Jember, 23 Maret 2015 
Validator, 

3 4 

v 
v 

v 
v 

v 
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LEMBAR V ALIDASI 
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) YANG BERORIENTASI 

PROBLEM BASED LEARNING 

Sekolah 
Mata Pelajaran 

Kompetensi 

Ke las/Semester 

Petunj ukPenilaian 

: SMP Negeri 5 Probolinggo 
: Matematika 
: Menyelesaikan masalah kehidupan 

nyata yang berkaitan dengan Persamaan 
Linear Satu variabel (PLSV) 

: VII/1 

1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek. dimohon memberikan tanda (..J) pada 
kolom nilai yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu 
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2. Untuk saran dan komentar, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada 
naskah yang perlu direvisi atau menuliskannya pada bagian saran dan komentar 
yang telah disediakan pada lembar ini 

KeteranganSkalaPenilaian 
Skor 1 :Berarti pernyataan dalam I em bar validasi tida ksesuai dengan LKS 
Skor2 :Berarti pernyataan dalam lembar validasi kurang sesuai dengan LKS 
Skor3 :Berarti pernyataan dalam lembar validasi sesuai dengan LKS 
Skor4 :Berarti pernyataan dalam lembar validasi sangat sesuai dengan LKS 

lndikator Kesesuaian Pernyataan 
Tidaksesuai : Kurang atau sama dengan dari 25% isi LKS sesuai dengan 

Pernyataan dalam lembar validasi 
Kurang sesuai : Lebih dari 25% tetapi kurang dari 50% isi LKS sesuai dengan 

Pernyataan dalam lembar validasi 
Sesuai : 50% hingga 75% isi LKS sesuai dengan pernyataan dalam 

Lembar validasi 
Sangatsesuai : Lebih dari 75% isi LKS sesuai dengan pernyataan dalam 

Lembar validasi 

No Aspek yang dinilai 
SkalaPenilaian 

1 2 3 4 
I Isi 

1. Masalah yang disajikan sesuai dengan kompetensi 
\/ dasar 

2. Langkah-langkah kegiatan yang disajikan sesuai 
dengan model Problem Based Leaminf( v 

3. Terdapat ketepatan langkah-langkah kegiatan v dengan penyelesaian masalah 
4. Langkah-langkah kegiatan merangsang siswa 

v menggunakan PLSV untuk menyelesaikan 
masalah 
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No Aspek yang dinilai 
SkalaPenilaian 

1 2 3 4 

Jumlah Skor 
SkorTotal 

II Bahasa 
1. Bahasa yang digunakan komunikatif dan mudah v 

dipahami siswa 

2. Istilah-istilah yang digunakan mudah dipahami v 
Skor Total 

m Tampilan 
1. Penyajian menarik bagi siswa v 
2. Huruf yang digunakan mudah dibaca v 
3. Gambar yang disajikan mudahdipahami 'I/ 

SkorTotal 

Saran dan Komentar : 

Jember, 25 Maret 2015 
Validator, 

vt~ 
( Drs, R. Agus Siswoko, M.Pd ) 

42300.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



LEMBAR V ALIDASI TERHADAP SOAL TES 

Sekolah 

Mata Pelajaran 
Kompetensi 

: SMP Negeri 5 Probolinggo 

: Matematika 
: Menyelesaikan masalah kehidupan 

nyata yang berkaitan dengan Persamaan 

Linear Satu variabel (PLSV) 
: VII/2 
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Ke las/Semester 

Petunjuk 
1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda ("1 ) pada kolom nilai 

yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu 
2. Untuk saran dan komentar, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang 

perlu direvisi atau menuliskannya pada bagian saran dan komentar yang telah disediakan 
pada lemba rini 

SkalaPenilaian 
Skala penilaian menggambarkan derajat penilaian yang akan diberikan oleh Bapak/lbu. Semakin 
tinggi nilai yang diberikan menyatakan semakin sesuai uraian yang terdapat pada Soal Tes 
dengan aspek yang dinilai.Berikut keterangan dari skala penilaian 
Keterangan Skala Penilaian 
Skor 1 :Berarti uraian yang terdapat pada aspek yang dinilai tidak termuat pada Soal Tes 
Skor2 :Berarti "kurang" bil auraian yang terdapat pada aspek yang dinilai kurang sesuai dengan 

Soal Tes 
Skor3 :Berarti "baik" bila uraian yang terdapat pada aspek yang dinilai sesuai dengan Soal Tes 
Skor4: Berarti "sangat baik"bila uraian yang terdapat pada aspek yang dinilai sangat sesuai 

dengan Soal Tes 

No Aspek yang dinilai Skor 
1 2 3 4 

1 lsi 
1. Soal yang disaj ikan sesuai dengan indicator soal yang ditentukan v 
2. Soal yang disajikan mencakup seluruh materi v 
3. Soal yang disajikan menggambarkan kedalaman materi v 
4. Soal yang disajikan mencakup tiga kategori, yaitu mudah, v sedang dan sulit 
5. Jumlah soal yang disajikan sesuai dengan alokasi waktu yang v 

direncanakan 
2 Bahasa 

1. Istilah dalam soal mudah dipahami oleh siswa v 
2. Bahasa yang disajikan tidak menimbulkan penafsiran ganda v 

3 Tampilan 
1. Huruf yang dimmakan jelas dan mudah dibaca v 
2. Soal diketik dengan rapi tanpa coretan v 
SkorTotal 

Saran danKomentar : 

.................................................................................................................. 
Jember, 18 Maret 2015 

Validator, 

/~bri, S.Pl.t~) 
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Petunjuk 

LEMBAR V ALIDASI TERHADAP SOAL TES 

Sekolah 

Mata Pelajaran 
Kompetensi 

Ke las/Semester 

: SMP Negeri 5 Probolinggo 
: Matematika 

: Menyelesaikan masalah kehidupan 
nyata yang berkaitan dengan Persamaan 

Linear Satu variabel (PLSV) 
: VII/2 

161 

1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda (V ) pada kolom nilai 
yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu 

2, Untuk saran dan komentar, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang 
perlu direvisi atau menuliskannya pada bagian saran dan komentar yang telah disediakan 
pada lembar ini 

SkalaPenilaian 
Skala penilaian menggambarkan derajat penilaian yang akan diberikan oleh Bapak/Ibu. Semakin 
tinggi nilai yang diberikan menyatakan semakin sesuai uraian yang terdapat pada Soal Tes 
dengan aspek yang dinilai.Berikut keterangan dari skala penilaian 
Keterangan Skala Penilaian 
Skor 1 :Berarti uraian yang terdapat pada aspek yang dinilai tidak termuat pada Soal Tes 
Skor2 :Berarti "kurang" bil auraian yang terdapat pada aspek yang dinilai kurang sesuai dengan 

Soal Tes 
Skor3 :Berarti "baik" bila uraian yang terdapat pada aspek yang dinilai sesuai dengan Soal Tes 
Skor4: Berarti "sangat baik"bila uraian yang terdapat pada aspek yang dinilai sangat sesuai 

dengan Soal Tes 

No Aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 3 4 
1 Isi 

1. Soal yang disa,jikan sesuai dengan indicator soal yang ditentukan v 
2. Soal yang disajikan mencakup seluruh materi v 
3. Soal yang disajikan memmambarkan kedalaman materi v 
4. Soal yang disajikan mencakup tiga kategori, yaitu mudah, 

\/ sedang dan sulit 
5. Jumlah soal yang disajikan sesuai dengan alokasi waktu yang v 

direncanakan 
2 Bahasa 

1 .Istilah dalam soal mudah dipahami oleh siswa v 
2. Bahasa yang disajikan tidak menimbulkan penafsiran ganda v 

3 Tampilan 
1 .Huruf yang digunakan jelas dan mudah dibaca V' 

2. Soal diketik dengan rapi tanpa coretan v 
SkorTotal 

Saran danKomentar: 

Jember, 23 Maret 2015 
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LEMBAR V ALIDASI TERHADAP SOAL TES 

Sekolah 

Mata Pelajaran 

Kompetensi 

Kelas/Semester 

Petunjuk 

: SMP Negeri 5 Probolinggo 

: Matematika 

: Menyelesaikan masalah kehidupan 

nyata yang berkaitan dengan Persamaan 

Linear Satu variabel (PLSV) 

: VII/2 

162 

1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda (--l) pada kolom nilai 
yang sesuai dengan penilaian Bapak/lbu 

2. Untuk saran dan komentar, Bapak/lbu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang 
perlu direvisi atau menuliskannya pada bagian saran dan komentar yang telah disediakan 
pada lembar ini 

SkalaPenilaian 
Skala penilaian menggambarkan derajat penilaian yang akan diberikan oleh Bapak/lbu. Semakin 
tinggi nilai yang diberikan menyatakan semakin sesuai uraian yang terdapat pada Soal Tes 
dengan aspek yang dinilai.Berikut keterangan dari skala penilaian 
Keterangan Skala Penilaian 
Skorl :Berarti uraian yang terdapat pada aspek yang dinilai tidak termuat pada Soal Tes 

Skor2 :Berarti "kurang" bil auraian yang terdapat pada aspek yang dinilai kurang sesuai 
dengan 

Soal Tes 
Skor3 :Berarti "baik" bila uraian yang terdapat pada aspek yang dinilai sesuai dengan Soal Tes 
Skor4: Berarti "sangat baik"bila uraian yang terdapat pada aspek yang dinilai sangat sesuai 

d S IT engan oa es 

No Aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 3 4 
1 Isi 

1. Soal yang disajikan sesuai dengan indicator soal yang v 
ditentukan 

2. Soal yang disajikan mencakup seluruh materi v 
3. Soal yang disajikan menggambarkan kedalaman materi v 
4. Soal yang disajikan mencakup tiga kategori, yaitu mudah, v 

sedang clan sulit 
5. Jumlah soal yang disajikan sesuai dengan alokasi waktu yang v direncanakan 

2 Bahasa 
1. lstilah dalam soal mudah dipahami oleh siswa v 
2. Bahasa yang disajikan tidak menimbulkan penafsiran ganda v 

3 Tampilan 
1. Huruf yang dhrunakan jelas clan mudah dibaca v 
2. Soal diketik dengan rapi tanpa coretan \/ 

SkorTotal 
Saran danKomentar 
................................................................................................................... 

. Pd) 
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LEMBAR PENILAIAN DIRI SISWA 

Mata Pelajaran 

Kelas/Semester 

Tahon Pelajaran 

Waktu Pengamatan 

Kompetensi 

: Matematika 

: VII/2 

: 2014/2015 

: Menyelesaikan masalah kehidupan nyata yang 

berkaitan dengan Persamaan Linear Satu variabel 
(PLSV) 

163 

Sikap yang diamati dalam proses pembelajaran adalah rasa ingin tahu dan 
tanggungjawab dalam kelompok. 

Indikator pengamatan sikap INGIN TAHU 

1. Kurang baiJyika sama sekali tidak bernsaha untuk mencoba atau bertanya 
atau acuh tak acuh (tidak mau tahu) dalam proses pembelajaran 

2. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk mencoba atau bertanya 
dalam proses pembelajaran tetapi masih belum ajeg/konsisten 

3. Sangat baiJyika menunjukkan adanya usaha untuk mencoba atau bertanya 
dalam proses pembelajaran secara terns menerns dan ajeg/konsisten 

Indikator pengamatan sikap TANGGUNGJAWAB (dalam kelompok) 

1. Kurang baiJyika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam 
melaksanakan tugas kelompok 

2. Baikjika menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam melaksanakan 
tugas-tugas kelomook tetapi belum ajeg/konsisten 

3. Sangat baiJyika menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan 
tugas kelompok secara terns menerns dan ajeg/konsisten 

Bubuhkan tanda '1 pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan. 

I 
NlO I N I Rua ingin tabn Tanl!ll!!n~awab 

: : ama : SB I B I KB SB I B = KB 

Keterangan: 

SB = sangat baik B = baik KB = kurang baik 

Probolinggo, Maret 2015 
Pengamat (siswa) 

( .............................. ) 
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LEMBARPENGAMATAN 

PENILAIAN SIKAPANTAR SISWA 

Mata Pelajaran 

Kelas/Semester 

Tahon Pelajaran 

Waktu Pengamatan 

Kompetensi 

: Matematika 

: VII/2 

: 201412015 

: Menyelesaikan masalah kehidupan nyata yang 

berkaitan dengan Persamaan Linear Satu variabel 
(PLSV) 

164 

Sikap yang diamati dalam proses pembelajaran adalah rasa ingin tahu dan 
tanggung jawab dalam kelompok. 

Indikator pengamatan sikap INGIN TAHU 

1. Kurang bailgika sama sekali tidak berusaha untuk mencoba atau bertanya 
atau acuh tak acuh (tidak mau tahu) dalam proses pembelajaran 

2. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk mencoba atau bertanya 
dalam proses pembelajaran tetapi masih belum ajeg/konsisten 

3. Sangat bailgika menunjukkan adanya usaha untuk mencoba atau bertanya 
dalam proses pembelajaran secara terus menerus dan ajeg/konsisten 

Indikator pengamatan sikap TANGGUNGJAWAB (dalam kelompok) 

1. Kurang bailgika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam 
melaksanakan tugas kelompok 

2. Baikjika menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam melaksanakan 
tugas-tugas kelompok tetapi belum aieg/konsisten 

3. Sangat bailgika menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan 
tugas kelompok secara terus menerus dan ajeg/konsisten 

Bubuhkan tanda --J pada kolom-kolom sesuai basil pengamatan. 

NO Nama 
Rasa in2in tahu Tani! 1ron1dawab 
SB B KB SB B KB 

1 
2 
3 
4 

-

5 
-

6 
7 -

42300.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Keterangan: 

SB = sangat baik B = baik KB = kurang baik 

Probolinggo, Maret 2015 
Pengamat (siswa) 

( .............................. ) 
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LEMBAR PENGAMA TAN SIKAP SISWA 

: Matematika 

: VII/2 

: 2014/2015 
. . ......................................................................... . 
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Mata Pelajaran 

Kelas/Semester 

Tahon Pelajaran 

Waktu Pengamatan 

Kompetensi : Menyelesaikan masalah kehidupan nyata yang 

berkaitan dengan Persamaan Linear Satu V ariabel 
(PLSV) 

Sikap yang diamati dalam proses pembelajaran adalah rasa ingin tahu dan 
tanggungjawab dalam kelompok. 

Indikator pengamatan sikap IN GIN TAHU 

1. Kurang baikjika sama sekali tidak berusaha untuk mencoba atau bertanya 
atau acuh tak acuh (tidak mau tahu) dalam proses pembelajaran 

2. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk mencoba atau bertanya 
dalam proses pembelajaran tetapi masih belum ajeg/konsisten 

3. Sangat baikjika menunjukkan adanya usaha untuk mencoba atau bertanya 
dalam proses pembelajaran secara terus menerus dan ajeg/konsisten 

Indikator pengamatan sikap TANGGUNGJAWAB (dalam kelompok) 

1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam 
melaksanakan tugas kelompok 

2. Baikjika menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam melaksanakan 
tugas-tugas kelompok tetapi belum ajeg/konsisten 

3. Sangat baikjika menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan 
tugas kelompok secara terus menerus dan ajeg/konsisten 

Bubuhkan tanda ..J pada kolom-kolom sesuai basil pengamatan. 

NO Nama 
Rasa inl?in tabu Tant?ID1nl!iawab 
SB B KB SB B KB 

1 ABDUL AZIZ RAMADHANI 

2 AJI NAMASKORO 

3 AULIA RAHMA 

4 GIBRAN ADAM MARCHA 

5 JIMMY DWI KURNIAWAN 

6 KRISNA KUMARA DEWA 

42300.pdf
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7 MOCH RIJAL FATONI 

8 NABILA FORTUNE M 

9 NAILIYYAH ARIFAH H 

10 RAHESTRI PRAMESWARI 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Keterangan: ( Ufl COBA 1 ) 

SB = sangat baik B = baik KB = kurang baik 

Probolinggo, Maret 2015 

Pengamat 
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LEMBAR PENGAMATAN SIKAP SISWA 

Mata Pelajaran 

Kelas/Semester 

Tahun Pelajaran 

Waktu Pengamatan 

: Matematika 

: VII/2 

: 2014/2015 

Kompetensi : Menyelesaikan masalah kehidupan nyata yang 
berkaitan dengan Persamaan Linear Satu 

variabel 
(PLSV) 

168 

Sikap yang diamati dalam proses pembelajaran adalah rasa ingin tahu dan 
tanggung jawab dalam kelompok. · 

Indikator pengamatan sikap INGIN TAHU 

1 Kurang baikji/ca sama sekali tidak bernsaha !llltuk mencoba atau bertanya 
atau acuh tak acuh (tidak mau tahu) dalam proses pembelajaran 

2. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk mencoba atau bertanya 
dalam proses pembelajaran tetapi masih belum ajeg/konsisten 

3. Sangat baikji/ca menunjukkan adanya usaha untuk mencoba atau bertanya 
dalam proses pembelajaran secara terns menerns dan ajeg/konsisten 

Indikator pengamatan sikap TANGGUNGJAWAB (dalam kelompok) 

1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambit bagian dalam 
melaksanakan tugas kelompok 

2. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha ambit bagian dalam 
melaksanakan tugas-tugas kelompok tetapi belum ajeg/konsisten 

3. Sangat baikjika menunjukkan sudah ambit bagian dalam menyelesaikan 
tugas kelompok secara terns menerns dan ajeg/k.onsisten 

Bubuhkan tanda ...J pada kolom-kolom sesuai basil pengamatan. 

NO Nam a 
Rasa ingin tahu Taneeun~awab 

SB B KB SB B KB 

1 ACHMAD MUHAJJIR S N 

2 AGNES DRUPADI H 

3 ALFITA CHELIA TAMARA 

4 ALIFIANTO FAHMI S 

5 ANANTA RIZQI FADILLAH 

6 ANASTIA TSAMARA 
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7 AYU NOVIANTI PUTRI 

8 CAHYARANI ADININGTY AS 

9 DIAZ AGATHA DWI P 

10 HALIMATUS SA'DIYAH 

11 HUDZAIFAH ARFIANSYAH 

12 IFALDHO DWI PUTRA R 

13 KRISNA AMINNIA PUTRA 

14 M. RAYHAN DZULFIKAAR 

15 MALINA FAJAR WATI 

16 MAULANA ZULKIFLI 

17 NUR MARIFATUL HASANAH 

18 RAHMAD AGUNG YULIADI 

19 RENDI MUHAMMAD Z 

20 RENISA AMALIA 

21 REYGA MAULANA G 

22 RIZMA DWI BUDIANTI 

23 SALSABIL IFF AT 

24 SOIM ROMADHANI 

25 YUMAR DWI PRALITA 

Keterangan: ( Un COBA 1 ) 

SB = sangat baik B = baik KB = kurang baik 

Probolinggo, Maret 2015 

Penga~at 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN SISWA 

Mata Pelajaran 

Kelas/Semester 

Tahun Pelajaran 

Waktu Pengamatan 

Kompetensi 

: Matematika 

: VII/2 

: 2014/2015 
. . .......................................................................... . 
: Menyelesaikan masalah kehidupan nyata yang berkaitan 

dengan Persamaan Linear Satu variabel (PLSV) 

170 

Keterampilan yang diamati dalam proses pembelajaran adalah Keterampilan 
Memecahkan Masalah. 

lndikator pengamatanKETERAMPll..AN PEMECAHAN MASALAH: 

1. menunjukkan pemahaman masalah 

2. mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan dalam penyelesaian 
masalah 

3. menyaj ikan masalah secara matematik dalam berbagai bentuk 

4. memilih pendekatan dan metode penyelesaian masalah secara tepat 

5. mengembangkan strategi penyelesaian masalah 

6. menyelesaikan masalah yang tidak rutin 

Bubuhkan tanda .../ pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan. 

N Nama 
Keterampilan Total Nilai 

0 1 2 3 4 5 6 
1 Kelompok 1 
2 Kelompok2 
3 Kelompok 3 
4 Kelompok4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
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Keterangan: 

Total 

Nilai 

171 

I I I I I I I I I 
: Banyak indikator keterampilan pemecahan masalah yang muncul 

atau ditunjukan oleh siswa 

: Nilai keterampilan pemecahan masalah, yang diperoleh dari rumus: 

. . . Banyak indikator yang muncul 
Nzlaz Keterampilan = B k. d'k k l h xlOO anya m i ator ese uru an 

Probolinggo, Maret 2015 
Pengamat 
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Sekolah 
Mata Pelajaran 
Ke las/Semester 
Tanggal 
Waktu 
Materi 

Petunjuk 

LEMBARPENGAMATAN 
AKTIVITAS SISW A 

SMP Negeri5Probolinggo 
Matematika 
VIl/2 
26 Maret 2015/Uji Coba 1 
08.00/Pertemuan ke - 1 
LKS 1 ( 10 anak ) 

172 

Amatilah aktivitas siswa dalam kelompok sampel selama kegiatan belajar-mengajar 
berlangsung.lsilah lembar pengamatan dengan prosedur sebagai berikut: 
1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon Bapak/Ibu memberikan tanda( ...J ) 

pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu 
2. Jika selama pembelajaran berlangsung terdapat kejadian-kejadian penting yang 

tidak tercantum pada lembar pengamatan, maka Bapak/Ibu dapa tmenuliskannya 
pada Catatan Suasana Pembelajaran 

KeteranganSkalaPenilaian 
Skor 1 :Berarti aktivitas siswa tidak sesuai dengan pernyataan dalam lembar 

pengamatan 
Skor2 :Berarti aktivitas siswa kurang sesuai dengan pernyataan dalam lembar 

pengamatan 
Skor3 :Berarti aktivitas siswa sesuai dengan pernyataan dalam lembar pengamatan 
Skor4 :Berarti aktivitas siswa sangat sesuai dengan pernyataan dalam lembar 

pengamatan 

lndikatorKesesuaianPernyataan 
Tidaksesuai : Kurang atau sama dengan dari 25% siswa telah mengerjakan 

Aktivitas sesuai dengan pernyataan dalam lembar pengamatan 
Kurang sesuai : Lebih dari 25% tetapi kurang dari 50% siswa telah mengerjakan 

Aktivitas sesuai dengan pernyataan dalam lembar pengamatan 
Sesuai : 50% hingga 75% siswa telah mengerjakan aktivitas sesuai dengan 

Pernyataan dalam lembar pengamatan 
Sangat sesuai : Lebih dari 75% siswa telah mengerjakan aktivitas sesuai dengan 

Pernyataan dalam lembar pengamatan 

Aktivitas Siswa yang diamati 
Skor 

No 
1 2 3 

1 Memperhatikan penjelasan guru v 
2 Membaca masalah/pertanyaan/perintah yang terdapat v 

pada Lembar Kerja Siswa 

3 Mengamati masalah yang terdapat pada Lembar v 

4 
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No Aktivitas Siswa yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 
KerjaSiswa 

4 Mengidentifikasi masalah diberikan pada Lembar Kerja v 
Siswa 

5 Mengumpulkan infonnasi yang dibutuhkan untuk v 
menyelesaikan masalah 

6 Menganalisis dan menalar beberapa alternative solusi v 
atau penyelesaian masalah 

7 Berdiskusi dengan teman \/ 

8 Menerapkan solusi atau pemecahan masalahnya pada v 
Persamaan Linear SatuVariabel 

9 Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan 
masalah v 

10 Membuat kesimpulan dari basil diskusi v , 
11 Kegiatan lain yang relevan dengan pembelajaran v 

CatatanSuasanaPembelajaran 

( Soeharjanti, S.Pd. ) 

42300.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Sekolah 
Mata Pelajaran 
Ke las/Semester 
Tanggal 
Waktu 
Materi 

Petunjuk 

LEMBARPENGAMATAN 
AKTMTAS SISWA 

SMP Negeri5Probolinggo 
Matematika 
VW2 
27 Maret 2015/Uji Coba 1 
08.00/Pertemuan ke - 2 
LKS 2 ( 10 anak ) 
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Amatilah aktivitas siswa dalam kelompok sampel selama kegiatan belajar-mengajar 
berlangsung.Isilah lembar pengamatan dengan prosedur sebagai berikut: 
1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon Bapak/Ibu memberikan tanda(-v') 

pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu 
2. Jika selama pembelajaran berlangsung terdapat kejadian-kejadian penting yang 

tidak tercantum pada lembar pengamatan, maka Bapak/Ibu dapa tmenuliskannya 
pada Catatan Suasana Pembelajaran 

KeteranganSkalaPenilaian 
Skorl :Berarti aktivitas siswa tidak sesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 
Skor2 :Berarti aktivitas siswa kurang sesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 
Skor3 :Berarti aktivitas siswa sesuai dengan pemyataan dalam lembar pengamatan 
Skor4 :Berarti aktivitas siswa sangat sesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 

IndikatorKesesuaianPernyataan 
Tidaksesuai : Kurang atau sama dengan dari 25% siswa telah mengerjakan 

Aktivitas sesuai dengan pemyataan dalam lembar pengamatan 
Kurang sesuai : Lebih dari 25% tetapi kurang dari 50% siswa telah mengerjakan 

Aktivitas sesuai dengan pemyataan dalam lembar pengamatan 
Sesuai : 50% hingga 75% siswa telah mengerjakan aktivitas sesuai dengan 

Pemyataan dalam lembar pengamatan 
Sangat sesuai : Lebih dari 75% siswa telah mengerjakan aktivitas sesuai dengan 

Pemyataan dalam lembar pengamatan 

Aktivitas Siswa yang diamati 
Skor 

No 
1 2 3 4 

1 Memperhatikan penjelasan guru v 
2 Membaca masalah/pertanyaan/perintah yang terdapat v 

pada Lembar Kerja Siswa 
3 Mengamati masalah yang terdapat pada Lembar \/ 
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No Aktivitas Siswa yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 
KerjaSiswa 

4 Mengidentifikasi masalah diberikan pada Lembar Kerja v 
Siswa 

5 Mengumpulkan infonnasi yang dibutuhkan untuk \/ 
menyelesaikan masalah 

6 Menganalisis clan menalar beberapa alternative solusi v 
atau penyelesaian masalah 

7 Berdiskusi dengan teman v 
8 Menerapkan solusi atau pemecahan masalahnya pada 

Persamaan Linear SatuVariabel v 
9 Menganalisa clan mengevaluasi proses pemecahan v 

masalah 
10 Membuat kesimpulan dari basil diskusi v 
11 Kegiatan lain yang relevan dengan pembelajaran v 

CatatanSuasanaPembelajaran 

Pengamat, 

( Soeharjanti S.Pd. ) 
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Sekolah 
Mata Pelajaran 
Ke las/Semester 
Tanggal 
Waktu 
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Petunjuk 

LEMBARPENGAMATAN 
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Amatilah aktivitas siswa dalam kelompok sampel selama kegiatan belajar-mengajar 
berlangsung.Isilah lembar pengamatan dengan prosedur sebagai berikut: 
1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon Bapak/Ibu memberikan tanda(../) 

pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu 
2. Jika selama pembelajaran berlangsung terdapat kejadian-kejadian penting yang 

tidak tercantum pada lembar pengamatan, maka Bapak/Ibu dapa tmenuliskannya 
pada Catatan Suasana Pembelajaran 

KeteranganSkalaPenilaian 
Skor 1 :Berarti aktivitas siswa tidak sesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 
Skor2 :Berarti aktivitas siswa kurang sesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 
Skor3 :Berarti aktivitas siswa sesuai dengan pemyataan dalam lembar pengamatan 
Skor4 :Berarti aktivitas siswa sangat sesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 

IndikatorKesesuaianPernyataan 
Tidaksesuai : Kurang atau sama dengan dari 25% siswa telah mengerjakan 

Aktivitas sesuai dengan pemyataan dalam lembar pengamatan 
Kurang sesuai : Lebih dari 25% tetapi kurang dari 50% siswa telah mengerjakan 

Aktivitas sesuai dengan pemyataan dalam lembar pengamatan 
Sesuai : 50% hingga 75% siswa telah mengerjakan aktivitas sesuai dengan 

Pemyataan dalam lembar pengamatan 
Sangat sesuai : Lebih dari 75% siswa telah mengerjakan aktivitas sesuai dengan 

Pemyataan dalam lembar pengamatan 

No Aktivitas Siswa yang diamati 
Skor 

1 2 3 
1 Memperhatikan penjelasan guru 

2 Membaca masalah/pertanyaan/perintah yang terdapat 

pada Lembar Kerja Siswa 

3 Mengamati masalah yang terdapat pada Lembar v 

4 

v 
v 
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No Aktivitas Siswa yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 
KerjaSiswa 

4 Mengidentifikasi masalah diberikan pada Lembar Kerja 
Siswa v 

5 Mengumpulkan infonnasi yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan masalah v 

6 Menganalisis dan menalar beberapa alternative solusi 
atau penyelesaian masalah v 

7 Berdiskusi dengan teman v 
8 Menerapkan solusi atau pemecahan masalahnya pada v Persamaan Linear Satu V ariabel 

9 Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah v 
10 Membuat kesimpulan dari basil diskusi v 
11 Kegiatan lain yang relevan dengan pembelajaran v 
CatatanSuasanaPembelajaran 
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Ke las/Semester 
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Materi 
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Amatilah aktivitas siswa dalam kelompok sampel selama kegiatan belajar-mengajar 
berlangsung.Isilah lembar pengamatan dengan prosedur sebagai berikut: 
1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon Bapak/Ibu memberikan tanda(...J) 

pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu 
2. Jika selama pembelajaran berlangsung terdapat kejadian-kejadian penting yang 

tidak tercantum pada lembar pengamatan, maka Bapak/Ibu dapa tmenuliskannya 
pada Catatan Suasana Pembelajaran 

KeteranganSkalaPenilaian 
Skorl :Berarti aktivitas siswa tidak sesuai dengan pernyataan dalam lembar 

pengamatan 
Skor2 :Berarti aktivitas siswa kurang sesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 
Skor3 :Berarti aktivitas siswa sesuai dengan pernyataan dalam lembar pengamatan 
Skor4 :Berarti aktivitas siswa sangat sesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 

IndikatorKesesuaianPernyataan 
Tidaksesuai : Kurang atau sama dengan dari 25% siswa telah mengerjakan 

Aktivitas sesuai dengan pernyataan dalam lembar pengamatan 
Kurang sesuai : Lebih dari 25% tetapi kurang dari 50% siswa telah mengerjakan 

Aktivitas sesuai dengan pemyataan dalam lembar pengamatan 
Sesuai : 50% hingga 75% siswa telah mengerjakan aktivitas sesuai dengan 

Pernyataan dalam lembar pengamatan 
Sangat sesuai : Lebih dari 75% siswa telah mengerjakan aktivitas sesuai dengan 

Pemyataan dalam lembar pengamatan 

Aktivitas Siswa yang diamati 
Skor 

No 
1 2 3 

1 Memperhatikan penjelasan guru 

2 Membaca masalah/pertanyaan/perintah yang terdapat 
pada Lembar Kerja Siswa 

4 

v 
\/ 
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No Aktivitas Siswa yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 
3 Mengamati masalah yang terdapat pada Lembar v KerjaSiswa 
4 Mengidentifikasi masalah diberikan pada Lembar Kerja v Siswa 
5 Mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan masalah v 
6 Menganalisis dan menalar beberapa alternative solusi v 

atau penyelesaian masalah 
7 Berdiskusi dengan teman v 
8 Menerapkan solusi atau pemecahan masalahnya pada v Persamaan Linear SatuVariabel 
9 Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan 

\/ masalah 
10 Membuat kesimpulan dari hasil diskusi v 
11 Kegiatan lain yang relevan dengan pembelajaran v 
CatatanSuasanaPembelajaran 
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Amatilah aktivitas siswa dalam kelompok sampel selama kegiatan belajar-mengajar 
berlangsung.lsilah lembar pengamatan dengan prosedur sebagai berikut: 
1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon Bapak/Ibu memberikan tanda(-'1) 

pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian Bapak/lbu 
2. Jika selama pembelajaran berlangsung terdapat kejadian-kejadian penting yang 

tidak tercantum pada lembar pengamatan, maka Bapak/Ibu dapa tmenuliskannya 
pada Catatan Suasana Pembelajaran 

KeteranganSkalaPenilaian 
Skor 1 :Berarti aktivitas siswa tidak sesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 
Skor2 :Berarti aktivitas siswa kurang sesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 
Skor3 :Berarti aktivitas siswa sesuai dengan pemyataan dalam lembar pengamatan 
Skor4 :Berarti aktivitas siswa sangat sesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 

IndikatorKesesuaianPernyataan 
Tidaksesuai : Kurang atau sama dengan dari 25% siswa telah mengerjakan 

Aktivitas sesuai dengan pemyataan dalam lembar pengamatan 
Kurang sesuai : Lebih dari 25% tetapi kurang dari 50% siswa telah mengerjakan 

Aktivitas sesuai dengan pemyataan dalam lembar pengamatan 
Sesuai : 50% hingga 75% siswa telah mengerjakan aktivitas sesuai dengan 

Pemyataan dalam lembar pengamatan 
Sangat sesuai : Lebih dari 75% siswa telah mengerjakan aktivitas sesuai dengan 

Pemyataan dalam lembar pengamatan 

Aktivitas Siswa yang diamati 
Skor 

No 
1 2 3 

1 Memperhatikan penjelasan guru 
2 Membaca masalah/pertanyaan/perintah yang terdapat 

pada Lembar Kerja Siswa 

4 

v 
v 
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No Aktivitas Siswa yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 
3 Mengamati masalah yang terdapat pada Lembar 

KerjaSiswa v 
4 Mengidentifikasi masalah diberikan pada Lembar Kerja v 

Siswa 

5 Mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk -/ 
menyelesaikan masalah 

6 Menganalisis dan menalar beberapa alternative solusi 

atau penyelesaian masalah v 
7 Berdiskusi dengan teman v 
8 Menerapkan solusi atau pemecahan masalahnya pada 

Persamaan Linear SatuVariabel v 
9 Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah v 
10 Membuat kesimpulan dari basil diskusi v 
11 Kegiatan lain yang relevan dengan pembelajaran v' 

CatatanSuasanaPembelajaran 
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Waktu 
Materi 

Petunjuk 

LEMBARPENGAMATAN 
AKTIVITAS SISW A 

SMP Negeri5Probolinggo 
Matematika 
VIl/2 
11April2015 I Uji Coba 2 
09.00 I Pertemuan ke - 3 
LKS 3 ( 25 anak ) 
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Amatilah aktivitas siswa dalam kelompok sampel selama kegiatan belajar-mengajar 
berlangsung.Isilah lembar pengamatan dengan prosedur sebagai berikut: 
1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon Bapak/lbu memberikan tanda(") 

pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian Bapak/lbu 
2. Jika selama pembelajaran berlangsung terdapat kejadian-kejadian penting yang 

tidak tercantum pada lembar pengamatan, maka Bapak/lbu dapa tmenuliskannya 
pada Catatan Suasana Pembelajaran 

KeteranganSkalaPenilaian 
Skorl :Berarti aktivitas siswa tidak sesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 
Skor2 :Berarti aktivitas siswa kurang sesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 
Skor3 :Berarti aktivitas siswa sesuai dengan pemyataan dalam lembar pengamatan 
Skor4 :Berarti aktivitas siswa sangat sesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 

lndikatorKesesuaianPernyataan 
Tidaksesuai : Kurang atau sama dengan dari 25% siswa telah mengerjakan 

Aktivitas sesuai dengan pemyataan dalam lembar pengamatan 
Kurang sesuai : Lebih dari 25% tetapi kurang dari 50% siswa telah mengerjakan 

Aktivitas sesuai dengan pemyataan dalam lembar pengamatan 
Sesuai : 50% hingga 75% siswa telah mengerjakan aktivitas sesuai dengan 

Pemyataan dalam lembar pengamatan 
Sangat sesuai : Lebih dari 75% siswa telah mengerjakan aktivitas sesuai dengan 

Pemyataan dalam lembar pengamatan 

Aktivitas Siswa yang diamati 
Skor 

No 
1 2 3 

I Memperhatikan penjelasan guru 

2 Membaca masalah/pertanyaan/perintah yang terdapat 

pada Lembar Kerja Siswa 

3 Mengamati masalah yang terdapat pada Lembar 

4 

v 
v 
v 
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No Aktivitas Siswa yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 
KerjaSiswa 

4 Mengidentifikasi masalah diberikan pada Lembar Kerja v 
Siswa 

5 Mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk v 
menyelesaikan masalah 

6 Menganalisis dan menalar beberapa alternative solusi v atau penyelesaian masalah 
7 Berdiskusi dengan teman v 
8 Menerapkan solusi atau pemecahan masalahnya pada v 

Persamaan Linear SatuVariabel 
9 Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan v 

masalah 
10 Membuat kesimpulan dari basil diskusi v 
11 Kegiatan lain yang relevan dengan pembelajaran v 

CatatanSuasanaPembelajaran 

Pengamat, 

( Soeharjanti S.Pd. ) 
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LEMBAR V ALIDASI TERHADAP 
LEMBAR PEN GAMA TAN SI.KAP SISWA 

Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kompetensi 

: SMP Negeri 5 Probolinggo 
: Matematika 
: Menyelesaikan masalah kehidupan 

nyata yang berkaitan dengan Persamaan 
Linear Satu variabel (PLSV) 

: VW2 
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Kelas/Semester 
Petunjuk 
1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek. dimohon memberikan tanda (...J) pada kolom nilai 

yang sesuai dengan penilaian Bapak/lbu 
2. Untuk saran dan komentar, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang 

perlu d irevisi atau menuliskannya pada bagian saran yang telah disediakan pada lembar ini 

Skala Penilaian 
Skala penilaian menggambarkan derajat penilaian yang akan diberikan oleh Bapak/lbu. 
Semakin tinggi nilai yang diberikan menyatakan semakin sesuai uraian yang terdapat pada 
Indikator dengan uraian pada Lembar Pengamatan Sikap Siswa. 

Berikut keterangan dari skala penilaian 
KeteranganSkala Penilaian 
Skorl : Berarti uraian yang terdapat pada Indikator tidak termuat pada Lembar Pengamatan 

Sikap Siswa 
Skor2 : Berarti "kurang" bilauraian yang terdapat pada Indikator kurang sesuai dengan uraian 

pada Lembar Pengamatan Sikap Siswa 
Skor3 : Berarti "baik" bila uraian yang terdapat pada Indikator sesuai dengan uraian pada 

Lembar Pengamatan Sikap Siswa 
Skor4 : Berarti "sangat baik" bila uraian yang terdapat pada Indikator sangat sesuai dengan 

uraian pada Lembar Pengamatan Sikap Siswa 

No lndikator Skor 
1 2 3 

1 Petunj uk pengisian jelas \/ 
2 Setiap pemyataan tidak memiliki makna ganda v 

3 Pemyataan tidak sating tumpang tindih v 
4 Pemyataan tidak sating bergantung antara satu dengan 

yang lain v 
5 Pemyataan telah mencakup seluruh aspek yang perlu / 

dinilai 

I Skor Total 
Rata-rata ]VU; 

Saran danKomentar : 

Jember, 18 Maret 2015 
Validator, 

........ ~obri, Si!Vi.l'd ) 

4 
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LEMBAR V ALIDASI TERHADAP 
LEMBARPENGAMATAN SIKAP SISWA 

Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kompetensi 

: SMP Negeri 5 Probolinggo 
: Matematika 
: Menyelesaikan masalah kehidupan 

nyata yang berkaitan dengan Persamaan 
Linear Satu variabel (PLSV) 

: VW2 
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Kelas/Semester 
Petunjuk 
1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda {V) pada kolom nilai 

yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu 
2. Untuk saran dan komentar, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang 

perlu d irevisi atau menuliskannya pada bagian saran yang telah disediakan pada lembar ini 

Skala Penilaian 
Skala penilaian menggambarkan derajat penilaian yang akan diberikan oleh Bapak/Ibu. 
Semakin tinggi nilai yang diberikan menyatakan semakin sesuai uraian yang terdapat pada 
Indikator dengan uraian pada Lembar Pengamatan Sikap Siswa. 

Berikut keterangan dari skala penilaian 
KeteranganSkala Penilaian 
Skorl : Berarti uraian yang terdapat pada lndikator tidak termuat pada Lembar Pengamatan 

Sikap Siswa 
Skor2 : Berarti "kurang" bilauraian yang terdapat pada lndikator kurang sesuai dengan uraian 

pada Lembar Pengamatan Sikap Siswa 
Skor3 : Berarti "baik" bila uraian yang terdapat pada Indikator sesuai dengan uraian pada 

Lembar Pengamatan Sikap Siswa 
Skor4 : Berarti "sangat baik" bila uraian yang terdapat pada lndikator sangat sesuai dengan 

uraian pada Lembar Pengamatan Sikap Siswa 

No Indikator Skor 
1 2 3 4 

1 Petunj uk pengisian jelas v 
2 Setiap pemyataan tidak memiliki makna ganda v 
3 Pemyataan tidak saling tumpang tindih I/ 

4 Pemyataan tidak saling bergantung antara satu dengan 
yang lain v 

5 Pemyataan telah mencakup seluruh aspek yang perlu 
dinilai v 

Skor Total 
Rata-rata 7 >CU> 

Saran danKomentar : 

Jember, 23 Maret 2015 
V lidator, 
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LEMBAR V ALIDASI TERHADAP 
LEMBAR PEN GAMA TAN SIKAP SISWA 

Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kompetensi 

Kelas/Semester 

: SMP Negeri 5 Probolinggo 
: Matematika 
: Menyelesaikan masalah kehidupan 

nyata yang berkaitan dengan Persamaan 
Linear Satu variabel (PLSV) 

: VII/2 
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Petunjuk 
1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda ('1 ) pada kolom nilai 

yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu 
2. Untuk saran dan komentar, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang 

perlu d irevisi atau menuliskannya pada bagian saran yang telah disediakan pada lembar ini 

Skala Penilaian 
Skala penilaian menggambarkan derajat penilaian yang akan diberikan oleh Bapak/Ibu. 
Semakin tinggi nilai yang diberikan menyatakan semakin sesuai uraian yang terdapat pada 
Indikator dengan uraian pada Lembar Pengamatan Sikap Siswa 

Berikut keterangan dari skala penilaian 
KeteranganSkala Penilaian 
Skorl : Berarti uraian yang terdapat pada Indikator tidak termuat pada Lembar Pengamatan 

Sikap Siswa 
Skor2 : Berarti "kurang" bilauraian yang terdapat pada Indikator kurang sesuai dengan uraian 

pada Lembar Pengamatan Sikap Siswa 
Skor3 : Berarti "baik" bila uraian yang terdapat pada Indikator sesuai dengan uraian pada 

Lembar Pengamatan Sikap Siswa 
Skor4 : Berarti "sangat baik" bila uraian yang terdapat pada Indikator sangat sesuai dengan 

uraian pada Lembar Pengamatan Sikap Siswa 

No Indikator Skor 
1 2 3 4 

1 Petunjuk pengisian jelas v 
2 Setiap pemyataan tidak memiliki makna ganda v 
3 Pernyataan tidak saling tumpang tindih v 
4 Pernyataan tidak saling bergantung antara satu dengan v yang lain 
5 Pernyataan telah mencakup seluruh aspek yang perlu v dinilai 

SkorTotal 
Rata-rata 7C W 

Saran danKomentar : 

.................................................................................................................. 
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Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kelas/Semester 
Pertemuanke
Tanggal 
Waktu 
Materi 

Petunjuk 

LEMBARPENGAMATAN 
AKTIVITAS GURU 

SMP Negeri5Probolinggo 
Matematika 
VW2 
ke-1 /Uji Coba 1 
26 Maret 2015 
08.00 - selesai 
LKS 1I10 anak 

1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon Bapak/lbu memberikan tanda 
(V) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian Bapak/lbu 

2. Jika selama pembelajaran berlangsung terdapat hal-hal prinsip yang menurut 
pandangan Bapak/lbu perlu dimasukkan, misalnya berkaitan dengan alokasi 
waktu, pemahaman siswa dalam pembelajaran, atau yang lain, maka Bapak/lbu 
dimohon menuliskannya pada Catatan Suasana Pembelajaran 

KeteranganSkalaPenilaian 
Skorl : Berarti situasi pembelajaran tida ksesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 
Skor2 : Berarti situasi pembelajaran kurang sesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 
Skor3 : Berarti situasi pembelajaran sesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 
Skor4 : Berarti situasi pembelajaran sangat sesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 

lndikatorKesesuaianPernyataan 
Tidak sesuai : Pemyataan dalam lembar pengamatan tidak dilaksanakan atau 

Pelaksanaannya kurang dari 25% 
Kurang sesuai : Pemyataan dalam lembar pengamatan hanya dilaksanakan 25% 

hingga 50% 
Sesuai : Pemyataandalamlembarpengamatandilaksanakanlebihdari 50% 

hingga 75% 
Sangatsesuai : Pemyataandalamlembarpengamatandilaksanakanlebihdari 75% 

No Aktivitas Guru 
Skor 

1 2 3 
Pendahuluan 

I V' 
2 v 
3 v 

4 

4 v 
5 akan di" adikan bahan 
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No Aktivitas Guru 
Skor 

1 2 3 4 
diskusi 

6 Memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah v 
Kegiatanlnti 

7 Membimbing siswa dalam membentuk kelompok \/ 
8 Membantu siswa mendefenisikan dan mengorganisasikan tugas 

belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. i..,i--

9 Merangsang siswa menanyakan hal yang belum jelas terkait v 
dengan permasalahan yang diberikan 

10 Mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, 
melaksanakan eksperimen, untuk mendapat penjelasan pemecahan 1. ......... 

masalah.masalah/pertanyaan/perintah yang diaiukan 
11 Membimbing siswa untuk menentukan solusi yang tepat untuk vi--

menyelesaikan masalah 
12 Membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya v 

berupah asil pemecahan masalah 
13 Membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan yang dilakukan. 
v 

14 Memberikan kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan v" 
basil diskusi 

15 Memberikan kesempatan pada siswa untuk membuat kesimpulan v 
Penutup 

16 Memberikan kesempatan pada siswa untuk merangkum materi v 
yang telah dipelajari dengan cara memberikan pertanyaan sebagai 
umpan balik 

17 Memberikan tugas mandiri terstruktur v 
Rata-rata 88.%' 

Catatan Suasana Pembelajaran 

Pengamat, 

( Soeharjanti, S,Pd ) 
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Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kelas/Semester 
Pertemuanke
Tanggal 
Waktu 
Materi 

Petunjuk 

LEMBARPENGAMATAN 
AKTIVITASGURU 

SMP Negeri5Probolinggo 
Matematika 
VW2 
ke - 1 I Vj i Coba I 
27 Maret 2015 
09.00 - selesai 
LKS 2I10 anak 
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1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon Bapak/lbu memberikan tanda 
("I/) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian Bapak/lbu 

2. Jika selama pembelajaran berlangsung terdapat hal-hal prinsip yang menurut 
pandangan Bapak/lbu perlu dimasukkan, misalnya berkaitan dengan alokasi 
waktu, pemahaman siswa dalam pembelajaran, atau yang lain, maka Bapak/lbu 
dimohon menuliskannya pada Catatan Suasana Pembelajaran 

KeteranganSkalaPenilaian 
Skorl : Berarti situasi pembelajaran tida ksesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 
Skor2 : Berarti situasi pembelajaran kurang sesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 
Skor3 : Berarti situasi pembelajaran sesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 
Skor4 : Berarti situasi pembelajaran sangat sesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 

IndikatorKesesuaianPernyataan 
Tidak sesuai : Pemyataan dalam lembar pengamatan tidak dilaksanakan atau 

Pelaksanaannya kurang dari 25% 
Kurang sesuai : Pemyataan dalam lembar pengamatan hanya dilaksanakan 25% 

hingga 50% 
Sesuai : Pemyataandalamlembarpengamatandilaksanakanlebihdari 50% 

hingga 75% 
Sangatsesuai : Pemyataandalamlembarpengamatandilaksanakanlebihdari 75% 

No Aktivitas Guru 1 2 3 4 
Skor 

Pendahuluan 
I 
2 
3 

4 
5 akan di· adikan bahan 
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No Aktivitas Guru 
Skor 

1 2 3 4 
diskusi 

6 Memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah v 
KeKiatanlnti 

7 Membimbing siswa dalam membentuk kelompok v 
8 Membantu siswa mendefenisikan dan mengorganisasikan tugas 

bela,jar yang berhubungan dengan masalah tersebut. 
v 

9 Merangsang siswa menanyakan hal yang belum jelas terkait v 
dengan permasalahan yang diberikan 

10 Mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, v melaksanakan eksperimen, untuk mendapat penjelasan pemecahan 
masalah.masalah/pertanyaan/perintah yang diajukan 

11 Membimbing siswa untuk menentukan solusi yang tepat untuk v menyelesaikan masalah 
12 Membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya 

berupah asil pemecahan masalah Iv 
13 Membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap v 

penyelidikan yang dilakukan. 
14 Memberikan kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan 

basil diskusi 
v 

15 Memberikan kesempatan pada siswa untuk membuat kesimpulan v 
Penutup 

16 Memberikan kesempatan pada siswa untuk merangkum materi v yang telah dipelajari dengan cara memberikan pertanyaan sebagai 
umpan balik 

17 Memberikan tugas mandiri terstruktur \/ 
Rata-rata <3G% 

Catatan Suasana Pembelajaran 

Peng mat, 

( Soeharjanti S,Pd ) 
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Sekolah 
Mata Pelajaran 
Ke las/Semester 
Pertemuanke
Tanggal 
Waktu 
Materi 

Petunjuk 

LEMBARPENGAMATAN 
AKTIVITASGURU 

SMP Negeri5Probolinggo 
Matematika 
VW2 
ke - 1 I Uj i Coba 1 
28 Maret 2015 
08.00- selesai 
LKS 3I10 anak 
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1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon Bapak/Ibu memberikan tanda 
("1) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu 

2. Jika selama pembelajaran berlangsung terdapat hal-hal prinsip yang menurut 
pandangan Bapak/Ibu perlu dimasukkan, misalnya berkaitan dengan alokasi 
waktu, pemahaman siswa dalam pembelajaran, atau yang lain, maka Bapak/Ibu 
dimohon menuliskannya pada Catatan Suasana Pembelajaran 

KeteranganSkalaPenilaian 
Skorl : Berarti situasi pembelajaran tida ksesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 
Skor2 : Berarti situasi pembelajaran kurang sesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 
Skor3 : Berarti situasi pembelajaran sesuai dengan pernyataan dalam lembar 

pengamatan 
Skor4: Berarti situasi pembelajaran sangat sesuai dengan pernyataan dalam lembar 

pengamatan 

IndikatorKesesuaianPernyataan 
Tidak sesuai : Pernyataan dalam lembar pengamatan tidak dilaksanakan atau 

Pelaksanaannya kurang dari 25% 
Kurang sesuai : Pernyataan dalam lembar pengamatan hanya dilaksanakan 25% 

hingga 50% 
Sesuai : Pernyataandalamlembarpengamatandilaksanakanlebihdari 50% 

hingga 75% 
Sangatsesuai : Pernyataandalamlembarpengamatandilaksanakanlebihdari 75% 

No Aktivitas Guru 
1 2 3 4 

Skor 

Pendahu/uan 
1 
2 
3 

4 
5 akan dijadikan bahan 

42300.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



192 

No Aktivitas Guru 
Skor 

1 2 3 4 
diskusi 

6 Memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah \/ 
Kef{iatanlnti 

7 Membimbing siswa dalam membentuk kelompok \/ 
8 Membantu siswa mendefenisikan dan mengorganisasikan tugas 

bela,jar yang berhubungan dengan masalah tersebut. v 

9 Merangsang siswa menanyakan hal yang belum jelas terkait 
dengan permasalahan yang diberikan 

v 
10 Mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen, untuk mendapat penjelasan pemecahan \/ 

masalah.masalah/pertanyaan/perintah yang diajukan 
11 Membimbing siswa untuk menentukan solusi yang tepat untuk v 

menyelesaikan masalah 
12 Membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya v 

berupah asil oemecahan masalah 
13 Membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap v 

penyelidikan yang dilakukan. 
14 Memberikan kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan v 

basil diskusi 
15 Memberikan kesempatan oada siswa untuk membuat kesimpulan v 

Penutup 
16 Memberikan kesempatan pada siswa untuk merangkum materi v 

yang telah dipelajari dengan cara memberikan pertanyaan sebagai 
umpan balik v 

17 Memberikan tugas mandiri terstruktur v 
' Rata-rata 

Catatan Suasana Pembelajaran 

Pengamat, 

( Soeharjant , S,Pd ) 
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Sekolah 
Mata Pelajaran 
Ke las/Semester 
Pertemuanke
Tanggal 
Waktu 
Materi 

Petunjok 

LEMBARPENGAMATAN 
AKTIVITASGURU 

SMP Negeri5Probolinggo 
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ke - 1 I Uj i Coba 2 
1April2015 
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1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek. dimohon Bapak/Ibu memberikan tanda 
<") pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu 

2. Jika selama pembelajaran berlangsung terdapat hal-hal prinsip yang menurut 
pandangan Bapak/Ibu perlu dimasukkan. misalnya berkaitan dengan alokasi 
waktu. pemahaman siswa dalam pembelajaran. atau yang lain. maka Bapak/Ibu 
dimohon menuliskannya pada Catatan Suasana Pembelajaran 

KeteranganSkalaPenilaian 
Skorl : Berarti situasi pembelajaran tida ksesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 
Skor2 : Berarti situasi pembelajaran kurang sesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 
Skor3 : Berarti situasi pembelajaran sesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 
Skor4 : Berarti situasi pembelajaran sangat sesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 

IndikatorKesesuaianPernyataan 
Tidak sesuai : Pemyataan dalam lembar pengamatan tidak dilaksanakan atau 

Pelaksanaannya kurang dari 25% 
Kurang sesuai : Pemyataan dalam lembar pengamatan hanya dilaksanakan 25% 

hingga 50% 
Sesuai : Pemyataandalamlembarpengamatandilaksanakanlebihdari 50% 

hingga 75% 
Sangatsesuai : Pemyataandalamlembarpengamatandilaksanakanlebihdari 75% 

No Aktivitas Guru 
Skor 

1 2 3 4 
Pendahu/uan 

1 
2 
3 

4 
5 akan dr adikan bahan 
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No Aktivitas Guru 
Skor 

1 2 3 4 
diskusi 

6 Memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah v 
Ke~iatanlnti 

7 Membimbing siswa dalam membentuk kelompok v 
8 Membantu siswa mendefenisikan dan mengorganisasikan tugas v 

belaiar yang berhubungan dengan masalah tersebut. 
9 Merangsang siswa menanyakan hal yang belum jelas terkait "-" dengan permasalahan yang diberikan 
10 Mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, v" 

melaksanakan eksperimen, untuk mendapat penjelasan pemecahan 
masalah.masalah/pertanyaan/perintah yang diajukan 

11 Membimbing siswa untuk menentukan solusi yang tepat untuk v 
menyelesaikan masalah 

12 Membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya v 
berupah asil pemecahan masalah 

13 Membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap v 
oenyelidikan yang dilakukan. 

14 Memberikan kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan v basil diskusi 
15 Memberikan kesempatan pada siswa untuk membuat kesimpulan v 

Penutup 
16 Memberikan kesempatan pada siswa untuk merangkum materi 

yang telah dipelajari dengan cara memberikan pertanyaan sebagai v 
umpan balik 

17 Memberikan tugas mandiri terstruktur v 
Rata-rata ,qi~ 

Catatan Suasana Pembelajaran 

42300.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Sekolah 
Mata Pelajaran 
Ke las/Semester 
Pertemuanke
Tanggal 
Waktu 
Materi 

Petunjuk 

LEMBARPENGAMATAN 
AKTIVITAS GURU 

SMP Negeri5Probolinggo 
Matematika 
VII/2 
ke - 2 I Uji Coba 2 
6 April 2015 
09.00 - selesai 
LKS 2 I 25 anak 

195 

1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon Bapak/lbu memberikan tanda 
('1) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian Bapak/lbu 

2. Jika selama pembelajaran berlangsung terdapat hal-hal prinsip yang menurut 
pandangan Bapak/lbu perlu dimasukkan, misalnya berkaitan dengan alokasi 
waktu, pemahaman siswa dalam pembelajaran, atau yang lain, maka Bapak/lbu 
dimohon menuliskannya pada Catatan Suasana Pembelajaran 

KeteranganSkalaPenilaian 
Skorl : Berarti situasi pembelajaran tida ksesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 
Skor2 : Berarti situasi pembelajaran kurang sesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 
Skor3 : Berarti situasi pembelajaran sesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 
Skor4 : Berarti situasi pembelajaran sangat sesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 

lndikatorKesesuaianPernyataan 
Tidak sesuai : Pemyataan dalam lembar pengamatan tidak dilaksanakan atau 

Pelaksanaannya kurang dari 25% 
Kurang sesuai : Pemyataan dalam lembar pengamatan hanya dilaksanakan 25% 

hingga 50% 
Sesuai : Pemyataandalamlembarpengamatandilaksanakanlebihdari 50% 

hingga 75% 
Sangatsesuai : Pemyataandalamlembarpengamatandilaksanakanlebihdari 75% 

No Aktivitas Guru 
Skor 

1 2 3 4 
Pendahuluan 

1 
2 
3 

4 
5 akan di" adikan bahan 
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No Aktivitas Guru 
Skor 

1 2 3 4 
diskusi 

6 Memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah v 
KeKiatanlnti 

7 Membimbing siswa dalam membentuk kelompok v 
8 Membantu siswa mendefenisikan dan mengorganisasikan tugas 

\I bela,jar yang berhubungan dengan masalah tersebut. 
9 Merangsang siswa menanyakan hal yang belum jelas terkait v 

dengan permasalahan yang diberikan 
10 Mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, v melaksanakan eksperimen, untuk mendapat penjelasan pemecahan 

masalah.masalah/pertanyaan/perintah yang diajukan 
11 Membimbing siswa untuk menentukan solusi yang tepat untuk v 

menyelesaikan masalah 
12 Membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya v 

berupah asil pemecahan masalah 
13 Membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap v penyelidikan yang dilakukan. 
14 Memberikan kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan v 

basil diskusi 
15 Memberikan kesempatan pada siswa untuk membuat kesimpulan v 

Penutup 
16 Memberikan kesempatan pada siswa untuk merangkum materi 

yang telah dipelajari dengan cara memberikan pertanyaan sebagai v 
umpan balik 

17 Memberikan tugas mandiri terstruktur v 
Rata-rata 

Catatan Suasana Pembelajaran 

Pengamat, 
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Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kelas/Semester 
Pertemuanke
Tanggal 
Waktu 
Materi 

Petunjuk 

LEMBARPENGAMATAN 
AKTIVITAS GURU 

SMP Negeri5Probolinggo 
Matematika 
VII/2 
ke-3 I Uji Coba 2 
11 April 2015 
09.00 - selesai 
LKS 3 I 25 anak 
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1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon Bapak/lbu memberikan tanda 
(V) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian Bapak/lbu 

2. Jika selama pembelajaran berlangsung terdapat hal-hal prinsip yang menurut 
pandangan Bapak/lbu perlu dimasukkan, misalnya berkaitan dengan alokasi 
waktu, pemahaman siswa dalam pembelajaran, atau yang lain, maka Bapak/Ibu 
dimohon menuliskannya pada Catatan Suasana Pembelajaran 

KeteranganSkalaPenilaian 
Skorl : Berarti situasi pembelajaran tida ksesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 
Skor2 : Berarti situasi pembelajaran kurang sesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 
Skor3 : Berarti situasi pembelajaran sesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 
Skor4 : Berarti situasi pembelajaran sangat sesuai dengan pemyataan dalam lembar 

pengamatan 

IndikatorKesesuaianPernyataan 
Tidak sesuai : Pemyataan dalam lembar pengamatan tidak dilaksanakan atau 

Pelaksanaannya kurang dari 25% 
Kurang sesuai : Pemyataan dalam lembar pengamatan hanya dilaksanakan 25% 

hingga 50% 
Sesuai : Pemyataandalamlembarpengamatandilaksanakanlebihdari 50% 

hingga 75% 
Sangatsesuai : Pemyataandalamlembarpengamatandilaksanakanlebihdari 75% 

No Aktivitas Guru 
Skor 

1 2 3 4 
Pendahuluan 

1 
2 
3 

4 
5 akan di' adikan bahan 
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No Aktivitas Guru 
Skor 

1 2 3 4 
diskusi 

6 Memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah v 
Ke}!iatanlnti 

7 Membimbing siswa dalam membentuk kelompok v 
8 Membantu siswa mendefenisikan dan mengorganisasikan tugas v 

bela,jar yang berhubungan dengan masalah tersebut. 
9 Merangsang siswa menanyakan hal yang belum jelas terkait \/ 

dengan oermasalahan yang diberikan 
10 Mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen, untuk mendapat penjelasan pemecahan \/ 
masalah.masalah/pertanyaan/perintah yang diajukan 

11 Membimbing siswa untuk menentukan solusi yang tepat untuk 
menyelesaikan masalah 

v 
12 Membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya v berupah asil pemecahan masalah 
13 Membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap v 

oenyelidikan yang dilakukan. 
14 Memberikan kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan / 

basil diskusi 
15 Memberikan kesempatan oada siswa untuk membuat kesimpulan \/ 

Penutup 
16 Memberikan kesempatan pada siswa untuk merangkum materi v yang telah dipelajari dengan cara memberikan pertanyaan sebagai 

umpan balik 
17 Memberikan tugas mandiri terstruktur v 

Rata-rata fJb% 

Catatan Suasana Pembelajaran 

Pengamat, 

( Soeharjanti S,Pd ) 

42300.pdf
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LEMBAR VALIDASI TERHADAP 
LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP ANTAR SISWA 

Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kompetensi 

Kelas/Semester 
Petunjuk 

SMP Negeri 5 Probolinggo 
Matematika 
Menyelesaikan masalah kehidupan 
nyata yang berkaitan dengan Persamaan 
Linear Satu variabel (PLSV) 

: VII/2 

I. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohonmemberikantanda <°") pada kolom nilai 
yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu 

199 

2. Untuk saran dan komentar, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang 
perlu direvisi atau menuliskaonya pada bagian saran yang telah disediakan pada lemba rini 

Skala Penilaian 
Skala penilaian menggambarkan derajat penilaian yang akan diberikan oleh Bapak/Ibu. 
Semakin tinggi nilai yang diberikan menyatakan semakin sesuai uraian yang terdapat pada 
Indikator dengan uraian pada Lembar Pengamatan Penilaian Sikap Antar Siswa. 

Berikut keterangan dari skala penilaian 
Keterangan Skala Penilaian 
Skor I : Berarti uraian yang terdapat pada Indikator tidak termuat pada Lem bar Pengamatan 

Penilaian Sikap Antar Siswa 
Skor2 : Berarti "kurang" bila uraian yang terdapat pada Indikator kurang sesuai dengan uraian 

pada Lembar Pengamatan Penilaian Sikap Antar Siswa 
Skor3 : Berarti "baik" bila uraian yang terdapat pada Indikator sesuai dengan uraian pada 

Lembar Pengamatan Penilaian Sikap Antar Siswa 
Skor4 : Berarti "sangat baik" bila uraian yang terdapat pada Indikator sangat sesuai dengan 

uraian pada Lembar Pengamatan Penilaian Sikap Antar Siswa 

No Indikator 
Skor 

1 2 3 4 
I Petunjuk pengisianjelas v 
2 Setiap pemyataan tidak memiliki makna ganda v 
3 Pernyataan tidak saling tumpang tindih v 
4 Pemyataan tidak saling bergantung antara satu dengan 

yang lain v 

5 Pernyataan telah mencakup seluruh aspek yang perlu v dinilai 
Skor Total 

Rata-rata 101o 
Saran danKomentar : 

Jember, 18 Maret 2015 
Validator, 

~ 2: ~ , 
( Dr. Hobri, S.Pd, MPd ) 
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LEMBAR V ALIDASI TERHADAP 
LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP ANTAR SISWA 

Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kompetensi 

: SMP Negeri 5 Probolinggo 
: Matematika 
: Menyelesaikan masalah kehidupan 

nyata yang berkaitan dengan Persamaan 
Linear Satu variabel (PLSV) 

: VII/2 Kelas/Semester 
Petunjuk 
I. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohonmemberikantanda (V) pada kolom nilai 

yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu 

200 

2. Untuk saran dan komentar, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang 
perlu direvisi atau menuliskannya pada bagian saran yang telah disediakan pada lemba rini 

Skala Penilaian 
Skala penilaian menggambarkan derajat penilaian yang akan diberikan oleh Bapak/Ibu. 
Semakin tinggi nilai yang diberikan menyatakan semakin sesuai uraian yang terdapat pada 
Indikator dengan uraian pada Lembar Pengamatan Penilaian Sikap Antar Siswa. 

Berikut keterangan dari skala penilaian 
Keterangan Skala Penilaian 
Skorl : Berarti uraian yang terdapat pada Indikator tidak termuat pada Lembar Pengamatan 

Penilaian Sikap Antar Siswa 
Skor2 : Berarti "kurang'' bila uraian yang terdapat pada Indikator kurang sesuai dengan uraian 

pada Lembar Pengamatan Penilaian Sikap Antar Siswa 
Skor3 : Berarti "baik" bila uraian yang terdapat pada Indikator sesuai dengan uraian pada 

Lembar Pengamatan Penilaian Sikap Antar Siswa 
Skor4 : Berarti "sangat baik" bila uraian yang terdapat pada Indikator sangat sesuai dengan 

uraian pada Lembar Pengamatan Penilaian Sikap Antar Siswa 

No Indikator Skor 
1 2 3 4 

I Petunj uk pengisian jelas v 
2 Setiap pemyataan tidak memiliki makna ganda 1/ 

3 Pemyataan tidak saling tumpang tindih \/ 
4 Pemyataan tidak saling bergantung antara satu dengan 

yang lain v 

5 Pemyataan telah mencakup seluruh aspek yang perlu 
dinilai 

v 

Skor Tctal 
Rata-rata ~vu, 

Saran danKomentar: 

·················································································································· .................................................................................................................. 
Jember, 23 Maret 2015 

Validator, 
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LEMBAR V ALIDASI TERHADAP 
LEMBAR PEN GAMA TAN PENILAIAN SIKAP ANT AR SISWA 

Petunjuk 

Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kompetensi 

Kelas/Semester 

: SMP Negeri 5 Probolinggo 
: Matematika 
: Menyelesaikan masalah kehidupan 

nyata yang berkaitan dengan Persamaan 
Linear Satu variabel (PLSV) 

: VII/2 

1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohonmemberikantanda (.../) pada kolom nilai 
yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu 

201 

2. Untuk saran dan komentar, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang 
perlu direvisi atau menuliskannya pada bagian saran yang telah disediakan pada lemba rini 

Skala Penilaian 
Skala penilaian menggambarkan derajat penilaian yang akan diberikan oleh Bapak/Ibu. 
Semakin tinggi nilai yang diberikan menyatakan semakin sesuai uraian yang terdapat pada 
Indikator dengan uraian pada Lembar Pengamatan Penilaian Sikap Antar Siswa. 

Berikut keterangan dari skala penilaian 
Keterangan Skala Penilaian 
Skor 1 : Berarti uraian yang terdapat pada Indikator tidak termuat pada Lem bar Pengamatan 

Penilaian Sikap Antar Siswa 
Skor2 : Berarti "kurang" bila uraian yang terdapat pada lndikator kurang sesuai dengan uraian 

pada Lembar Pengamatan Penilaian Sikap Antar Siswa 
Skor3 : Berarti "baik" bila uraian yang terdapat pada Indikator sesuai dengan uraian pada 

Lembar Pengamatan Penilaian Sikap Antar Siswa 
Skor4 : Berarti "sangat baik" bila uraian yang terdapat pada Indikator sangat sesuai dengan 

uraian pada Lembar Pengamatan Penilaian Sikap Antar Siswa 

No Indikator Skor 
1 2 3 4 

1 Petuniuk oengisian jelas v 
2 Setiap pemyataan tidak memiliki makna ~anda v 
3 Pemyataan tidak saling tumpang tindih v 
4 Pemyataan tidak saling bergantung antara satu dengan 

yang lain l/ 
5 Pemyataan telah mencakup seluruh aspek yang perlu v dinilai 

SkorTotal 
Rata-rata 7 ( 'Z1> 

Saran danKomentar : 

Jember, 25 Maret 2015 

~ 
( Drs. R. Agus Siswoko, M.Pd ) 

42300.pdf
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LEMBAR V ALIDASI TERHADAP 
LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN DIRI SISWA 

Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kompetensi 

: SMP Negeri 5 Probolinggo 
: Matematika 
: Menyelesaikan masalah kehidupan 

nyata yang berkaitan dengan Persamaan 
Linear Satu variabel (PLSV) 

: VII/2 

202 

Kelas/Semester 
Petunjuk 
1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda (v) pada kolom nilai 

yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu 
2. Untuk saran dan komentar, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang 

perlu direvisi atau menuliskannya pada bagian saran yang telah disediakan pada lembar ini 

SkalaPenilaian 
Skala penilaian menggambarkan derajat penilaian yang akan diberikan oleh Bapak/Ibu. 
Semakin tinggi nilai yang diberikan menyatakan semakin sesuai uraian yang terdapat pada 
Indikator dengan uraian pada Lembar Pengamatan Penilaian Diri Siswa. 

Berikut keterangan dari skala penilaian 
Keterangan Skala Penilaian 
Skorl : Berartiuraian yang terdapat pada Indikator tidak termuat pada Lembar Pengamatan 

Penilaian Diri Siswa 
Skor2 : Berarti "kurang" bila uraian yang terdapat pada Indikator kurang sesuai dengan uraian 

pada Lembar Pengamatan Penilaian Diri Siswa 
Skor3 : Berarti "baik" bila uraian yang terdapat pada Indikator sesuai dengan uraian pada 

Lembar Pengamatan Penilaian Diri Siswa 
Skor4 : Berarti "sangat baik" bila uraian yang terdapat pada Indikator sangat sesuai dengan 

uraian pada Lembar Pengamatan Penilaian Diri Siswa 

No Indikator 
Skor 

1 2 3 4 
1 Petunjuk pengisian jelas v 
2 Setiap pemyataan tidak memiliki makna ganda v 

3 Pemyataan tidak saling tumpang tindih 1/ 
4 Pemyataan tidak saling bergantung antara satu dengan 

yang lain v 
5 Pemyataan telah mencakup seluruh aspek yang perlu 

dinilai v 

Skor Total '/Sr ti 
Rata-rata 

Saran danKomentar : 
................................................................................................................... 
.................................................................................................................. 

Jember, 18 Maret 2015 
Validator, 

4.obri, s,i.RI) 
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Petunjuk 

LEMBAR V ALIDASI TERHADAP 
LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN DIRI SISWA 

Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kompetensi 

Kelas/Semester 

: SMP Negeri 5 Probolinggo 
: Matematika 
: Menyelesaikan masalah kehidupan 

nyata yang berkaitan dengan Persamaan 
Linear Sato variabel (PLSV) 

: VIl/2 

203 

1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda (v ) pada kolom nilai 
yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu 

2. Untuk saran dan komentar, Bapak/lbu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang 
perlu direvisi atau menuliskannya pada bagian saran yang telah disediakan pada lembar ini 

SkalaPenilaian 
Skala penilaian menggambarkan derajat penilaian yang akan diberikan oleh Bapak/Ibu. 
Semakin tinggi nilai yang diberikan menyatakan semakin sesuai uraian yang terdapat pada 
lndikator dengan uraian pada Lembar Pengamatan Penilaian Diri Siswa. 

Berikut keterangan dari skala penilaian 
Keterangan Skala Penilaian 
Skorl : Berartiuraian yang terdapat pada Indikator tidak termuat pada Lembar Pengamatan 

Penilaian Diri Siswa 
Skor2 : Berarti "kurang" bila uraian yang terdapat pada Indikator kurang sesuai dengan uraian 

pada Lembar Pengamatan Penilaian Diri Siswa 
Skor3 : Berarti "baik" bila uraian yang terdapat pada Indikator sesuai dengan uraian pada 

Lembar Pengamatan Penilaian Diri Siswa 
Skor4 : Berarti "sangat baik" bila uraian yang terdapat pada lndikator sangat sesuai dengan 

uraian pada Lembar Pengamatan Penilaian Diri Siswa 

No lndikator 
Skor 

1 2 3 4 
I Petunjuk pengisian jelas v 
2 Setiap pemyataan tidak memiliki makna ganda v 
3 Pemyataan tidak sating tumpang tindih t/ 

4 Pemyataan tidak sating bergantung antara satu dengan 
yang lain v 

5 Pemyataan telah mencakup seluruh aspek yang perlu v dinilai 
Skor Total 

Rata-rata !Jo tto 
Saran danKomentar : 

42300.pdf
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Petunjuk 

LEMBAR V ALIDASI TERHADAP 
LEMBAR PENGAMAT AN PENILAIAN DIRI SISW A 

Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kompetensi 

Ke las/Semester 

: SMP Negeri 5 Probolinggo 
: Matematika 
: Menyelesaikan masalah kehidupan 

nyata yang berkaitan dengan Persamaan 
Linear Satu variabel (PLSV) 

: VII/2 

204 

1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda (.../ ) pada kolom nilai 
yang sesuai dengan penilaian Bapak/lbu 

2. Untuk saran dan komentar, Bapak/lbu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang 
perlu direvisi atau menuliskannya pada bagian saran yang telah disediakan pada lembar ini 

SkalaPenilaian 
Skala penilaian menggambarkan derajat penilaian yang akan diberikan oleh Bapak/Ibu. 
Semakin tinggi nilai yang diberikan menyatakan semakin sesuai uraian yang terdapat pada 
Indikator dengan uraian pada Lembar Pengamatan Penilaian Diri Siswa. 

Berikut keterangan dari skala penilaian 
Keterangan Skala Penilaian 
Skorl : Berartiuraian yang terdapat pada Indikator tidak termuat pada Lembar Pengamatan 

Penilaian Diri Siswa 
Skor2 : Berarti "kurang'' bila uraian yang terdapat pada Indikator kurang sesuai dengan uraian 

pada Lembar Pengamatan Penilaian Diri Siswa 
Skor3 : Berarti "baik" bila uraian yang terdapat pada Indikator sesuai dengan uraian pada 

Lembar Pengamatan Penilaian Diri Siswa 
Skor4 : Berarti "sangat baik" bila uraian yang terdapat pada Indikator sangat sesuai dengan 

uraian pada Lembar Pengamatan Penilaian Diri Siswa 

No Indikator 
Skor 

1 2 3 4 
1 Petunjuk pengisian jelas v 
2 Setiap oemyataan tidak memiliki makna ganda L.r 

3 Pemyataan tidak saling tumpang tindih v 
4 Pemyataan tidak saling bergantung antara satu dengan 

yang lain v 

5 Pemyataan telah mencakup seluruh aspek yang perlu i/ 
dinilai 

SkorTotal 
Rata-rata T[ 'Lt, 

Saran danKomentar : 

42300.pdf
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LEMBAR V ALIDASI TERHADAP 
LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KETERAMPILAN 

PEMECAHAN MASALAH 

Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kompetensi 

Ke las/Semester 
Petunjuk 

: SMP Negeri 5 Probolinggo 
: Matematika 
: Menyelesaikan masalah kehidupan 

nyata yang berkaitan dengan Persamaan 
Linear Satu variabel (PLSV) 

: VII/2 

1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda (../ ) pada kolom nilai 
yang sesuai dengan penilaian Bapak/lbu 

2. Untuk saran dan komentar, Bapak/lbu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang 
perlu direvisi atau menuliskannya pada bagian saran yang telah disediakan pada lembar ini 

SkalaPenilaian 
Skala penilaian menggambarkan derajat penilaian yang akan diberikan oleh Bapak/lbu. 
Semakin tinggi nilai yang diberikan menyatakan semakin sesuai uraian yang terdapat pada 
lndikator dengan uraian pada Lembar Pengamatan Penilaian Keterampilan Pemecahan 
Masalah. 

Berikut keterangan dari skala penilaian 
Keterangan Skala Penilaian 
Skorl : Berarti uraian yang terdapat pada Indikator tidak termuat pada Lembar Pengamatan 

Penilaian Keterampilan Pemecahan Masalah 
Skor2 : Berarti "kurang" bilauraian yang terdapat pada Indikator kurang sesuai dengan uraian 

pada Lembar Pengamatan Penilaian Keterampilan Pemecahan Masalah 
Skor3 : Berarti "baik" bilauraian yang terdapat pada Indikator sesuai dengan uraian pada 

Lembar Pengamatan Penilaian Keterampilan Pemecahan Masalah 
Skor4 : Berarti "sangatbaik" bila uraian yang terdapat pada Indikator sangat sesuai dengan 

uraian pada Lembar Pengamatan Penilaian Keterampilan Pemecahan Masalah 

No Indikator Skor 
1 2 3 4 

1 Petunjuk pengisianjelas v 
2 Setiap pemyataan tidak memiliki makna ganda L/ 

3 Pemyataan tidak sating tumpang tindih [/ 

4 Pemyataan tidak saling bergantung antara satu dengan 
yang lain \./ 

5 Pemyataan telah mencakup seluruh aspek yang perlu 
dinilai \../ 

SkorTotal 
Rata-rata 7v "lo 

Saran danKomentar : 

Jember, 18 Maret 2015 
Validator, 

,c;;;; 2: ::> 
( Dr. Hobri, S.Pd, M.N ) 
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LEMBAR V ALIDASI TERHADAP 
LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KETERAMPILAN 

PEMECAHAN MASALAH 

Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kompetensi 

Kelas/Semester 
Petunjuk 

: SMP Negeri 5 Probolinggo 
: Matematika 
: Menyelesaikan masalah kehidupan 

nyata yang berkaitan dengan Persamaan 
Linear Satu variabel (PLSV) 
VII/2 

1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda (-./) pada kolom nilai 
yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu 

2. Untuk saran dan komentar, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang 
perlu direvisi atau menuliskannya pada bagian saran yang telah disediakan pada lembar ini 

SkalaPenilaian 
Skala penilaian menggambarkan derajat penilaian yang akan diberikan oleh Bapak/lbu. 
Semakin tinggi nilai yang diberikan menyatakan semakin sesuai uraian yang terdapat pada 
Indikator dengan uraian pada Lembar Pengamatan Penilaian Keterampilan Pemecahan 
Masai ah. 

Berikut keterangan dari skala penilaian 
Keterangan Skala Penilaian 
Skor 1 : Berarti uraian yang terdapat pada Indikator tidak termuat pada Lem bar Pengamatan 

Penilaian Keterampilan Pemecahan Masalah 
Skor2 : Berarti "kurang" bilauraian yang terdapat pada Indikator kurang sesuai dengan uraian 

pada Lembar Pengamatan Penilaian Keterampilan Pemecahan Masalah 
Skor3 : Berarti "baik" bilauraian yang terdapat pada Indikator sesuai dengan uraian pada 

Lembar Pengamatan Penilaian Keterampilan Pemecahan Masalah 
Skor4 : Berarti "sangatbaik" bila uraian yang terdapat pada Indikator sangat sesuai dengan 

uraian pada Lembar Pengamatan Penilaian Keterampilan Pemecahan Masalah 

No Indikator 
Skor 

1 2 3 4 
1 Petunjuk pengisianjelas v 

2 Setiap pemyataan tidak memiliki makna ganda v 

3 Pemyataan tidak saling tumpang tindih V' 

4 Pemyataan tidak sating bergantung antara satu dengan 
yang lain v 

5 Pemyataan telah mencakup seluruh aspek yang perlu 
dinilai v 

SkorTotal 
Rata-rata Jr 'lo 

Saran danKomentar : 

Jember, 23 Maret 2015 
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LEMBAR V ALIDASI TERHADAP 
LEMBAR PEN GAMA TAN PENILAIAN KETERAMPILAN 

PEMECAHAN MASALAH 

Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kompetensi 

SMP Negeri 5 Probolinggo 
Matematika 
Menyelesaikan masalah kehidupan 
nyata yang berkaitan dengan Persamaan 
Linear Satu variabel (PLSV) 
VII/2 

207 

Ke las/Semester 
Petunjuk 
1. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda ('1) pada kolom nilai 

yang sesuai dengan penilaian Bapak/lbu 
2. Untuk saran dan komentar, Bapak/lbu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang 

perlu direvisi atau menuliskannya pada bagian saran yang telah disediakan pada lembar ini 

SkalaPenilaian 
Skala penilaian menggambarkan derajat penilaian yang akan diberikan oleh Bapak/lbu. 
Semakin tinggi nilai yang diberikan menyatakan semakin sesuai uraian yang terdapat pada 
Indikator dengan uraian pada Lembar Pengamatan Penilaian Keterampilan Pemecahan 
Masalah. 

Berikut keterangan dari skala penilaian 
Keterangan Skala Penilaian 
Skor 1 : Berarti uraian yang terdapat pada Indikator tidak termuat pada Lem bar Pengamatan 

Penilaian Keterampilan Pemecahan Masalah 
Skor2 : Berarti "kurang" bilauraian yang terdapat pada Indikator kurang sesuai dengan uraian 

pada Lembar Pengamatan Penilaian Keterampilan Pemecahan Masalah 
Skor3 : Berarti "baik" bilauraian yang terdapat pada lndikator sesuai dengan uraian pada 

Lembar Pengamatan Penilaian Keterampilan Pemecahan Masalah 
Skor4 : Berarti "sangatbaik" bila uraian yang terdapat pada Indikator sangat sesuai dengan 

uraian pada Lembar Pengamatan Penilaian Keterampilan Pemecahan Masalah 

No Indikator Skor 
1 2 3 4 

1 Petunjuk pengisian jelas v 
2 Setiap pernyataan tidak memiliki makna ganda v 
3 Pernyataan tidak saling tumpang tindih v 
4 Pernyataan tidak saling bergantung antara satu dengan 

yang lain v 

5 Pernyataan telah mencakup seluruh aspek yang perlu 
dinilai t/ 

Skor Total 
Rata-rata 7r:t 

Saran danKomentar : 

.Pd) 
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HASIL PENGAMATAN AKTMTAS GURU 

UJI COBAI UJICOBAil 

No Aktivitas Guru 
Pertemuan 

ke- Pertemuan ke-
I n Ill I n Ill 

PENDAHULUAN 

1 Menyampaikan apersepsi 4 3 4 4 4 4 
Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

2 dicapai 3 4 3 3 3 3 

Menyampaikan metode pembelajaran yang akan 
3 dilakukan, yaitu Problem Based Leaming 4 4 4 3 4 4 

4 Menjelaskan logistic yang diperlukan 3 3 3 4 3 4 

5 
Menyampaikan gambaran masalah yang akan 
dijadikan bahan diskusi 3 4 4 4 3 4 

Memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas 

6 pemecahan masalah 4 4 4 4 4 4 
Total skor Pendahuiuan 21 22 22 22 21 23 
Persentase Pendahuluan 88% 92% 92% 92% 88% 96% 
Rata-rata persentase Pendahuiuan 90% 92% 

KEGIATAN INTI 

7 Membimbing siswa daiam membentuk keiompok 4 4 4 4 4 4 
Membantu siswa mendefenisikan dan 

8 mengorganisasikan tugas beiajar yang berhubungan 3 3 4 3 4 4 
dengan masaiah tersebut. 

9 
Merangsang siswa menanyakan haI yang beium 

4 3 3 3 4 4 jelas terkait dengan permasaiahan yang diberikan 

Mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi 
yang sesuai, meiaksanakan eksperimen, untuk 

10 mendapat penjeiasan pemecahan 3 3 4 4 3 3 
masaiah.masalah/pertanyaan/perintah yang diajukan 

I I 
Membimbing siswa untuk menentukan soiusi yang 

1 3 4 4 3 4 tepat untuk menyeiesaikan masaiah 

Membantu siswa daiam merencanakan dan 
12 menyiapkan karya berupah asil pemecahan masaiah 4 4 3 3 3 4 

Membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi 
3 13 terhadap penyelidikan yang dilakukan. 3 4 4 3 4 

14 
Memberikan kesempatan pada siswa untuk 

4 4 3 4 4 4 mempresentasikan basil diskusi 

42300.pdf
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15 

16 

17 

Memberikan kesempatan pada siswa untuk membuat 
kesimpulan 

Total skor Kegiatan Inti 
Persentase Kegiatan Inti 
Rata-rata persentase Kel!iatan Inti 
PENUTUP 
Memberikan kesempatan pada siswa untuk 
merangkum materi yang telah dipelajari dengan cara 
memberikan pertanyaan sebagai umpan balik 

Memberikan tugas mandiri terstruktur 

Total skor Penutup 
Persentase Penutup 
Rata-rata persentase Penutup 
Rata-rata persentase keseluruhan 

ST x 100 
SR= SM % 

SR un COBA I= 90 % 
SR un COBA II= 92 % 

3 3 

31 30 
86% 83% 

87% 

3 3 

4 3 

7 6 

88% 75% 

79% 
85% 

209 

4 4 4 4 

33 33 32 35 

92% 92% 89"/o 97% 

93% 

3 3 4 3 

3 4 3 4 

6 7 7 7 

75% 88% 88% 88% 
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No 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IO 

11 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Aktivitas Siswa 

Memperhatikan penjelasan guru 

Membaca masalah/pertanyaan/perintah yang 
terdapat pada Lembar Kerja Siswa 

Mengamati masalah yang terdapat pada Lembar 
KerjaSiswa 

Mengidentifikasi masalah diberikan pada 
Lembar Kerja Siswa 

Mengumpulkan informasi yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan masalah 

Menganalisis dan menalar beberapa alternative 
solusi atau penyelesaian masalah 

Berdiskusi dengan teman 

Menerapkan solusi atau pemecahan masalahnya 
pada Persamaan Linear Satu V ariabel 

Menganalisa dan mengevaluasi proses 
pemecahan masalah 

Membuat kesimpulan dari basil diskusi 

Kegiatan lain yang relevan dengan 
pembelaiaran 

Rata-rata persentase keseluruhan 

ST x 100 
SR= SJ! % 

SR UJI COBA I= 83 % 
SR UJI COBA II= 88 % 

UilCOBAI 
% 

83% 

83% 

83% 

92% 

92% 

83% 

75% 

83% 

75% 

83% 

83% 

83% 

210 

UilCOBAil 

% 

92% 

92% 

83% 

92% 

83% 

83% 

92% 

92% 

83% 

92% 

83% 

88% 
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No 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

HASIL TES AKHIR un COBA l 

Nama Siswa 

ABDUL AZIS RAMADHANI 

ALFIA NAILA SALSABILA 

GIRBRAN ADAM MARCHA 

JIMMY DWI KURNIA WAN 

MOCH. RIJAL FATONI 

MOHAMMAD RIZAL IV ANDI 

NAILIYY AH ARIF AH HASAN 

RAHESTRI PRAMESW ARI 

NABILA FORTUNE M 

VINA KUSWOYO PUTRI 

Jumlah Skor 

SkorMax 

%HASILTES 

Jumlah Siswa Tuntas Belajar 

Jumlah Siswa Tidak Tuntas Belajar 

Jumlah siswa keseluruhan 

% ketuntasan klasikal = 

Distribusi Jawaban 

l 2 
25 25 

20 15 

25 20 

20 25 

25 20 

20 25 

15 10 

20 15 

25 20 

25 20 

220 197 

250 250 

88% 79% 

= 

= 
= 

3 

18 

20 

20 

25 

18 

20 

15 

20 

20 

20 

199 

250 

80% 

8 

2 
10 

4 

20 

25 

20 

20 

15 

20 

20 

20 

15 

15 

194 

250 

78% 

Jumlah Siswa Tuntas Belajar 

Jumlah siswa keseluruhan 

80% 

211 

Jumlah 
Ket 

Skor 

88 tuntas 

80 tuntas 

85 tuntas 

90 tuntas 

78 tuntas 

85 tuntas 

60 tidak. tuntas 

75 tidak tuntas 

80 tuntas 

80 tuntas 

801 

1000 

80% 
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NO 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IO 

BASIL PENILAIAN SIKAP SISWA 
UJICOBAI 

SIKAP 

212 

NAMA RASA !NGIN TAHU TANGGUNGJAWAB 
OBS PD POAT NIL AI OBS PD POAT NIL AI 

ABDUL AZIS RAMADHANI SB SB B SB SB SB SB SB 
ALFIA NAILA SALSABILA SB SB SB SB SB SB SB SB 
GIRBRAN ADAM MARCHA B SB B B SB SB B B 
JIMMY DWI KURNIA WAN SB SB SB SB SB SB SB SB 
MOCH. RIJAL FATONI B SB B SB B B SB B 
MOHAMMAD RIZAL 
IVANDI SB SB SB SB SB SB SB SB 
NAILIYY AH ARIF AH 
HASAN SB SB SB B B SB SB SB 
RAHESTRI PRAMESW ARI SB SB SB SB SB SB SB SB 
NABILA FORTUNE M SB SB SB SB SB SB SB SB 
VINA KUSWOYO PUTRI SB SB SB SB SB SB SB SB 
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NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

HASIL PENILAIAN SIKAP SISWA 
UJICOBAII 

213 

SI.KAP 
NAMA RASA INGIN TAHU TANGGUNG JAW AB 

OBSE PD APO NIL AI OBSE PD APO NIL AI 
ACHMAD MUHAJJJR SN SB SB SB SB SB SB SB SB 

AGNES DRUPADI H SB SB SB SB SB SB B SB 
ALFIT A CRELIA SB SB SB SB SB SB SB SB TAMARA 
ALIFIANTO F AHMI S B SB SB SB SB SB SB SB 
ANANTA RIZQI SB B B SB B SB K B FADILLAH 
ANASTIA TSAMARA B B B SB B SB K SB 

A YU NOVIANTI PUTRI B SB B B SB SB SB B 
CAHYARANI B B SB B SB SB B SB ADININGTYAS 
DIAZ AGATHA DWI P SB SB SB SB SB SB SB SB 

HALIMA TUS SA 'DIY AH SB SB SB SB SB SB SB SB 
HUDZAIFAH SB SB SB SB SB SB SB SB ARFIANSYAH 
IFALDHO DWI PUTRA R SB SB SB SB SB SB SB SB 
KRISNA AMINNIA B B SB B SB B B B PUTRA 
M.RAYHAN B SB B B B B B SB DZULFIKAAR 
MALINA FAJAR WATI SB SB SB SB SB SB SB SB 

MAULANA ZULKIFLI B B B B B B B B 
NVR MARIFATUL SB SB SB SB SB SB SB SB HASAN AH 
RAHMAD AGUNG SB SB SB SB SB SB SB SB YULIADI 
RENDI MUHAMMAD Z B B B SB B B B SB 

RENISA AMALIA SB SB SB SB SB SB SB SB 

REYGA MAULANA G B SB B SB B SB SB B 

RIZMA DWI BUDIANTI SB SB SB SB SB SB SB SB 

SALSABIL IFF AT SB SB SB SB SB SB SB SB 
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24 SOIM ROMADHANI SB B SB SB SB B SB SB 

25 YUMAR DWI PRALITA SB SB SB SB SB SB SB SB 
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NO 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IO 

BASIL PENILAIAN KETERAMPILAN PROBLEM SOLVING SISWA 
UJICOBAI 

Nama 

ABDUL AZIS RAMADHANI 

ALFIA NAILA SALSABILA 

GIRBRAN ADAM MARCHA 

JIMMY DWI KURNIA WAN 

MOCH. RIJAL FATONI 

MOHAMMAD RIZAL IV ANDI 

NAILIYY AH ARIF AH HASAN 

RAHESTRI PRAMESW ARI 

NABILA FORTUNE M 

VINA KUSWOYO PUTRI 

RATA-RATA NILAI 
KETERAMPILAN 

KRETERIA 

KRETERIA PENILAIAN 
Sangat Baik perolehan nilai 
Baik perolehan nilai 
Cukup perolehan nilai 
Kurang perolehan nilai 

Keterampilan 
1 2 3 

3 4 3 

2 3 3 

3 3 4 

2 3 3 

3 3 4 

3 4 3 

4 2 2 

3 3 4 

4 3 3 

3 3 2 

3,40 -4,00 
2,80 -3,40 
2,40 - 2,80 
kurang dari 2,40 

4 5 

4 4 

4 4 

4 3 

2 2 

2 3 

3 3 

3 3 

3 2 

3 3 

2 3 

3.07 

BAIK 

6 
Total 

4 22 

3 19 

3 20 

3 15 

3 18 

4 20 

3 17 

3 18 

3 19 

3 16 

215 

Nilai 

3.67 

3.17 

3.33 

2.50 

3.00 

3.33 

2.83 

3.00 

3.17 

2.67 
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NO 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IO 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

216 

HASIL PENILAIAN KETERAMPILAN PROBLEM SOLVING SISWA 
UJICOBAII 

Keterampilan Total Nilai 

Nama 1 2 3 4 5 6 

ACHMAD MUHAJJIR SN 3 4 3 4 4 4 22 3.67 

AGNES DRUPADI H 3 3 4 4 3 3 20 3.33 

ALFITA CHELIA TAMARA 4 2 4 3 3 4 20 3.33 

ALIFIANTO F AfIMl S 4 4 3 3 3 4 21 3.50 

ANANTA RIZQI FADILLAH 2 4 2 3 3 3 17 2.83 

ANASTIA TSAMARA 2 3 4 4 2 3 18 3.00 

A YU NOVIANTI PUTRI 4 3 3 4 2 4 20 3.33 

CAHY ARANI ADININGTY AS 3 4 4 4 3 2 20 3.33 

DIAZ AGATHA DWI P 4 4 4 3 3 4 22 3.67 

HALIMATUS SA 'DIY AH 4 3 3 4 4 3 21 3.50 

HUDZAIF AH ARFIANSY AH 4 3 2 4 4 3 20 3.33 

IF ALDHO DWI PUTRA R 3 4 4 4 3 2 20 3.33 

KRISNA AMINNIA PUTRA 4 4 3 3 4 3 21 3.50 

M. RA YHAN DZULFIKAAR 4 4 3 3 3 4 21 3.50 

MALINAFAJAR WATI 4 2 4 3 3 3 19 3.17 

MAULANA ZULKIFLI 3 3 4 3 4 4 21 3.50 

NVR MARIFA TUL HASANAH 4 2 3 4 4 4 21 3.50 

RAHMAD AGUNG YULIADI 3 4 4 3 3 3 20 3.33 

REND! MUHAMMAD Z 2 3 3 2 3 3 16 2.67 

RENISA AMALIA 3 4 2 2 3 3 17 2.83 

REYGA MAULANA G 4 3 3 4 4 2 20 3.33 

RIZMA DWI BUDIANTI 3 3 2 2 2 2 14 2.33 

SALSABIL IFF AT 4 4 3 3 4 3 21 3.50 

SOIM ROMADHANI 4 3 4 4 2 4 21 3.50 

YUMAR DWI PRALITA 4 3 4 4 3 4 22 3.67 

RATA-RATA NILAI 
3.22 KETERAMPILAN 

216 
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I KRETERIA 

KRETERIA PENILAIAN 
Sangat Baile perolehan nilai 
Baik perolehan nilai 
Cukup perolehan nilai 
Kurang perolehan nilai 

3,40 - 4,00 
2,80 - 3,40 
3,40 -2,80 
kurang dari 2,40 

217 

217 

BAIK 
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FOTO KEGIATAN SAAT UJI'. COBA 1 
PADA 10 SISWA 

MEMBERIKAN ARAHAN KEPADA SISWA 
PADA un COBA 1 TERHAi>AP 25 SISW A 

218 42300.pdf
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FOTO KEGIATAN SAA Tun COBA 2 
PADA 10 SISWA 

MENGAMATI KEGIAT AN BELAJAR 
SISWA PADA un COBA 2 TERHADAP 25 

SISWA 

219 42300.pdf
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FOTO KEG IATAN SAA T un COBA 2 

PADA 10 SISWA 

220 
42300.pdf
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FOTO KEG IATAN SAA Tun COBA 3 
PADA 10 SISWA. 

MEMBERIKAN ARAHAN KEPADA SISWA 
PADA UJI COBA 3 TERHADAP 25 SISWA 

221 42300.pdf
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FOTO KEG IATAN SAA T DESIMINASI 
HASIL PERANGK.A T PEMBELAJARAN 

PADA KEGIATAN ~GMP MATEMATIKA 

222 42300.pdf
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............. -- KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y A.4l.N 
UNIVERSIT AS TERBUKA --... .., 

$ 
Unit Program Bclajar Jarak .Jauh (UPBJJ-UT) Jcmbcr 

Jl. Kaliurang No. 2-A, Jernber 68121 
UNIVERSITAS TERBUKA Telepon: 0331-326444, Faksirnile: 0331-336444 

E-mail: jember@ut.ac.id 
www.jember.ut.ac.id 

Nomor 

Lampiran 
Hal 

: 877 /UN. 31.39/KM/2015 

: ljin melaksanakan penelitian Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 

52 Pendidikan Matematika UT Jember 2015.1 

Kepada Yth: Bapak Drs. Khoirul Yakin, M.Pd 
Kepala 5MPN 5 Kata Probolinggo 

JI. Cokroaminoto no. 26 Kata Probolinggo 

31 Maret 2015 

Disampaikan dengan hormat bahwa Universitas Terbuka merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang 
menerapkan sistem bclajar rnandiri, terbuka dan jarak jauh sehingga mahasiswa UT tersebar diseluruh 

pelosok nusantara. Pada program studi magister (52) di UT terdapat Mata Kuliah Tugas Akhir Program 

Magister termasuk Program Magister Pendidikan Matematika. 

5ehubungan dengan hal tersebut mohon dengan hormat Bapak berkenan memberikan izin penelitian 

kepada mahasiswa berikut ini: 

Nam a 
NIM 

Program 5tudi 

: Edi 5uyanto 
: 500007117 
: Magister Pendidikan Matematika (MPMt) 

Untuk melaksanakan kegiatan pengambilan data di lembaga yang Bapak pimpin yang akan 

dilaksanakan mulai tanggal 01 April 2015 sampai dengan 16 Juni 2015. 

Demikian atas perkenan, perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih. 
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PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO 
DINAS PENDIDIKAN KOTA PROBOLINGGO 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 
Jl. Cokroaminoto No 26 Probolinggo Kode Pos. 67213 

Telp (0335) 422636 Fax (0335) 420028 
Website :http//www.smpnS-pbl.sch.id Email: smpn5prob@yahoo.co.id 

SURAT KETERANGAN 
Nomor: 420/114/425.103.6.5/2015 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 

NIP 

Jabatan 

Menerangkan bahwa : 

Nama 

NIM 

Jurusan 

Program Studi 

Perguruan Tinggi 

: Drs. KHOIRUL YAKIN, M.Pd. 

: 19650101 198903 1 026 

: Kepala SMPN 5 Probolinggo 

: EDI SUYANTO 

: 500007117 

: Ilmu Pendidikan 

: Pendidikan Matematika 

: Universitas Terbuka 

Nama tersebut telah melakukan penelitian dengan data sebagai berikut: 

Judul Penelitian 

Tempat Penelitian 

W aktu Penelitian 

: Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika dengan 

Model Problem Based Learning Pada Materi Persamaan Linier 

satu Variabel untuk SMP kelas VII 

: SMP Negeri 5 Probolinggo 

: 1 7 Maret sampai dengan 25 Maret 2015 

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benamya untuk dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

Juli 2015 
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