42704.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BERBASIS
PROBLEM SOLVING MODEL POLYA DALAM PENINGKATAN
KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS PO KOK BAHASAN
BARISAN BILANGAN SISWA KELAS IX SMP NEGERI 3
KOTA PROBOLINGGO

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Pendidikan Matematika

Disusun Oleh :

SRI ASTUTI
NIM. 500007313

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA

2015
Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42704.pdf

ABSTRAK

PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJAR.\N BERBASIS
PROBLEM SOLVING MODEL POL YA DALAM PENINGKATAN
KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS POKOK BAHASAN BARISAN
BILANGAN SIS\VA KELAS IX SMP NEGERI 3 KOTA PROBOLINGGO
Sri Astuti
sri4qutinrobrc{l!mail.com
Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Pembelajaran problem solving merupakan suatu pendekatan pembelajaran
menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar
tentang keterampilan berpikir kritis dan keterampilan dalam menyelesaikan
masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari
materi pelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk ( 1) memaparkan proses
pengembangan perangkat pembelajaran berbasis problem solving model Polya
dalam peningkatan
keterampilan berpikir kritis, (2) memaparkan hasil
pengembangan perangkat pembelajaran berbasis problem solving model Polya
dalam peningkatan keterampilan berpikir kritis pada materi barisan bilangan, (3)
mendeskripsikan peningkatan pembelajaran berbasis proh/em solving model
Polya dalam peningkatan keterampilan berpikir kritis efektif dalam meningkatkan
hasil belajar sis\va.. Penelitian ini mcrupakan penelitian pengembangan
(development remearch) model Plomp .. Semua data yang dikumpulkan dianalisis
secara deskriptif kualitatif dan kuan!itatif. Hasil analisis data menyimpulkan
bahwa ( 1) proses pengembangan perangkat pembelajaran berdasarkan model
pengembangan Plomp dengan melalui tahapan: 1) investigasi awal, 2)
perancangan, 3) realisasi atau konstruksi, dan 4) tes, evaluasi, revisi, (2) perangkat
pembelajaran yang dihasilkan adalah RPP, LKS, Buku Siswa dan THB. , (3)
Pembelajaran problem solving model Polya efektif dalam meningkatkan prestasi
belajar siswa terlihat dari rata-rata THB 78,42 dan 84,6% siswa tuntas dalam tes
hasil belajar, dan berdasarkan rekapitulasi pengamatan berpikir kritis siswa
diperoleh 82, 1<~/o , hal ini menunjukkan berpikir kritis siswa dalam kriteria baik.
Setelah seluruh perangkat pengembangan dan instrumen penelitian memenuhi
kriteria valid, maka perangkat pembelajaran di uji cobakan sehingga diperoleh
produk pengembangan yang valid, praktis, dan efektif. Penerapan perangkat
pembelajaran problem solving model Polya efektif meningkatkan keterampilan
berpikir kritis siswa.

Kata kunci : problem solving, perangkat pembelajaran, model Po/ya,
berpikir kritis.
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ABSTRACT

THE DEVELOPMENT OF PROBLEM SOLVli~G BASED LEARi~ING
MATERIAL OF POLY A MODEL Li\' 11\IPROVING STUDENTS
CRITICAL THINKING SKILLS FOR SERIES NUl\lBER TOPIC CLASS
IX SMP NEGERI 3 KOTA PROBOLINGGO
Sri Astuti
sri.:1-stutiprob 2l:urnai l. corn
1

Graduate Studies Program
Indonesia Open University
Problem solving learning is a learning approach using contextual problem
for students to learn about critical thinking skill and skill in solving problem as
well as to acquire the knowledge and the essential concept of the subject matter.
The purpose of the research are ( 1)describe the process of developing learning
device based on problem solving of Polya model to improve critical thinking
skills, (2Jpresents the result of developing learning device based on problem
solving of Polya model to improve critical thinking skill with topic of sequence
numbers, (3) describe the increasing of problem solving learning use Polya model
in improving effective critical thinking skill to improve learning outcomes. This
research is development research of Plomp model. The collected data are analyzed
descriptively qualitative and quantitative. The result of analyzing data conclude
that (1) the process of developing learning device is based on de~.;elopment of
Plomp model with through the steps:l) preliminary investigation, 2) design, 3)
realization or construction, dan 4) test, evaluation, revision, (2) learning device is
prnduce leswn plan, worksheets, teaching material for students and THB, (3)
Problem solving of Polya model learninR is effective to improve student's
achievement that is seen from the average of THB 78,42 and 84,6% students
complete to achieve the test, ~nd based on recapitulation of observation the
student's critical thinking gained 82,1 % , this shows the critical thinking of the
student is in good criteria. After the entire development device and research
instrument are valid, then the learning device is try to be tested in order to obtain a
valid product, practical, and effective.Application of learning device based on
problem solving of Pol ya model is effective to improve student's critical thinking
skill.
Keywords : problem solving, learning material, Polya model, critical thinking.
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BABIV
HASIL PENGEMBANGAN

A.

Deskripsi Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah siswa kelas IXE SMP Negeri 3 Probolinggo

yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.155 Kelurahan

Jati Kecamatan

Mayangan Kota Probolinggo. Siswa kelas IXE berjumlah 26 siswa terdiri dari 13
siswa laki-laki yang 13 siswa perempuan. Kelas IXE memiliki kemampuan yang
heterogen karena di SMP Negeri 3 Probolinggo tidak terdapat kelas unggulan.
Adapun profil SMP Negeri 3 Kota Probolinggo adalah sebagai berikut.
Nama Sekolah

SMP Negeri 3 Kota
Probolinggo

No. Statistik Sekolah

201056703003

Tipe Sekolah

A

Alamat Sekolah

Jl. Hayam Wuruk No.155
Kecamatan Mayangan
Kota Probolinggo
Propinsi Jawa Timur

Telepon/HP/Fax

0335 - 422151

Status Sekolah

Negeri

Nilai Akreditasi Sekolah

A/94

Luas Lahan, dan jumlah rombel
Luas Lahan

10763 m 2

Jumlah ruang pada lantai 1

38

Jumlah ruang pada lantai 2

2

Jumlah Rombel

21

Prosentase ruang kelas yang sudah berbasis IT
Apakah sekolah sudah memiliki sister-school

: 30%

: Belum , StiEiah

Apakah sekolah sudah memiliki sertifikat ISO 9001: Belum, Sadah
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Tabel 4.1 Data Kepala Sekolah
."'=
."
·-~ .SSe

Jabatan
Kepala Sekolah

EDI AKSORO, S.Pd, M. Pd

W akil Kepala

·;;J

L

51

S2

28

L

34

SI

8

~~

MUHAMMAD HOLILI, S.Pd

. '"'

-==~
·-

~

Nama

Cll

"'J

Guru

N

~

...,.

-

!= e

Jumlah Guru Dengan
Latar Belakang
Pendidikan YSl.Dg Tidak
Sesuai Dengan Togas
Mengajar

~

M

=
a
'Cll"'
00

-

"'e

i
a

-

,..,=

~
........

e

00

00

~

IPA

4

2

6

Matematika

4

i

5

e
~

~

~

~

Cll

rJJ

N

.-1

;;:i

~

'JJ

~
........
~

Bahasa
Indonesia
Bahasa lnggris

3

3

4

3

2

2

Pendidikan
Agama
IPS

4

2

6

Penjasorkes

3

I

4

Seni Budaya

2

PKn

2

1

1

1

1

TIK/Keteramp

-

2

2

ilan
BK

3

3

2

2

Lainnya: Bhs.
Dae rah

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Cll

Cll

'"'

"1 .....

~< ~~

Tabel 4.2 Jumlah Guru Dengan Tugas Mengajar

Jumlah Guru Dengan
Latar Belakang
Pendidikan Sesuai
Dengan Tugas Mengajar

Cll
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Jumlah Guru Dengan
Latar Belakang
Pendidikan Yang Tidak
Sesuai Dengan Tugas
Mengajar

Jumlah Guru Dengan
Latar Belakang
Pendidikan Sesuai
Dengan Tugas Mengajar
Guru

- -

"t:I

e . _ 9= ""'e
....
Q
=
N

M

~loo

Jumlah

- -

M

00

00

33

6

00

"t:I

e . _ 9= ""'e

00.
......

~

00.

N

M

00.

M
~loo
OS
00

a
""'=

M

M

00

I

2

-==

41

Tabel 4.3 Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jwnlah
Jumlah Dan Status Guru
GTT/
GT/PNS
Guru Bantu

Tingkat Pendidikan

-=s
e
=
~

L

p

L

p

S3/S2

3

5

-

-

8

Sl

IO

18

1

4

33

13

23

1

4

41

Jumlah

Tabel 4.4 Data Siswa Tiga Tahun Terakhir

;

==
-==.!_
==
OS
loo

.;:

•=

"O

~
.=

Kelas Vii

Kelas Viii

&!

i;;5

-.8e

6

583

20

189

6

578

20

185

7

594

21

=
~

..C:S

a= .:!4

sit:

-

00

.; 00

0
~~

. ; 00

2012/2013

427

193

7

194

7

196

2013/2014

394

196

7

193

7

2014/2015

430

219

7

190

7

~~
~

~

Jumlah

Kelas Ix

loo

~
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e e .sa .:!4~ e e .se .:!4it: a e
=
.; ~ = .; ~

..=-

OS

G1

.Q

-

..c:I ....

G1

.Q

-

~

G1

.Q

00.

~.,,

~
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Tabel 4.5 Nilai Ujian Nasional ( UN )
Tahun
Pelajaran

Bahasa
Indonesia

Rata-Ra ta
Matematik
Bahasa
Inggris
a

IPA

Jumla
h

RataRata

2012/2013

7.94

7.16

8.58

7.54

31.22

7.81

2013/2014

7,29

8,73

8,57

8,66

33,25

8,31

Tabel 4.6 Pekerjaan OrangTua I Wali Siswa
Pekerjaan

Prosentase

1.

PNS

18%

2.

TNI/POLRI

1%

3.

Petani

34%

4.

Swasta

46%

5.

Nelayan

1%

6.

Politisi (rnisalnya anggota DPR)

1%

B. Basil

Pengembangan

perangkat

pembelajaran,

dalam

hal

ini

Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kegiatan Siswa (LKS), Buku
Siswa, dan THB

menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah Plomp,

yaitu Investigasi Awai, Perencanaan atau Desain, Realisasi atau Konstruksi dan
Tes/Evaluasi/Revisi. Tes yang dimaksud dalam fase keempat adalah validasi ahli.
1. Basil Investigasi Awai
Investigasi awal dalam pengembangan perangkat ini mencakup lima hal,
yaitu; (1) analisis ujung-depan (2) analisis siswa (3) analisis materi (4)analisis
tugas, dan (5) spesifikasi kompetensi.
a. Analisis ujung - depan
Hasil

analisis

ujung-depan

menunjukkan

bahwa

siswa

menggunakan buku konvensional yang tidak sesuai dengan karakteristik
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s1swa. Kebanyakan s1swa hanya mencoba-coba dalam memperoleh
jawaban dari permasalahan yang diberikan dengan alasan cara tersebut
yang paling mudah. LKS yang diperoleh siswa adalah LKS yang berasal
dari penerbit.
b. Analisis siswa
Berdasarkan hasil angket tentang materi prasyarat pola bilangan
siswa telah mempelajari tentang himpunan bilangan, operasi bilangan,
bilangan kuadrat dan akar kuadrat, sifat-sfat bangun datar antara lain:
segitiga, persegi dan persegi panjang.
c. Analisis materi
Berdasarkan analisis ujung depan, maka peneliti memilih materi barisan
bilangan dalam pembelajaran model Polya.
d. Analisis tugas
Berdasarkan

tugas-tugas

yang

diberikan

oleh

guru,

maka

ditemukan: 1)Aktivitas siswa belum menunjukkan keterampilan siswa
dalam menemukan masalah, 2) Seharusnya siswa diberikan kesempatan
untuk menyajikan permasalahan matematika, 3)Perlu dikembangkan
desain pembelajaran yang mampu merangsang aktivitas siswa, 4)
Sebaiknya disediakan perangkat pembelajaran yang berupa Lembar Kerja
Siswa.
e. Spesifikasi Kompetensi
Spesifikasi kompetensi beracuan kepada analisis materi barisan bilangan.
Adapun standar kompetensi dan kompetensi dasar dari materi barisan bilangan
adalah sebagai berikut:
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1) Standar Kompetensi adalah memahami barisan deret dan deret bilangan
serta penggunaannya dalam pemecahan masalah.

2) Kompetensi Dasar adalah sebagai berikut: menentukan pola barisan
bilangan sederhana, menentukan suku ke-n barisan aritmetika dan barisan
geometri, Menentukan jumlah n suku pertama deret aritmetika dan deret
geometri, memecahkan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret
3) Silabus menggunakan silabus yang dikembangkan oleh guru matematika

SMP Negeri 3 Probolinggo yang disesuaikan dengan sintaks pembelajaran.

2. Hasil Desain (Perancangan)

Kegiatan desaiu awal merupakan rancangan awal perangkat pembelajaran yang
melibatkan aktivitas guru dan aktivitas siswa. Adapun gambaran desain awal
perangkat pembelajaran sebagai berikut.
a.

RPP

RPP dibuat sesuai dengan sintak penyelesaian masalah Polya

untuk

meningkatkan berpikir kritis siswa.
b. LKS
LKS yang dirancang pada pembelajaran ini adalah Lembar Kerja Siswa
melalui pembelajaran berbasis problem solving model Polya

dalam

meningkatkan keterampilan berpikir kritis.
c. Buku Siswa
Buku siswa yang dirancang pada pembelajaran ini adalah buku siswa
melalui pembelajaran problem solving model Polya dalam meningkatkan
keterampilan berpikir kritis.
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d. THB
THB yang dirancang pada pembelajaran ini adalah tes akhit belajar
melalui

pembelajaran problem

solving

model

Polya

dalam

meningkatkan keterampilan berpikir kritis.

3. Hasil Realisasi Konstruksi
Pada tahap ini dihasilkan prototipe l(awal) sebagai realisasi perancangan
model. Pada tahap ini dilakukan penyusunan sintak pembelajaran, menetapkan
sistem sosial, menentukan sistem pendukung yaitu syarat (kondisi) yang
diperlukan agar model pembelajaran yang dirancang dapat terlaksana (Hobri,
2010)
Sintak pembelajaran pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 4.7 Sintak Model Pembelajaran Problem Solving Berorientasi Pada
Peningkatan Berpikir Kritis.
Fase
Fase
memahami
masalah
(understanding)

Fase merencanakan
pemecahan masalah
(planning)
Fase melaksanakan
rencana (solving)

memeriksa
Fase
kembali (checking)

Perilaku guru

•

Memberi umpan permasalahan menyatakan masalah seharihari yang berkaitan dengan barisan bilangan dan unsurunsur barisan bilangan

•

Memberi motivasi kepada siswa untuk menganalisis
permasalahan yang terdapat pada soal

•

Memberi kesempatan kepada kelompok untuk merumuskan
langkah-langkah spemecahan masalah

•

Mengingatkan siwa untuk mengevaluasi tiap langkahlangkah apakah sudah benar dalam melakukan perhitungan.

•

Berkeliling didalam kelas dan membimbing seperlunya
kepada siswa yang mengalami kesulitan

•

Mengkritisi hasil serta melihat kelemahan dari penyelesaian
yang didapat
Membimbing siswa menganalisis proses hasil pemecahan
masalah dengan cara membahas bersama-sama

•
•
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Setting pembelajaran yang diinginkan adalah situasi kelas dengan belajar
berkelompok, anggota kelompok dipilih berdasarkan kemampuan yang beragam.
4. Hasil Tes, Evaluasi, dan Revisi

Hasil fase ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hasil validasi dan hasil
uji coba di lapangan. Hasil validasi digunakan untuk menilai validitas perangkat
sebelum pelaksanaan uji coba di lapangan. Dengan hasil validasi ini dibuat
keputusan, apakah perangkat masih perlu revisi sebelum uji coba atau telah siap
diujicobakan di lapangan. Sedangkan hasil uji coba lapangan digunakan untuk
menilai kepra.k"tisan dan keefektifan perangkat pembelajaran. Hasil uji coba
lapangan menjadi dasar membuat keputusan, apakah prototipe perangkat telah
final atau perlu dan di uji coba kembali.
a. Hasil Validasi Perangkat Pembelajaran
Proses validasi dilakukan dengan menyerahkan perangkat dan lembar validasi
kepada validator. Validator menilai perangkat berdasar lembar validasi itu.
Terdapat 3 validator yang bertugas memvalidasi instrumen. Dua orang dari pakar
(ahli) dan satu orang guru teman sejawat peneliti. Adapun identitas validator
penelitian sebagai berikut.
Tabel 4.8 Identitas Validator
No

Pekerjaan

Nama

Tanggal
Validasi

Dr. Susanto, M.Pd

I.

Matematika

FKIP

17 Maret 2015

UNEJ

I

2.

Do sen

Dr. Hobri, S.Pd,M .Pd

Ka.Prodi Magister

14 Maret 2015

Pendidikan Matematika
FKIPUNEJ

3.

Ganif Rojikin,M.Pd,M.M

Pengawas SMP/SMA Diknas
Kah. Probolinggo
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Rekapitulasi penilaian dari semua validator disajikan dalam tabel di bawah
llll.

I) Hasil Validasi RPP
Validasi RPP dilakukan oleh validator . Selain menilai berdasar lembar
validasi, validator juga diminta memberi saran, komentar dan catatan-catatan yang
dipandang penting tentang RPP. Penelitian ini terbagi atas 4 kali pertemuan dan
satu kali Tes Hasil Belajar. Maka RPP pun dibuat menjadi 4 pertemuan.
(a) Pertemuan 1
Data basil validasi berdasar lembar validasi RPP disajikan dalam Tabel
4.9 bawah ini.

Tabel 4.9 Hasil Validasi RPP Pertemuan I
Aspek Penilaian
Identitas mata pelajaran
Satuan pe11didikan, kelas, :>emester, mata pelajaran,
materi pelajaran, jumlah pertemuan.
Perumusan Indikator
Kesesuaian dengan SKL, Kl, dan KD.
...,
Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional
.:..
dengan kompetensi yang diukur.
Kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan, dan
3.
keterampilan.
Perumusan Tujuan Pembelajaran
Kesesuaian dengan proses dan hasil belajar yang
1.
diharapkan.
Kesesuaian dengan kompetensi dasar.
2.
Pemilihan Materi Pembelajaran
1. IKesesuaian dengan materi pembelajaran.
2. Kesesuaian dengan karakteristik siswa.
3. IKesesuaian dengan alokasi waktu.
Pemilihan Somber Belajar
Kesesuaian dengan Kl dan KD.
1.
2. l<esesuaian dengan Problem Solving Model Po/ya.
Kesesuaian dengan Peningkatan keterarnpilan
3. lberpikir kritis.
Pemilihan Media Belajar
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1

3

Validator
2
3

latarata

3

4

3,3

4

4

4

4

4

4

3

3,6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

4

4
3
4

4
4

4
4
4

4
4
4

3

3
3,6
4
4

3,6
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A

I 1>

~PC-'-
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... cni.a1an

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran.
Kesesuaian dengan materi pembelajaran.
Kesesuaian dengan Problem Solving Model Po/ya.
Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan
berpikir kritis.
Kesesuaian dengan karakteristik siswa.
Model Pembelajaran
Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran.
Kesesuaian dengan Peningkatan Keterampiian
2.
Berpikir Kritis.
Skenario Pembelajaran
IMenampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan
1Penutup denganjelas.
Kesesuaian dengan Problem Solving Model Po/ya.
Kesesuaian dengan Keterampilan Berpikir Kritis.
Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi.
Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi.
Penilaian
Kesesuaian dengan teknik dan bentuk penilaian
tahapan Polya
Kesesuaian dengan indikator pencapaian
2.
kompetensi.
Kesesuaian kunci jawaban dengan soal.
3.
Skor total
Rata-rata
Persentase hasil validasi (%)

1

3
3
3

Validator --- ~ata2
3 Irata
4
4
3,6
4
4
3,6
3,6
4
4

3

4

4

3,6

3

4

4

3,6

3

4

4

3,6

3

4

4

3,6

3

4

4

3,6

3
3

4
4

4
4

3,6
3,6

3
4

4
4

4
4

3,6
3,6

3

4

4

3,6

3

4

4

3,6

3
90
3,3

106
3,9

4

3,6
4
106 199,6
3,9 3,7

83,3 198,1 198,1 92,2

1---·- -·-- -------- --------· ·-·------ ·-·-· · -· ·····------- -----------·-----.. ---------------------·1
:

Hasil Validasi RPP Pertemuan 1

I

100

- ------· -----····---···----------· -·-·-·--· ---··--·-·-------

90
80
70
60
50

40
30
20
10
0

Grafik 4.1 Basil Validasi RPP Pertemuan 1
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(b) Pertemuan 2
Data hasil validasi berdasar lembar validasi RPP disajikan dalam tabel di
bawah ini.
Tabel 4.10 Hasil Validasi RPP Pertemuan 2

1

Validator
2

3

Ratarata

3

4

4

3,7

4
4

4

4

4,0

3

3

3,3

4

4

4

4,0

4

4

4

4,0

4

4

4

4,0

4

Aspek Penilaian

Identitas Mata Pelaiaran
Satuan pendidikan, kelas, semester, mata
1
pelajaran, materi pelajaran, jumlah pertemuan
Perumusan Indikator
Kesesuaian dengan SKL, SK, dan KD
1
2
Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional
dengan kompetensi vang diukur
Kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan,
3
dan keterampilan
Perumusan Tuiuan Pembelaiaran
1
Kesesuaian dengan proses dan basil belajar yang
diharapkan
2
Kesesuaian dengan kompetensi dasar
Pemilihan Materi Pembelaiaran
1
Kesesuaian den11;an materi pembelaiaran
Kesesuaian dengan karakteristik siswa
2
Kesesuaian dengan alokasi waktu
3
Pemilihan Somber Belaiar
1
Kesesuaian dengan SK dan KD
2
Kesesuaian dengan Problem Solving Model
Po/ya
Kesesuaian dengan penimzkatan bemikir kritis
3
.._
Pemilihan Media Pembelajaran
I
Kesesuaian dengan tujuan pembelaiaran
Kesesuaian dengan materi pembelajaran
2
Kesesuaian dengan Problem Solving Model
3
Po/ya
Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan
4
bemikir kritis
5
Kesesuaian den11;an karakteristik siswa
Model Pembelaiaran
Kesesuaian dengan tuiuan oembelaiaran
1
Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan
2
berpikir kritis
Skenario Pembela_iaran
Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan
1
penutup dengan jelas
Kesesuaian dengan Problem Solving Model
2
Po/ya
Kesesuaian dengan penimzkatan berpikir kritis
3
Kesesuaian penyaj ian dengan sistematika materi
4
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4
4

4

4,0

3
3

3

3

4

3,3
3,3

4
4

4
4

4

4,0

3

3,7

3

4

4

3,7

3
3

4

3

4
4
4

4

3,7
3,3
3,7

3

4

4

3,7

3

3

4

3,3

3

3,3

3

4

3

3

3
4

3,3

4

4

4

4,0

3

4

4

3,7

3
3

4
4

4

3,7
3,7

4
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Aspek Penilaian
Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan
materi
Penilaian
I
Kesesuaian dengan tehnik dan bentuk penilaian
tahapan Po/ya
5

Kesesuaian dengan indikator pencapaian
kompetensi
Kesesuaian kunci jawaban dengan soal
3
Skor Total
Rata-rata
Persentase Basil Validasi (%)

2

l
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2
3

3
4

Ratarata
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Grafik 4.2 Hasil Validasi RPP Pertemuan 2

(c) Pertemuan 3
Data hasil validasi berdasar lembar validasi RPP disajikan dalam tabel di
bawah ini.
Tabel 4.11 Hasil Validasi RPP Pertemuan 3
Aspek Penilaian

1
ldentitas Mata Pela· aran
Satuan pendidikan, kelas, semester, mata
1
ela'aran, materi ela'aran, 'umlah ertemuan
Perumusan Indikator

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Validator
2
3

1---~..;;._.;_;_~~--1

3

4

4

Ratarata
3,7

I
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Aspek Penilaian

1

Kesesuaian dengan SKL, SK, dan KD
2
Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional
dengan kompetensi yang diukur
Kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan,
3
dan keterampilan
Perumusan Tuiuan Pembelaiaran
1
Kesesuaian dengan proses dan basil belajar yang
diharapkan
2
Kesesuaian dengan kompetensi dasar
Pemilihan Materi Pembelajaran
Kesesuaian dengan materi pembelaiaran
1
Kesesuaian dengan karakteristik siswa
2
Kesesuaian dengan alokasi waktu
3
Pemilihan Somber Belajar
1
Kesesuaian dengan SK dan KD
2
Kesesuaian dengan Problem Solving Model
Po/ya
Kesesuaian dengan penimtlratan berpikir kritis
3
Pemilihan Media Pembelajaran
1
Kesesuaian dengan tujuan oembelaiaran
2
Kesesuaian dengan materi oembelaiaran
3
Kesesuaian dengan Problem Solving Model
Po/ya
4
Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan
berpikir kritis
Kesesuaian dengan karakteristik siswa
5
Model Pembelaiaran
Kesesuaian dengan tµjuan pembelaiaran
1
2
Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan
berpikir kritis
Skenario Pembela_iaran
1
Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan
oenutuo dengan ielas
Kesesuaian dengan Problem Solving Model
2
Po/ya
Kesesuaian dengan penin!!katan berpikir kritis
3
Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi
4
Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan
5
materi
Penilaian
Kesesuaian dengan tehnik dan bentuk penilaian
1
tahapan Po/ya
Kesesuaian dengan indikator pencapaian
2
kompetensi
Kesesuaian kunci iawaban dengan soal
3
SkorTotal
Rata-rata
Persentase Basil Validasi (%)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

y_al_ida_t~of_ ____.I Rata- I
..___ _
rata
l
2
3
4
4
4,0
4
4,0
4
4
4
4

4

4

4,0

4

4

4

4,0

4

4

4

4,0

4
3
3

4
3
3

4
4
4

4,0
3,7
3,3

4
4

4
4

4
3

4,0
3,7

3

3

4

3,3

3
3
3

4
4
4

3
3
4

3,3
3,3
3,7

3

3

4

3,3

3

4

3

3,3

3
3

4
4

4
3

J,7
3,3

3

4

4

3,7

3

4

4

3,7

3
3
3

3
4
3

4
4
4

3,3
3,7
3,3

3

4

4

3,7

3

3

4

3,3

3
89
3,3
82,4

4
101
3,7
93,5

4
103
3,8
95,4

3,7
98,0
3,6
90,7
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Grafik 4.3 Hasil Validasi RPP Pertemuan 3
(d) Pertemuan 4
Data hasil validasi berdasar lembar validasi RPP disajikan dalam tabel di
bawah ini.

Tabet 4.12 Hasil V alidasi RPP Pertemuan 4
Aspek Penilaian

ldentitas Mata Pelajaran
Satuan pendidikan, kelas, semester, mata
1
pela,iaran, materi pelajaran, jumlah pertemuan
Perumusan Indikator
1
Kesesuaian dengan SKL, SK, dan KD
2
Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional
dengan kompetensi yang diukur
3
Kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan,
dan keterampilan
Perumusan Tujuan Pembelajaran
1
Kesesuaian dengan proses dan hasil belajar yang
diharapkan
Kesesuaian dengan kompetensi dasar
2
Pemilihan Materi Pembelajaran
1
Kesesuaian dengan materi pembelaiaran
Kesesuaian dengan karakteristik siswa
2
3
Kesesuaian dengan alokasi waktu
Pemilihan Sumber Belajar
1
Kesesuaian dengan SK dan KD
Kesesuaian dengan Problem Solving Model
2
Po/ya
Kesesuaian dengan peningkatan berpikir kritis
3
Pemilihan Media Pembelajaran

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Validator
1
2

3

Rata
-rata

3

4

4

3,7

4
4

4
4

4
4
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4,0
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4,0

4

3

4
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4

4

4,0

4

4
4

4

4,0
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3

4
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3,3

4
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4
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4
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4,0
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4

4

3,7

3
3
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j

. __IV_a_lid_
a_to_r_1 -1 Rata I
1

Aspek Penilaian

i

3
Kesesuaian dengan tuiuan pembelaiaran
Kesesuaian dengan materi pembelaiaran
3
Kesesuaian dengan Problem Solving Model
3
3
Po/ya
3
4
Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan
berpikir kritis
Kesesuaian dengan karakteristik siswa
3
5
Model Pembela_jaran
Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran
3
1
Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan
3
2
berpikir kritis
Skenario Pembelajaran
Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan
3
1
penutup dengan jelas
2
Kesesuaian dengan Problem Solving Model
3
Po/ya
Kesesuaian dengan peninl!katan bemikir kritis
3
3
4
Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi 3
Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan
5
3
materi
Penilaian
1
Kesesuaian dengan tehnik, bentuk penilaian 3
tahapan Po/ya
2
Kesesuaian dengan indikator pencapaian
3
kompetensi
Kesesuaian kunci iawaban dengan soal
3
3
89
Skor Total
3,3
Rata-rata
82,4
Persentase Hasil Validasi (%)

2

3
4
4

-rata
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4
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4
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Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Berikut hasil rekapitulasi validasi RPP dari perternuan 1-4
Tabel 4.13 Rekapitulasi Validasi RPP Perternuan 1-4
Validator

Pertemuan 1

Pertemuan 2

Pertemuan 3

Pertemuan 4

Validato 1

83,3%

83,3%

82,4%

82,4%

Validator 2

98,1%

94,4%

93,4%

96,3%

Validator 3

98,1%

95,4%

95,4%

97,2%

i

Prosentase Rekapitulasi Validasi RPP Pertemuan 1-4

~
~

~

Ill

100
90
80
70
60

so

40
30
20

~

i

10
0
Pertemuan 4

'
.-----------1-

'

--1

i

i 11 Validator 1 1

83,3
83,3
82,4
82,4
,---------,.------------·-- ------------~. -----------------+----------- - ---·--.
i •Validator 2,
98,l
94,4
93,4
!
96,3
;----------~---------------- ------~--------·----------+-----------~-i----------~-------,

!__

Val~at~~__:i__---~~~~---------'---~~~--1

95,4

l_

97,~----

1

Grafik 4.5 Rekapitulasi Validasi RPP Pertemuan 1-4
Selain mernberi penilaian berdasar pemyataan-pemyataan dalarn lembar
validasi, validator juga rnernberi catatan. Aktivitas yang dikomentari dan isi
komentar disajikan dalarn tabel di bawah ini.
Tabel 4.14 Komentar Validator Butir Aktivitas RPP
Aktivitas yang dikomentari
RPP Pertemuan 2

RPP Pertemuan 3

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Isi komentar/saran
Soal untuk HOT relatif belum ada yang sangat
kompleks ( kompleksitas tinggi)
Kegiatan siswa fase "memeriksa kembali" ditambah
"Apakah ada cara lain?"
Cermati kembali, masalah 1 dan 2 apa benar-benar
masalah bagi siswa, sepertinya soal rutin.
Konstruksikan
1 soal lagi yang benar-benar
masalah.
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2). Hasil Validasi LKS
Validasi LKS dan validasi RPP dilakukan oleh validator yang sama. Selain
menilai berdasar lembar validasi, validator juga diminta memberi saran, komentar
dan catatan-catatan yang dipandang penting tentang LKS.
(a) Pertemuan 1
Data hasil validasi berdasar lembar validasi RPP disajikan dalam tabel di
bawah ini.
Tabel 4.15 Hasil Validasi LKS Pertemuan 1
Aspek Penilaian
Format Lembar Kerja Siswa (LKS)
1. Kesesuaian pembagian isi LKS dengan indikator
basil belaiar yang ingin dicapai.
2. Daya tarik.
3. Kesesuaian teks dengan ilustrasi.
4. Jenis dan ukuran huruf.
5. Pengaturan urutan pembagian isi LKS.
Ilustrasi
1. Dukungan ilustrasi terhadap kejelasan materi
pembelajaran.
2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.
Bahasa
1. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.
2. Kesesuaian dengan tintlat perkembangan siswa.
3. Kalimat tidak mengandung makna ganda.
4. Kesederhanaan den kejelasanan rumusan kalimat.
5. Komunikatif.
Materi Pembelajaran
1. Kebenaran materi pembelajaran yang disa,iikan.
2. Penyusunan urutan materi pembelajaran secara
sistematis dan logis.
3. Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.
4. Kesesuaian dengan alokasi waktu.
5. Mendukung proses pembelajaran problem solving
model Po/ya
pembelajaran
dengan
6. Mendukung
proses
pendekatan saintifik (mengamati, menanya,
mengumpulkan
informasi/eksperimen,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

IRata-

Validator
1

2

3

rata

4

4

4

4

3
3
3
3

4
4
4
4

3
3
4
4

3,3
3,3
3,6
3,6

3

3

3

3

4

4

3,6

3
3
3
3
3

4
4
4
4

4
4
4
4
4

3,6
3,6
3,6
3,6
3,6

3

4

3

3

4

4

3,3
3,6

3
3

4
4

4
4

3

4

4

3

3

3

3

3

3,6
3,6
3,6

3
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Validator

L- P en1.a1an
'I '
. .A...spe.......

informasi,

mengasosiasi/mengolah
mengomunikasikan)

fRataI
rata

1

2

3

3

4

4

3

3

4

3

4

4

3

4

4

3

4

3

3,6

3

4

4

3,6

3
3

4

4

4
4

3

3

4

3,6
3,6
3,6

82
3,03
75,8

103
3,81
95,3

103
3,81
95,3

dan

Pertanyaan Soal
1. Mendukung materi pembelajaran.
2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar
soal cerita.
3. Merupakan masalah kontekstual
4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari
solusinva.
5. Menarik untuk dipecahkan.
6. Mendukung
proses
pembelajaran
dengan
pendekatan saintifik (mengamati, menanya,
mengumpulkan
informasi/eksperimen,
mengasosiasi/mengolah
informasi,
dan

3,6
3,3
3,6
3,6

men~omunikasikan)

7. Membuat konten matematika yang penting.
8. Ke_jelasan rumusan soal.
9. Lebih dari satu jawaban benar/satu
penyelesaian.
Skor Total
Rata-rata
Presentase hasil validasi

cara

92,2
3,41
85,3
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Grafik 4.6 Grafik Hasil Validasi LKS Pertemuan 1
(b) Pertemuan 2

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Data hasil validasi berdasar lembar validasi LKS disajikan dalam tabel di bawah
lill.

Tabel 4.16 Basil Validasi LKS Pertemuan 2
1

2

3

I RataI rata

4

4

4

4

3
3
3
3

4

4
4

4

3
3

3,6
3,3
3
3,3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

4
4

4
4

Aspek Penilaian
Format Lem bar Kerja Siswa (LKS)
I
Kesesuaian pembagian isi LKS dengan indikator hasil
belaiar yang ingin dicapai
Daya tarik
2
3 Kesesuaian teks dengan ilustrasi
4
Jenis dan ukuran huruf
Pengaturan urutan pembagian isi LKS
5
Ilustrasi
Dukungan
ilustrasi
kejelasan
materi
I
terhadap
pembelajaran
2
Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelaiaran
Bahasa
Penl!!nlilaan bahasa Indonesia yang baku
1
Kesesuaian dengan tinglcat perkembangan siswa
2
Kalimat tidak mengandung makna ganda
3
4
Kesederhanaan dan kejelasan rumusan kalimat
Komunikatif
5
Materi Pembelaiaran
1
Kebenaran materi yang disaiikan
Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis
2
dan logis
Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicanai
3
4 Kesesuaian dengan alokasi waktu
Mendukung proses pembelajaran Proble Solvi.-1.g model
5
Po Iva
6 Mendukung proses pembelajara'l dengan keterampilan
berpikir kritis (menganalisis, menyimpulkan, menemukan,
membuktikan,
memprediksi,
membandingkan,
mengoreksi, menjelaskan)
Pertanyaan Soal
Mendukung materi pembelajaran
1
Merupakan masalah matematika
2
3 Merupakan masalah konstektual
Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari
4
solusinva
Menarik untuk dipecahkan
5
6 Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan
berpikir kritis (menganalisis, menyimpulkan, menemukan,
membandingkan,
membuktikan,
memprediksi,
mengoreksi, menielaskan)
Membuat konten matematika yang penting
7
Kejelasan rumusan soal
8
Lebih dari satu iawaban benar I satu cara penyelasaian
9
Skor Total
Rata-rata
Persentase Hasil Validasi (%)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Validator

3
3

3

4

3

4

3,6
3,6
3,6
3,6
3,6

4
3

3
3

3,6
3

3
4

3

3
3
4

4

3
3,3
3,6

3

4

4

3,6

3
3
3
3
3

3
3

4

3

3

4

3,3

3

4

4

3
3

4
3

3
3

3,6
3,6
3

3
3

3
4

3
4

3
3,6

4

4

4

4
4

3,6
3,6
3,3

3
3
3
82

3,0
75,9

3
95
3,5
87,9

98
3,6
90,7

-

91,7

3,4
84,8
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Grafik 4.7 Grafik Hasil Validasi LKS Pertemuan 2
(c) Pertemuan 3
Data hasil validasi berdasar lembar validasi LKS disajikan dalam tabel di bawah
llll.

Tabel 4.17 Hasil Validasi LKS Pertemuan 3
Aspek Penilaian
Format Lembar Keria Siswa (LKS)
1 Kesesuaian pembagian isi LKS dengan indikator hasil
2

3
4
5

belaiar yang ingin dicapai
Daya tarik
Kesesuaian teks dengan ilustrasi
Jenis dan ukuran huruf
Pengaturan urutan pembagian isi LKS

I RataI rata

Validator
2
1

3

4

4

4

4

3
3
3
3

4

3

3

4

4
4

3
4

3,3
3,3
3,3
3,6

3

3

4

3,3

3

3

3

3

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

4
4
4
4

3,6
3,6
3,6
3,6
3,6

3

4

4

3;6

Ilustrasi
1
2

Dukungan ilustrasi terhadap kejelasan materi
pembelajaran
Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelaiaran

Bahasa
1
2

3
4
5

Penggunaan bahasa Indonesia yang baku
Kesesuaian den2a11 tinli!kat perkembangan siswa
Kalimat tidak mengandung makna ganda
Kesederhanaan dan kejelasan rumusan kalimat
Komunikatif

Materi Pembelajaran
1 Kebenaran materi yang disaj ikan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

4
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I Aspek Penilaian

~V~a_li~da_t_o_r-.-~--11 ~tal J... I "' I J~ raa.a•

Penyusunan urutan materi pembelajaran secara
sistematis dan logis
Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai
Kesesuaian dengan alokasi waktu
Mendukung proses pembelajaran Prob le Solving
model Polya
Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan
berpikir
kritis
(menganalisis,
menyimpulkan,
menemukan,
membuktikan,
memprediksi,
membandinl!k:an, mengoreksi, menjelaskan)

2
3
4

5
6

3

"'3

4

3,3

3
3
3

4
4
3

4
4
3

3,6
3,6
3

3

3

3

3

3
3
3
3

4
4
3
3

4
3
4
4

3,6
3,3
3,3
3,3

3

3

4
4

4
4

3,6
3,6

3
3
3
82
3,0
75,9

4
3
3
98
3,6
90,7

3
3
3
99
3,7
91,7

Pertanyaan Soal
Mendukung materi pembela,jaran
Merupakan masalah matematika
Merupakan masalah konstektual
Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari
solusinya
Menarik untuk dipecahkan
Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan
menyimpulkan,
berpikir
{menganalisis,
kritis
menemukan,
memprediksi,
membuktikan,
membandinl!k:an, mengoreksi, menielaskan)
Membuat konten matematika yang penting
Kejelasan rumusan soal
Lebih dari satu iawaban benar I satu cara penyelasaian

1
2
3
4

5
6

7
8
9

Skor Total
Rata-rata
Persentase Hasil Validasi (%)

3,3

3
3
93,0
3,4
86,l
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Gambar 4.8 Hasil Validasi LKS Pertemuan 3
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(d) Pertemuan 4
Data hasil validasi berdasar lembar validasi LKS disajikan dalam tabel di bawah
llll.

Tabel 4.18 Hasil Validasi LKS Pertemuan 4
Aspek Penilaian
Format Lembar Ker.ia Siswa (LKS)
1 Kesesuaian pembagian isi LKS dengan indikator
hasil belaiar yang ingin dicapai
2 Daya tarik
3 Kesesuaian teks denf:!;an ilustrasi
4
Jenis dan ukuran huruf
5 Pengaturan urutan pembagian isi LKS
Ilustrasi
1 Dukungan ilustrasi terhadap kejelasan materi
pembelajaran
2 Ket~rkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran
Bahasa
1 Pemzirunaan bahasa Indonesia yang baku
2 Kesesuaian dengan tin!!kat perkembangan siswa
3 Kalimat tidak mengandung makna ganda
4
Kesederhanaan dan keielasan rumusan kalimat
5 Komunikatif
Materi Pem~lajaran
]
Kebenaran materi yang disaiikan
2 Penyusunan urutan materi pembelajaran secara
sistematis dan lof:!;is
3 Keseosuaian dengan indikntor yang ingin dicapai
Kesesuaian dengan alokasi waktu
4
5 Mendukung proses pembelajaran Proble Solving
model Polya
proses
pembelajaran
dengan
6 Mendukung
( mengana!isis,
keterampilan
berpikir
kritis
membuktikan,
menyimpulkan,
menemukan,
mengoreksi,
memprediksi,
membandingkan,
menielaskan)
Pertanyaan Soal
1 Mendukung materi pembelaiaran
2 Merupakan masalah matematika
3 Merupakan masalah konstektual
Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari
4
solusinya
5 Menarik untuk dipecahkan
6 Mendukung proses pembelajaran dengan
keterampilan berpikir kritis (menganalisis,
membuktikan,
menemukan,
menyimpulkan,
memprediksi, membandin!!kan, mengoreksi)
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Validator
1
2

3

Rata
-rata

4

4

4

4

3
3
3
3

3
3

3

4
4

3
4

3
3,3
3,3
3,6

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

3,6
3,6
3,6
3,6
3,6

3
3

3
3

4

3;3
3

3
3
3

3

4

4
4

4
4

3,3
3,6
3,6

3

3

3

3

3
3
3
3

3
3

4
4

4
4

3
4

3,3
3,3
3,3
3,6

3
3

4
4

4
4

3,6
3,6

4

3

-
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j Aspek Penilaian

..

-1

Membuat konten matematika yang penting
Keielasan rumusan soal
Lebih dari satu jawaban benar I satu cara
penyelasaian
Skor Total
Rata-rata
Persentase Basil Validasi (%)
7
8
9

.;J

-raw

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

82
3,0
75,9

95
3,5
87,9

98
3,6
90,7

91,7
3,4
84,9

Hasil Validasi LKS Pertemuan 4
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0 ·----Validator 1 _____
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:

90,7

l
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Gambar 4.9 Hasil Validasi LKS Pertemuan 4

Berikut hasil rekapitulasi validasi LKS dari pertemuan 1-4
Tabel 4.19 Rekapitulasi Validasi LKS Pertemuan 1-4

Pertemuan 4

Validator

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3

Validato 1

75,8%

75,9,0%

75,9%

75,9%

Validator 2

95,3/o

87,9%

90,7%

87,9%

Validator 3

95,3%

90,7%

91,7%

90,7%
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---------1
~::s~ntase Rekapitul~si ~alidasi LKS Pertemuan 1-4
I

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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90
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,1

60

so
40
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20
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Pertemuan 1

Pertemuan 2

Pertemuan 3

Pertemuan 4

• Validator 1

75,8

75,9

75,9

75,9

•Validator 2

95,3

87,9

90,7

87,9

Validator 3

95,3

90,7

91,7

90,7

Grafik 4.10 Rekapitulasi Validasi LKS Pertemuan 1-4
Selain memberi penilaian berdasar pemyataan-pemyataan dalam lembar
validasi, validator juga memberi catatan. Aktivitas yang dikomentari dan isi
komentar disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.20 Komentar Validator Butir Aktivitas LKS
Isi komentar/saran

Aktivitas yang dikomentari
LKS Pertemuan 2

LKS sebaiknya berisi lembaran yang harus
dilengkapi siswa, bukan berupa soal/masalah,
sehingga

sebagaian

isian

di

LKS

diisi

peneliti/guru, lainnya diisi siswa

2) Hasil Validasi Buku Siswa
Validasi Buku Siswa dilakukan oleh validator yang sama. Selain menilai
berdasar lembar validasi, validator juga diminta memberi saran, komentar dan
catatan-catatan yang dipandang penting tentang Buku Siswa.
(a) Pertemuan 1
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Data hasil validasi berdasar lernbar validasi Buku Siswa disajikan dalarn
tabel di bawah ini.
Tabel 4.21 Hasil Validasi Buku Siswa Perternuan 1
Aspek Penilaian
Format Buku Siswa
1. Kesesuaian pembagian isi Buku Siswa dengan
indikator hasil belajar yang ingin dicapai.
2. Daya tarik.

3. Kesesuaian teks dengan ilustrasi.
4. Jenis dan ukuran huruf.
5. Pengaturan urutan pembagian isi Buku Siswa.
Ilustrasi
1. Dukungan ilustrasi terhadap kejelasan materi
Dembela,iaran.
12. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.
Bahasa
1. Penggunaan Bahasa Indonesia yang balm.
2. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.
13. Kalimat tidak mengandung makna ganda.

14. Kesederhanaan den kejelasanan rumusan kalimat.
5. Komunikatif.
Materi Pembelajaran
1. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.
12. Penyusunan urutan materi pembelajaran secara
~istematis dan logis.
13. Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.

f:l. Kesesuaian dengan alokasi waktu.
5. Mendukung proses pembelajaran problem solving
model Po/ya
6. Mendukung proses pembelajaran dengan pendekatan
saintifik (mengamati, menanya,
mengumpulkan
~nformasi/ek3perimen,
mengasosiasi/mer.golah
linformasi, dan mengomunikasikan)
Pertanyaan Soal
1. Mendukung materi pembelajaran.
12. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal
icerita.
13. Merupakan masalah kontekstual
4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari
solusinya.
5. Menarik untuk dipecahkan.
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Validator

1

2

3

4

4

4

3
3
3
3

4

3
3
3

4

Ratarata
4

3,3
3,3
3
3,3

3
3

4

3

4

3

3

4

4

3,6

3
3
3
3
3

4

3

4

4

4

3

4

4

3

4

3,3
3,6
3,3
3,6
3,3

3

4

4

3

4

..J

3
3

4
4

4

3

4

4

3

3

4

3

4

4

3

4

4

3

4

3

3

4

4

3

4

4

'l

4

3,3

3,6
3,3
3,6
3,6
3,6
3,3

3,6
3,6
3,3
3,6
3,6
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rata
1
2
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.
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6. Mendukung proses pembelajaran dengan pendekatan
saintifik (mengamati, menanya, mengumpulkan
informasi/eksperimen,
mengasosiasi/mengolah
informasi, dan mengomunikasikan)
7. Membuat konten matematika yang penting.

.

3,6

3

4

4

3

4

4

3,6

3

4

4

3,6

3

4

3

Skor Total

82

104

99

93,7

Rata-rata

3,03

3,85

3,6

3,47

IPresentase basil validasi

75,8

96,3

90,0

86,8

8. Kejelasan rumusan soal.
9. Lebih dari satu jawaban
penyelesaian.

benar/satu

cara

3,3

---

- --- !

i

i

Hasil Validasi Buku Siswa Pertemuan 1
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50
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V31idator 3
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Presentase % :
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a
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Gambar 4.11 Grafik Hasil Validasi Buku Siswa Pertemuan 1
(b) Pertemuan 2
Data hasil validasi berdasar lembai· validasi Buku Siswa disajikan dalam
tabel di bawah ini.
Tabel 4.22 Hasil Validasi Buku Siswa Pertemuan 2
Aspek Penilaian

Validator
2
3

1----.----.---1

1

Rata
-rata

Format Buku Siswa
1
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isi

Buku

Siswa

dengan

4

4

4

4
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Aspek Penilaian

.

.I

Daya tarik
Kesesuaian teks dengan ilustrasi
Jenis dan ukuran huruf
Pengaturan urutan pembag;ian isi Buku Siswa

3
3
3
4
3
5
3
Ilustrasi
I
Dukungan ilustrasi terhadap kejelasan materi 3
pembelajaran
Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran
2
3
Bahasa
I
Pen21runaan bahasa Indonesia yang; baku
3
2
Kesesuaian dengan tinl!kat perkembang;an siswa
3
3
3 Kalimat tidak mengandung makna ganda
4
3
Kesederhanaan dan keielasan rumusan kalimat
3
5 Komunikatif
Materi Pembela.iaran
Kebenaran materi yang disajikan
I
3
Penyusunan urutan materi pembelajaran secara 3
2
sistematis dan logis
3 Kesesuaian dengan indikator yang ingir. dicapai
3
4
Kesesuaian dengan alokasi waktu
3
5 Mendukung proses pembelajaran Proble Solving 3
model Polya
6 Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan 3
berpikir
kritis
(men ganalisis,
menyimpulkan,
menemukan,
membuktikan,
memprediksi,
membandinekan, mengcreksi, menielaskan)
Pertanyaan Soal
I
Mendukung materi pembelajaran
3
2
Merupakan masalah matematika
3
3 Merupakan masalah konstektual
3
4
Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari 3
solusinya
Menarik untuk dipecahkan
3
5
proses
pembelajaran
dengan 3
6 Mendukung
keterampilan berpikir kritis (menganalisis,
menyimpulkan,
menemukan,
membuktikan,
memprediksi,
membandingkan,
mengoreksi,
menj ~laskan)
3
7 Membuat konten matematika yang penting
8
Kejelasan rumusan soal
3
Lebih dari satu jawaban benar I satu Cara 3
9
penyelasaian
82
SkorTotal
3,03
Rata-rata
0
76,0
Persentase Basil Validasi { /o)
2
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-ram

4
3
3
3

4
3
3
4

3,6
3
3
3,3

3

3

3

3

3

3

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

3,6
3,6
3,6
3,6
3,6

3
3

3
3

3
3

4
4
4

4
4
4

3,6
3,6
3,6

4

3

3,3

3
3
3
4

4
4
3
3

3,3
3,3
3
3,3

3
3

3
4

3
3,3

3
3
3

4
4
4

3,3
3,3
3,3

93
3,57
89,4

98
3,76
94,2

86,5
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Hasil Validasi Buku Siswa Pertemuan 2
100
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• Presentase %

Validator 2
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Validator 3
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89,4

______________

_,

94,2

Grafik 4.12 Grafik Hasil Validasi Buku Siswa Pertemuan 2
(c) Pertemuan 3
Data hasil validasi berdasar lembar validasi Buku Siswa disajikan dalam
tabel di bawah ini.
Tabet 4.23 Hasil Validasi Buku Siswa Pertemuan 3
Aspek Penilaian

1
Format Buku Siswa
1 Kesesuaian pembagian isi Buku Siswa dengan
indikator hasil belaiar yang ingin dicapai
Daya tarik
2
3 Kescsuaian teks dengan ilustrasi
4 Jenis dan ukur:m huruf
5 Pengaturan urutan pembagian isi Buku Siswa
Ilustrasi
1 Dukungan ilustrasi terhadap kejelasan materi
pembelajaran
2 Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembela,jaran
Bahasa
1 Penggunaan bahasa Indonesia yang baku
2 Kesesuaian dengan tintlat perkembangan siswa
3 Kalimat tidak mengandung makna ganda
4 Kesederhanaan dan kejelasan rumusan kalimat
5 Komunikatif
Materi Pembela_iaran
l
Kebenaran materi yang disajikan
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Validator
3
2

Rata
-rata

4

4

4

4

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
4

3
3
3
3,3

3

4

3

3,3

3

3

3

3

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

3,6
3,6
3,6
3,6
3,6

3

3

3

3
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Aspek Penilaian
I

.;J

3

"'3

3

3

3
3
3

3
4
4

3
3
4

3
3,3
3,6

J.

-1 i1Ul

Penyusunan urutan materi pembelajaran secara
sistematis dan logis
3 Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai
Kesesuaian dengan alokasi waktu
4
5 Mendukung proses pembelajaran Proble Solving
model Polya
6 Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan
berpikir
kritis
(menganalisis,
menyimpulkan,
menemukan,
membuktikan,
memprediksi,
membandincl:an, mengoreksi, menjelaskan)
Pertanyaan Soal
1 Mendukung materi pembela,jaran
2 Merupakan masalah matematika
3 Merupakan masalah konstektual
4
Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari
solusinya
5 Menarik untuk dipecahkan
6 Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan
berpikir
kritis
(mengenalisis,
menyimpulkan,
menemukan,
membuktikan,
memprediksi,
membandincl:an, mengoreksi, menjelaskan)
7 Membuat konten matematika yang penting
8 Keielasan rumusan soal
9 Lebih dari satu jawaban benar I satu cara penyelasaian
SkorTotal
Rata-rata

3

3

4

3,3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
4
4

3
3
3,3
3,3

3
3

4
4

3
4

3,3
3,6

3
3
3
82
3,03
76,0

3
4
4
95
3,6
5
91,
3

3
3,6
3,6
95

Persentase Basil Validasi (%)

3
3
4
93
3,5
7
89,
4

2

I~, - - · - - · · - · · · - ·

85,6
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Hasil Validasi Buku Siswa Pertemuan 3
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Gambar 4.13 Grafik Hasil Validasi Buku Siswa Pertemuan 3
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(d) Pertemuan 4
Data hasil validasi berdasar lembar validasi Buku Siswa disajikan dalam
tabel di bawah ini.
Tabel 4.24 Hasil Validasi Buku Siswa Pertemuan 4

2

3

Ratarata

lSl Buku Siswa dengan
indikator basil belajar yang ingin dicapai
Daya tarik
Kesesuaian teks denJZ;an ilustrasi
Jenis dan ukuran huruf
Pengaturan urutan pembagian isi Buku Siswa

4

4

4

4

3
3
3
3

3
3

3
3

4
4

4
4

3
3
3,3
3,6

Dukungan ilustrasi terhadap kejelasan materi
pembelaiaran
Keterkaitan ilustrasi dengan materi oembelaiaran

3

3

3

3

3

3

4

3,3

Penggunaan bahasa Indonesia yang baku
Kesesuaian dengan tintlat oerkembangan siswa
Kalimat tidak me!lgandung makna ganda
Kesederhanaan dan k~ielasan rumusan kalimat
Komunikatif

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

3,6
3,6
3,6
3,6
3,6

Kebenaran materi yang disaiikan
Penyusunan urutan materi pembelajaran secara
sistematis dan logis
Kesesuaian dengan indikator yang ingin dkaoai
Kesesuaian dengan alokasi waktu
Mendukung proses pembelajaran Prob le Solving
model Polva
dengan
Mendukung
proses
pembelajaran
( menganalisis,
ket~rampilan
berpikir
kritis
menyimpulkan,
menemukan,
membuktikan,
mengoreksi,
memprediksi,
membandingkan,
menjelaskan)

3
3

3
3

3
4

3
3,3

3
3
3

3
3
3

3
4

3,3
3
3,3

3

3

4

3,3

3
3
3
3

4
4

4
4

3
3

3
3

3,6
3,6
3
3

3
3

4
4

4

Format Buku Siswa
1
Kesesuaian pembagian

2
3
4

5
Ilustrasi
1

2
Bahasa
1

2
3
4

5
Materi Pembelaiaran
1

2
3
4

5
6

Pertanyaan Soal
Mendukung materi pembelaiaran
1
Merupakan masalah matematika
2
Merupakan masalah konstektual
3
4

5
6

Validator
1

Aspek Penilaian

No

Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari
solusinva
Menarik untuk dipecahkan
dengan
pembelajaran
Mendukung
proses
(
menganalisis,
berpikir
kritis
keterampilan
menemukan,
membuktikan,
menyimpulkan,
memprediksi, membandingkan, mengoreksi )
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Aspek Penilaian
.l

Membuat konten matematika yang penting
7
Keielasan rumusan soal
8
Lebih dari satu jawaban benar I satu cara penyelasaian
9
Skor Total
Rata-rata
Persentase Basil Validasi (%)

3
3
3
79
3,0
76,0

•

3
3
3
93
3,6
89,4

;J

raia

3
3
4
99
3,7
91,7

3
3
3,3
90,3
3,4
85,7

Hasil Validasi Buku Siswa Pertemuan 4
100

··-·- ········-· -·

.... -···-··-----·· ---- - --·--·--·····

··-··-·-·--·--

90

80
70
60

so
40

30
20
10
0
-----·~------+--

i • Presentase % !

- - - ! -' - - - - ·
76
i
89,4
·---·

Validator 3
--·--·..............-----·------ I
91,7

'

Gambar 4.14 Grafik Hasil Validasi Buku Siswa Pertemuan 4
Berikut hasil rekapitulasi validasi Buku Siswa dari pertemuan 1-4
Tabel 4.25 Rekapitulasi validasi Buku Siswa pertemuan 1-4

Validator

Pertemuan 1

Pertemuan 2

Pertemuan 3

Pertemuan 4

Validato 1

75,8%

76,0%

76,0%

76,0%

Validator 2

96,3%

89,4%

89,4%

89,4%

Validator 3

90,0%

94,2%

91,3%

91,7%
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Prosentase Rekapitulasi Validasi Buku Siswa
Pertemuan 1-4
100
90
80

70
60

so
40

30

20
10

~

0

f--

Pertemuan 1
-·---

' 1111

·-----------\··---~-------~-----

Validator 1

Pertemuan 2

Pertemuan 4

Pertemuan 3

- -----------·-- -·---------------·------- --------------·

-·-:----~-

--------------,

76

76

75,8
----------+--

•Validator 2

96,3

89,4

------ --- . -- - -- --..

Validator 3

90

I

94,2

89,4

89,4

----------------~.------- -----~-

..·----·--- ---------1---- - --- ---- ---------- ----- ·-- - - .

91,7

91,3

I

'-------------------Grafik 15. Rekapitulasi validasi Buku Siswa Pertemuan 1-4
Selain memberi penilaian berdasar pemyataan-pemyataan dalam lembar
validasi, validator juga memberi catatan. Aktivitas yang dikomentari dan isi
komentar disajikan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 4.26 Komentar Validator Butir Aktivitas Buku Siswa
Aktivitas yang dikomentari
Buku Siswa Pertemuan 1

lsi komentar/saran
"Masalah"

berbeda

dengan

"Soal

rutin"

nampaknya masalah pada buku siswa, be Ium
layak dikatakan/dikategorikan sebagai masalah
Buku Siswa Pertemuan 2

Sebagian besar soal bukan open-ended

3) Hasil Validasi THB
Validasi THB

dilakukan oleh validator yang sama. Selain menilai

berdasar lembar validasi, validator juga diminta memberi saran, komentar dan
catatan-catatan yang dipandang penting tentang THB. Data hasil validasi berdasar
lembar validasi THB disajikan dalam tabel di bawah ini.
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Tabel 4.27 Hasil Validasi Tes Hasil Belajar (THB)
Indikator
I

Validator
2
3

Ratarata

3

4

3,6

4

4

3,6

4
4

4

4

3

3

3,3

3
3

4
4

3

3,3
3,6

3
3

4

4

3

3,6
3,3

4

4
4

4

4

3

3

4

3,3

3
3

4
4

3
4

3,3
3,6

3

4

4

3,6

42

50
3,8
96,0

48

46,l

3,7

3,5
88,5

4
I. Kesesuaian Teknik penilaian
1. Ketepatan pemilihan teknik penilaian dengan

indikator dan tujuan pembelajaran

2. Kesesuaian butir instrumen dengan indikator 3
dan tuiuan oembelaiaran
II. Kelengkapan instrumen
1. Ketersiaan kunci jawaban
2. Kecakaoan
II. Kesesuaian Isi
1. Kesesuaian pertanyaan dengan materi
2. Kesesuaian kunci jawaban dengan pertanyaan
soal
v. Kontruksi Soal
1. Kesesuaian petunjuk pengerjaan soal
2. Kejelasan tujuan soal
3. Ketepatan pilihan bentuk soal dengan KD dan
indikator
4. Kesesuaian pertanyaan dengan tingkat kognitif
peserta didik
v. Kebahasaan
1. Penggunaan kaidah bahasa Indonesia
2. Kejelasan penulisan bahasa Indonesia
3. Kemudahan memahami bahasa yang
digunakan
Skor Total
Rata-rata
Persentase Hasil validasi (%)

4

3,2
80,8

4

92,3

----------·---..
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Gambar 4.16 Grafik Hasil Validasi (THB)
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validasi, validator juga memberi catatan. Aktivitas yang dikomentari dan isi
komentar disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.28 Komentar Validator Butir Aktivitas THB
Aktivitas yang dikomentari
Masalah/Soal

Isi komentar/saran
Tambahkan satu masalah lagi, sehingga siswa
mampu

mengevaluasi,

apakah

penyelesaian

masalah tersebut dapat dievaluasi siswa atau tidak.

b. Hasil Pengembangan lnstrumen
Dalam penelitian ini dikembangkan instrumen; (1) lembar observasi
aktivitas guru, (2) lembar observasi aktivitas siswa, (3) tes penguasaan bahan ajar
(THB), dan (4) lembar wawancara siswa. Dalam tabel di bawah disajikan secara
lengkap instrumen yang dikembangkan dan produk yang dinilai.

Tabel 4.29 Instrumen yang dikembangkan
lnstrumen
Lembar Observasi

Produk yang dinilai atau aspek yang diukur

•
•

Keterlaksanaan Desain ( Aktivitas Guru)
Aktivitas Siswa

Tes Hasil Belajar

Penguasaan Bahan Ajar

Pedoman Wawancara

Keakuratan data

1) Hasil Pengembangan Lembar Observasi
Dalam penelitian ini dikembangkan dua lembar observasi, yaitu lembar
observasi guru dam lembar observasi siswa.
(a) Hasil Pengembangan Lembar Observasi Aktivitas Guru
Lembar observasi ini memuat lima komponen, yaitu: (1) tahap , (2)
indikator, (3) deskriptor/ uraian aktivitas guru, (4) catatan, dan (5) skor yang
menyatakan kesesuaian aktivitas guru dan pemyataan dalam lembar observasi.
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Lembar observasi ini disusun mengacu kepada sintak model yang dikembangkan.
Prototipe awal dari lembar observasi divalidasi oleh tiga orang validator ahli.
Hasil validasi selengkapnya disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.30

Hasil Validasi Lembar Observasi Aktivitas Guru
Indikator

No
1

Kelengkapan format yang meliputi : identitas,
petunjuk, nomor, aspek pengamatan, skala
pengamatan, serta saran dan komentar
2
Materi pengamatan
a. aktivitas yang diamati sesuai dengan RPP
b. aktivitas yang diamati sesuai dengan urutan
RPP
c. aktivitas yang dapat diamati dan dicatat
dengan mudah
3
Bahasa yang digunakan
a. Bahasa yang komunikatif
b. Bahasa yang sederhana mudah dipahami
c. Bahasa yangjelas maknanya dan tidak
menimbulkan makna ganda
4
Manfaat lembar pengamatan
a. Dapat digunakan sebagai lembar pengamatan
bagi pengamat
b. Dapat digunakan untuk menilai kepraktisan
RPP
Skor Total
Rata-rata
Persentase hasil Validasi (%)

1
4

Validator
2
3
4
4

Ratarata
4

4
4
4

4
4
4

4
4
4

4
4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

3

4

4

3,6

3

3

4

3,3

3

3

4

33

33
3,6
91,7

34
3,8
94,4

36
3,9
97,2

34,2
3,8
94,4
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Gambar 4.17 Grafik Hasil V alidasi Lembar Observasi Aktivitas Guru
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Dari data di atas diperoleh persentase hasil validasi rata-rata keseluruhan
yaitu 94,4%, sehingga berdasar kriteria yang telah ditetapkan, maka

lembar

observasi aktivitas guru ini memenuhi syarat valid dan tanpa revisi. Lembar
observasi aktivitas guru yang valid dapat dilihat pada Lampiran 4.
(b) Hasil Pengembangan Lembar Observasi Aktivitas Siswa
Lembar observasi ini dikembangkan berdasar sintak Pembelajaran
Berbasis Masalah. Lembar observasi ini memuat empat belas pernyataan aktivitas,
yaitu: (1) melakukan kegiatan rutin di awal tatap muka, (2) menerima penjelasan
tujuan pembelajaran, (3) memperhatikan penjelasan aturan main pembelajaran
berbasis masalah, (4) menyimak penjelasan pentingnya materi, (5) terlibat dalam
pembangkitan pengetahuan awal, (6) terlibat dalam pengaturan kelompok yang
sudah direncana sebelumnya, (7) menerima lembar kerja siswa dan lembar
coretan untuk diskusi, (8) menemukan masalah, (9) mendefinisikan masalah, (10)
menyusun dugaan solusi sementara, (11) menyelidiki, (12) menyempurnakan
permasalahan yang telah didefinisikan, (13) menguji solusi permasalahan, (14)
melakukan aktivitas rutin akhir tatap muka.
Prototipe awal dari lembar observasi divalidasi oleh tiga orang validator ahli.
Hasil validasi selengkapnya disajikan dalam tabel di bawah ini.
(a) Pertemuan 1
Data hasil validasi berdasar lembar observasi aktivitas siswa disajikan dalam
tabel di bawah ini.
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Tabel 4.31 Hasil Validasi LOAS Pertemuan 1
No

ASPEK YANG DINILAI

VALIDA TOR
1
2
3

1--~---r-~~-.-~--1

2

Materi
a.
Memberikan
penjelasan
sederhana 4
ditunjukkan oleh indikator l ,yaitu pemberian
respon dan indikator 2, yaitu pembentukan
kelompok kemudian dilaksanakan berdasarkan
tahap pemecahan masalah model Polya yang
diuraikan pada bagian b-e berikut ini
b. Tahap memahami masalah ditunjukkan oleh
4
indikator 3, yaitu menuliskan banyaknya baju
yang dijahit setiap bulan
c. Tahap menyusun rencana ditunjukkan oleh
indikator 4, yaitu mencari hubungan antara 4
suku-sukunya dari baju yang dijahit setiap
bulan
d. Tahap melaksanakan rencana ditunjukkan 4
oleh indikator 5, yaitu penyelesaian masalah
dengan menggunakan barisan
bilangan
sederhana
4
e. Tahap memeriksa kembali ditunjukkan oleh
indikator 6, yaitu penyimpulan barisan
bilangan sederhana
4
f. indikator menyimpulkan ditunjukkan oleh
indikator 7,yaitu pelaporan basil kerja
kelompok dan indikator 8, yaitu pembuatan
kesimpuJan barisan bilangan sederhana
4
g. Indikator mengatur strategi dan teknik
ditunjukkan oleh indikator 9, yaitu siswa
mengerjakan latihan mandiri
h. Skala penilaian kemunculan yang digunakan 4
dapat mencerrninkan aktivitas siswa
Bahasa dan Tulisan
a. Menggunakan bahasa yang komunikatif
4
b. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik
3
dan benar
c. Menggunakan istilah-istilah yang mudah
3
dipahami pengamat

Skor Total
Rata-rata
Persentase hasil Validasi (%)
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42
3,8
95,5

Ratarata

4

4

4

4

3

3,6

4

3

3,6

4

3

3,6

3

3

3,3

3

4

3,6

3

4

3,6

3

4

3,6

4

3

3,6

4

3

3J

4

4

3,6

40
3,6
90,9

38
3,5
86,4

40,0
3,6
90,4
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Hasil Validasi LOAS Pertemuan 1
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Gambar 4.18 Grafik Hasil Validasi LOAS Pertemuan 1
(b) Pertemuan 2

Data hasil validasi berdasar lembar observasi aktivitas siswa disajikan dalam
tabel di bawah ini.
Tabet 4.32 Hasil Validasi LOAS Pertemuan 2
No

Aspek Yang Dinilai

1

Materi
a. Memberikan penjelasan sederhana ditunjukkan
oleh indikator 1,yaitu pemberian respon dan
indikator 2, yaitu pembentukan kelompok
kemudian
dilaksanakan berdasarkan tahap
pemecahan masalah model Polya yang diuraikan
pada bagian b-e berikut ini
b. Tahap memahami masalah ditunjukkan oleh
indikator 3, yaitu menuliskan banyaknya lingkaran
setiap suku pada pola bilangan ganjil
c. Tahap menyusun rencana ditunjukkan oleh
indikator 4, yaitu mencari hubungan antara jumlah
bilangan ganjil dan luas persegi.
d. Tahap melaksanakan rencana ditunjukkan oleh
indikator 5, yaitu penyelesaian masalah dengan
menggunakan pola bilangan
e. Tahap memeriksa kembali ditunjukkan oleh
indikator 6, yaitu penyimpulan pola bilangan
ganjil dan pola bilangan persegi
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Validator
I
2
3

Ratarata

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

3,6

4

4

4

4

4

4

3

3,6
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Validator

Aspek Yang Dinilai
l

f. indikator menyimpulkan ditunjukkan oleh
indikator 7,yaitu pelaporan hasil kerja kelompok
dan indikator 8, yaitu pembuatan kesimpulan pola
bilangan ganjil dan pola bilangan persegi.
g. Indikator mengatur strategi dan teknik
ditunjukkan oleh indikator 9, yaitu s1swa
mengerjakan latihan mandiri
h.Skala penilaian kemunculan yang digunakan
dapat mencerminkan aktivitas siswa.
2

Bahasa dao Tulisao
a. Menggunakan bahasa yang komunikatif
b. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan
benar
c. Menggunakan istilah-istilah yang mudah
dipahami pengamat

Skor Total
Rata-rata
Persentase basil Validasi (%)

I

-

L

I

-

j

Ratarata

4

4

3

3,6

4

4

3

3,6

3

4

3

3,3

3
3

4
4

4
4

3,6
3,6

4

4

4

4

41
3,7
93,2

43
3,9
97,
7

40
3,6
90,
9

41,3
3,7
93,9
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Gambar 4.19 Grafik Hasil Validasi LOAS Pertemuan 2
(c)Pertemuan 3
Data hasil validasi berdasar lembar observasi aktivitas siswa disajikan dalarn
tabel di bawah ini.
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Tabel 4.33 Hasil Validasi LOAS Pertemuan 3
No

ASPEK YANG DINILAI

1

Materi
a.
Memberikan
penjelasan
sederhana
ditunjukkan oleh indikator l,yaitu pemberian
respon dan indikator 2, yaitu pembentukan
kelompok kemudian dilaksanakan berdasarkan
tahap
pemecahan masalah model Polya yang
diuraikan pada bagian b-e berikut ini
b. Tahap memahami masalah ditunjukkan oleh
indikator 3, yaitu menuliskan tinggi badan lima
siswa dalam satu barisan dimulai dari yang
terpendek
c. Tahap menyusun rencana ditunjukkan oleh
indikator 4, yaitu menentukan tinggi pada
urutan tertentu tanpa hams mengetahui tinggi
pada urutan sebelumnya
d. Tahap melaksanakan rencana ditunjukkan
oleh indikator 5, yaitu penyelesaian masalah
dengan menggunakan barisan aritmetika.
e. Tahap memeriksa kembali ditunjukkan oleh
indikator 6, yaitu penyimpulan barisan
aritmetika
f. indikator menyimpulkan ditunjukkan oleh
indikator 7,yaitu pelaporan basil kerja
kelompok dan indikator 8, yaitu pembuatan
kesimpulan barisan aritmetika
g. Indikator mengatur strategi dan teknik
ditunjukkan oleh indikator 9, yaitu siswa
mengerjakan latihan mandiri
h. Skala penilaian kemunculan yang digunakan
dapat mencerminkan aktivitas siswa
2
Bahasa dan Tulisan
a. Menggunakan bahasa yang komunikatif
b. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik
dan benar
c. Menggunakan istilah-istilah yang mudah
dipahami peni;!;amat
Skor Total
Rata-rata
Persentase basil Validasi (%)
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VALIDATOR
2
3

1----~-r~~--.---~---;

Ratarata

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
4

3

3
3

3,3

3

3,3

4

3

3

3

4

4

3,3

3,6
3
3

4
4

4
4

3,6
3,6

3

4

4

3,6

40

41

41

40,7

3,6

3,7

3,7

3,7

90,9

93,2

93,2

92,4
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Gambar 4.20 Grafik Hasil Validasi LOAS Pertemuan 3

(d)Pertemuan 4
Data hasil validasi berdasar lembar obscrvasi aktivitas siswa disajikan dalam
tabel di bawah ini
Tabet 4.34 Hasil Validasi LOAS Pertemuan 4
No

ASPEK YANG DINILAI

1

I

Materi
a.Memberikan penjelasan sederhana ditunjukkan 4
oleh indikator l ,yaitu pemberian respon dan
indikator 2, yaitu pembentukan kelompok
kemudian dilaksanakan berdasarkan tahap
pemecahan masalah model Polya yang diuraikan
pada bagian b-e berikut ini
b. Tahap memahami masalah ditunjukkan oleh 4
indikator 3, yaitu menuliskan banyaknya buku
pada setiap suku.
c. Tahap men)' llsun rencana ditunjukkan oleh
indikator 4, yaitu menentukan banyaknya buku
pada suku tertentu
4
d.Tahap melaksanakan rencanaditunjukkan oleh
indikator 5,yaitu penyelesaian masalah dengan 4
menggunakan barisan geometri
e. Tahap memeriksa kembali ditunjukkan oleh
indikator 6, yaitu penyimpulan barisan geometri
3
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VALIDATOR
2
3
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ASPEK YANG DINILAI
f.Indikator menyimpulkan ditunjukkan oleh
indikator 7,yaitu pelaporan has ii kerja
kelompok dan indikator 8, yaitu pembuatan
kesimpulan materi barisan geometri.
g. lndikator mengatur strategi dan teknik
ditunjukkan oleh indikator 9, yaitu siswa
mengerjakan latihan mandiri
h. Skala penilaian kemunculan yang digunakan
dapat mencerminkan aktivitas siswa.
2
Bahasa dan Tulisan
a. Menggunakan bahasa yang komunikatif
b. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik
dan benar
c. Menggunakan istilah-istilah yang mudah
dipahami pengamat
Skor Total
Rata-rata
Persentase hasil Validasi (%)

1

,:.

J

iaUi

3

3

3

3,3

4

3

3

3,3

3

3

4

3,3

3
3

4
4

4
4

3,6
3,6

4

4

4

3,6

39
3,5
88,6

40
3,6
90,9

41
3,7
93,2

40,0
3,6
90,9
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Gambar 4.21 Grafik Hasil Validasi LOAS Pertemuan 4

Berikut hasil rekapitulasi validasi Lembar Observasi Aktifitas Siswa dari
pertemuan 1-4
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Tabel 4.35 Rekapitulasi validasi LOAS Pertemuan 1-4
Validator

Pertemuan 1

Pertemuan 2

Pertemuan 3

Pertemuan 4

Validate 1

95,5%

93,2%

90,9%

88,6%

Validator 2

90,9%

97,7%

93,2%

90,9%

Validator 3

86,4%

90,9%

93,2%

93,2%

Prosentase Rekapitulasi Validasi LOAS Pertemuan 1-4
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Grafik 4.22. Rekapitulasi validasi LOAS Pertemuan 1-4
Berdasarkan data di atas diperoleh persentase hasil validasi rata-rata
keseluruhan yaitu 91,9%, sehingga berdasar kriteria yang telah ditetapkan, maka
lembar observasi aktivitas siswa ini memenuhi kriteria valid tanpa revisi. Lembar
observasi aktivitas siswa yang valid dapat dilihat pada Lampiran 5.
2) Hasil Pengembangan Pedoman Wawancara.
Pedoman wawancara digunakan untuk merekam tanggapan siswa.
Tanggapan yang dimaksud adalah bagaimana cara dan strategi siswa dalam
mengembangkan penalarannya dalam menyelesaikan permasalahan. Sehingga
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data yang terekam digunakan untuk triangulasi data yaitu mengukur keakuratan
data yang diperoleh melalui kegiatan siswa dalam menyelesaikan LKS ..
Pedoman

wawancara

ini

digunakan

untuk

mewawancarai

s1swa.

Wawancara dilakukan pada setiap akhir uji tiap tiap pertemuan. Rekapitulasi
penilaian ketiga validator disajikan di bawah ini.
Tabel 4.36 Hasil Validasi Pedoman Wawancara

No
1.

2.

3.

Indikator
Materi
a. Pertanyaan menggali respon siswa selama
mengikuti kegiatan pembelajaran po la
bilangan
b. pertanyaan 2 menggali pemahaman siswa
terhadap masalah sehari-hari yang berkaitan
dengan barisan bilangan
c. pertanyaan 3 menggali pemahamau siswa
terhadap unsur-unsur barisan bilangan
d. pertanyaan 4 menggali pemahaman siswa
pada menentukan barisan pola bilangan
e. pertanyaan 5 menggali pemahaman siswa pada
pengertian barisan aritmetika dan barisan
geomatri
f. pertanyaan 6 menggali pemahaman siswa pada
menentukan suku ke-n pada barisan geomatri
g. pertanyaan 7 menggali pemahaman siswa
pada menentukan suku ke-n pada barisan
geometri
Konstruksi
a. Rumusan pertanyaan ringkas.
b. Rumusan pertanyaan merupakan kalimat
tanya.
Bahasa dan penulisan pertanyaan
a. Pertanyaan menggunakan bahasa yang sesuai
dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik
dan benar.
b.Kalimat pertanyaan tidak menimbulkan
penafsiran ganda.
c. Rumusan kalimat pertanyaan komunikatif dan
menggunakan kata-kata yang di kenal siswa.
d. menggunakan bahasa yang sederhana dan
mudah dimengerti
Skor Total
Rata-rata
Persentase Hasil validasi (%)
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Validator
1
2

3

Ratarata

4

4

4

4

4

4

3

3,6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

3,6

3

4

4

3,6

3

4

4

3,6

4

3

3

3,33

4

3

4

3,6

4
49
3,8
94,2

4
50
3,9
96,2

3
49
3,8
94,2

3,6
48,9
3,8
94,9
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Gambar 4.23 Graftk Hasil Validasi Pedoman Wawancara
Untuk memperoleh keputusan tentang kevalidan perangkat pembelajaran
dan instrumen , maka basil validasi dira..1gkum dalam tabel berikut.

Tabel 4.37 Rekapitulasi hasil validasi dari semua validator
Indikator Kevalidan

Hasil V alidasi

Kesimpulan

Rencana pelaksanaan

Persentase hasil rata-rata

Memenuhi kriteria

Pembelajaran (RPP)

validasi adalah 91,48%

kevalidan

Lembar Kerja Siswa

Persentase hasil rata-rata

Memenuhi kriteria

(LKS)

validasi adalah 84,89%

kevalidan

Buku Siswa

Persentase hasil rata-rata

Memenuhi kriteria

validasi adalah 86,09%

kevalidan

Lembar Observasi

Persentase hasil rata-rata

Memenuhi kriteria

Aktivitas Guru

validasi adalah 95%

kevalidan

Lembar Aktivitas

Persentase hasil rata-rata

Memenuhi kriteria

Aktivitas Siswa

validasi adalah 90,36%

kevalidan

Tes Hasil Belajar (THB)

Persentase hasil rata-rata

Memenuhi !criteria

validasi adalah 88,5%

kevalidan

Persentase hasil rata-rata

Memenuhi kriteria

validasi adalah 94%

kevalidan

Lembar Wawancara
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Gambar 4.24 Grafik Rekapitulasi Hasil Validasi Dari Ser.ma Validator
c.

Hasil Uji Coba lapangan
Uji coba mi pada hakekatnya adalah unruk menilai kepraktisan dan

keefektifan desain. Unruk melaksanakan desain itu, maka

dikemban~kan

perangkat pembelajaran. Perangkat itulah yang dibawa ke kelas unmk
melaksanakan uji coba. Hasil uji coba perangkat ini kemudian digunakan unmk
membuat keputwsan tentang desain yang dikembangkan.

Tabel 4.38 Jadwal Pelaksanaan Uji Coba
Tahap
Uji Coba

1
Rabu
18/03/15
Jam 1-2

Pertemuan ke
4
2
3
junmt
Jum'at
Rabu
20/03/15 25/03/15 27/03/15
Jam 1-3
Jam 3-4
Jam 3-5

5 (THB)
Rabu
08/04/15
Jam 1-2

Uji coba ini diobservasi oleh tiga pengamat, dua orang mengamati
aktivitas siswa dan satu orang mengamati aktivitas guru. ldentitas observer adalah
sebagai berikut.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42704.pdf

122

Tabel. 4.39 Identitas Observer

1

Nama
Lyliana Chasanah, S.Pd

2

lka Dianavita, M.Pd

3

Syukur, S.Pd

No

Pekerjaan
Guru mapel Matematika
Negeri 3 Probolinggo
Guru mapel Matematika
Negeri 3 Probolinggo
Guru mapel Matematika
Negeri 3 Probolinggo

SMP
SMP
SMP

Hasil uji coba adalah sebagai berikut.
1) Kepraktisan Desain
Sesuai dengan definisi operasional pada Bab I,

desain pembelajaran

dikatakan praktis jika ahli dan praktisi menyatakan desain itu dapat diterapkan
dan pengamatan tentang keterlaksanaan pembelaj aran memenuhi kategori
minimal baik. Kategori baik diperoleh melalui skor pengamatan menggunakan
lembar observasi aktivitas guru. Keterlaksanaan desain pembelajaran hasil uji
coba disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.40 Hasil Observasi Aktivitas Guru
Tahap

Indikator

4

Skor Pertemuan Ke
4
2
3
Ratarata
3,5
3
4
3

4

3

4

3

3,5

3
4

3
4

3
3

3
4

3
3,75

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

3

4

4

4

4

1

Tahap
aw al

Inti

1. Menyampaikan
kompetensi
dasar dan tujuan yang in gin
dicapai
2. Memberi motivasi siswa dengan
pertanyaan
yang
memberi
relevar.
3. Membagikan LKS
4. Memberi kesempatan yang cukup
kepada siswa untuk bekerja
individu
5. Memonitoring dan membimbing
siswa yang mengalami kesulitan
Membagi
siswa
menjadi
6.
beberapa kelompok
7. Memberi waktu yang cukup
untuk berdiskusi kelompok
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Tahap

.

4

Skor Pertemuan Ke
q
2
Rata3
rata
4
3,5
3
3

4

4

3

4

3,75

3

4

3

4

3,5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
4

3
3

4
4

4
4

3,75
3,75

52

51
3,6
91,l

50
3,6
89,
3

53
3,8
94,
6

51,5
3,7
91,9

Indikator

1
Inti

Akhir

8. Memonitoring dan membimbing
kelompok
yang
mengalami
kesulitan
9. Meminta perwakilan kelompok
untuk mempresentasikan basil
diskusi kelompok
10.
Memotivasi setiap anggota
kelompok
agar
dapat
menanggapi
apa
yang
dipresentasikan oleh kelompok
lain
11. Mengarahkan siswa pada
kesimpulan akhir
12. Memberi kesempatan kepada
siswa untuk bertanya apabila ada
materi yang belum dipahami
13. Memberi pekerjaan rumah
14. Mengingatkan siswa untuk
mempelajari materi selanjutnya
dan mengakhiri pembelajaran

Jumlah
Rata-rata
Persentase rata-rata ketercapaian (%)

3,7
92,9

Observasi Aktivitas Guru
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Gambar 4.25 Grafik Basil Observasi Aktivitas Guru
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2) Keefektifan Desain
Dalam definisi istilah di Bab I ditetapkan bahwa desain pembelajaran
dikatakan efektif jika Tes Hasil belajar, Penalaran Matematika, dan Aktivitas
Siswa memenuhi kategori minimal baik. Hasil uji coba tentang keefektifan desain
disajikan dibawah ini.
(a) . Tes Hasil Belajar
Penguasaan bahan ajar diukur melalui tes. Tes ini dilaksanakan satu kali
yaitu pada pertemuan ke-5. Tes penguasaan bahan ajar sesuai dengan kompetensi
dasar dan indikator yang telah ditentukan. Tes ini memuat enam soal uraian yang
berbasis pada masalah praktis seputar kehidupan siswa dan tiap soal terdiri dari
tiga sampai enam pertanyaan. Rekapitulasi penguasaan bahan ajar seluruh kelas
disajikan dalam tabel di bawali ini.
Nomor soal, banyak pertanyaan tiap soal, dan jenis pertanyaan disajikan
dalam tabel di bawah ini.
Tabel 4.41 Rincian Soal, Jumlah dan Banyak Pertanyaan
Materi
Menyatakan
masalah
sehari - hari yang
berkaitan
dengan
barisan bilangan
Menentukan
barisan sederhana

po la

No.
Soal
1

JP

Jenis/ Sifat Pertanyaan

2

a. Analisis dan membuat dua alasan dari
analisis yang dibuat
b. Prediksi Jan membuat
prediksi yang dibuat

2

3

alasan dari

a. Prediksi dan membuat penjelasan dari
prediksi yang dilakukan

b. Analisis dan membuat penjelasan dari
c.
Menentukan
barisan sederhana

po la

3

5

a.
b.
c.
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analisis yang dilakukan
Analisis dan membuat penjelasan dari
analisis yang dilakukan
Analisis dan menentukan informasi
kunci
Prediksilah dan mebuat dugaan dari
masalah yang ada
Evaluasi dan memberi alasan terhadap
langkah b

42704.pdf

125

Materi

No.

JP

Jenis/ Sifat Pertanyaan

C'i - - 1

,::,ua1

Menentukan suku ke-n
barisan aritmetika

4

3

Menentukan suku ke-n
barisan geometri

5

5

Menentukan suku ke-n
barisan aritmetika

6

3

d. Evaluasi dan menguji keabsahan dua
langkah b dan c
e. Analisis
dan
mebuat
simpulan
berdasarkan hasil yang diperoleh dari
langkah d
a. Analisis dan menentukan informasi
kunci
b. Analisis dan membuat deskripsi
mas al ah yang ada dengan kalimat
sendiri
c. Analisis
dan membuat simpulan
berdasarkan has ii yang diperoleh
sebelumnya
a.Analisis dan membuat dugaan dari
masalah yang ada
b. Analisis dan membuat dugaan dari
masalah yang ada
c. Analisis dan membuat dugaan dari
masalah yang ada
d.Prediksi dan membuat dugaan dari
masalah yang ada
e. Analisis
dan membuat simpulan
berdasarkan basil yang diperoleh
s~belumnya

I

-

a.

Analisis dan membuat dugaan dari
masalah yang e.da
b. Analisis dan membuat dugaan dari
masalah yang ada
c. Prediksi dan membuat dugaan dari
masalah yang ada

Rekapitulasi penguasaan bahan ajar seluruh kelas disajikan dalam tabel di
bawah ini.

Tabel 4.42 Rekapitulasi THB
NO

NamaSiswa

AR
AA
AAP
A AR

SkorTotal

Nilai

Keterangan

85
85
75
78
85

Tuntas

83
85

6

DD

51
51
45
47
51
43

7

EM

so

8

EWM

51

1
2

3
4
5

DNLS
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72

Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
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NO

J

Nama Siswa

9

FY

10

FP

11

IT

12

100

13

MOD

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

NK
NH
OIH
PYDH
RVM
RRD
RF
RS
RPS
SL
VAP
YID

ZRZ

Rata-rata

Skor Total

Nilai

Keterangan

49
45
41
46
43
41
45
51
45
46
48
45
48
52
51
46
47
46
47,0

82
75
68
75

Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas

72

Tidak Tuntas

68
75
85
75

Tidak Tuntas

77

Tuntas

80
75
80
87
85
77
78

Tuntas

Tuntas
TL•ntas
Tuntas

Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas

77

Tuntas

78,4
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Gambar 4.26 Grafik Tes Hasil Belajar
Dari tabel4.42 diatas dapat dirinci ketuntasan siswa dalam THB adalah sebagai
berikut.
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Ketuntasan Siswa Peserta THB
100
90
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0
111 Jumlah Siswa

• Persentase (%)

Tuntas

Tidak Tuntas

22

4

84,6

15,4

Grafik 4.27. Ketuntasan Siswa Pada THB
Hasil Uji Coba LKS
Dalam penelitian iru siswa bekerja dalam seting kelompok. Jumlah
kelompok yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah tiga kelompok. Hal ini
dilakukan untuk menjaga keakuratan data yang direkam melalui aktivitas siswa
dalam pembelajaran. Hasil pengamatan aktivitas siswa disajikan dalam tabel di
bawah ini.
Tabet 4.43 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa

Pertemuan ke
Tahap

Awai

Indikator

1. Memberikan respon
dengan
menjawab
pertanyaan tentang
pengetahuan awal
2. Menempati kelompok
yang
telah
ditentukan
dan
menetapkan
tugas
pembagian
masing-masing
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1

2

4

3

Ratarata

0

0

0

O!O

0

0

I

2

I

2

I

2

I

2

4

3

4

3

4

4

3

4

3,6

4

3

4

4

3

4

4

4

3,8

0
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.
1anap

...,.,

Inti

Pertemuan ke
T

1°1

Tlo _ .. _

,,

mmKamr

I

3

2

Kata

4

-rata

OJ

02

OJ

OJ

OJ

02

OJ

02

3

4

4

3

4

4

3

4

3,6

4

4

4

4

3

3

3

3

3,5

3

3

3

4

3

4

4

4

3,5

4

4

4

3

3

4

3

4

3,6

4

3

4

3

3

4

4

4

3,6

8. Bersama dengan guru 4

4

4

3

3

4

4

4

3,8

4

3

4

3

3

4

4

4

3,6

34
94

31
86

35
97

30
83

29
81

35
97

32
89

35
97

33
91,6

3. Memahami kondisi soal
atau permasalahan yang
akan diselesaikan dapat
mengungkapkan
pertanyaan-pertanyaan
beserta iawabannya
4. Berdiskusi dan bekerja
sama
menyusun
langkah-langkah
penyelesaian
dari
masalah yang disajikan.
Mencari konsep-konsep'
teori yang menunjang
atau rumus-rumus yang
dioerlukan.
5. Berdiskusi dan bekerja
sama siap melakukan
denga..,
perhitungan
segala macam data yang
diperlukan.
Dapat
membentuk sistematika
soal yang lebih baku.
Melaksanakan langkahlangkah rencana yang
telah disusun sehingga
soal dapat dibuktikan
atau diselesaikan
6. Berusaha mengecek
ulang dan menelaah
kernbali dengan teliti
setipa langkah-Iangkah
yang
pemecahan
dilakukan
7.. Melaporkan hasil k'!rja
kelompok, kemudian
saling menanggapi hasil
kerja yang ditampilkan

membuat kesimpulan

Akhir

9. Mengerjakan latihan
secara individu untuk
lebih memahami konsep
vang dioelaiari

Jumlah Skor
Persentase Ketercapaian (%)
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Gambar 4.28 Grafik Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa

Berdasarkan data dan hasil analisis, penalaran matematika s1swa
berkembang dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari semua langkah mempunyai
tingkat keterlaksanaan lebih dari 65% dan masing-masing aktivitas terlaksana di
atas 50%.
Hasil di atas diperkuat hasil wawancara, dimana secara umurn siswa yang
diwawancarai menunjukkan hal yang sama. Siswa mampu mengungkap kembali
apa yang sudah dilaksanakan dalam mengerjakan LKS dalam wawancara. Artinya
hasil uji coba LKS yang diamati melalui aktivitas siswa mempunyai kesesuaian
data hasil wawancara.
(b) Penilaian Ketrampilan Berpikir Kritis dalam Pembelajaran dengan

Pendekatan Problem solving
Adapun penilaian berpikir kritis pada pembelajaran problem solving siswa
SMP Negeri 3 Probolinggo sebagai berikut.
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Tabel 4.44 Rata-rata Indikator Berpikir Kritis
Pertemuan ke
Tahap

Indikator
Berpikir kritis

2

1

1. memfokuskan pertanyaan
2. menganalisis pertanyaan
3. menjawab pertanyaan
4. membangun keterampilan
dasar
5 .mempertimbangkan,
mengatur strategi, dan
teknik langkah
penyelesaian masalah
6. menentukan tindakan dan
berinteraksi dengan orang
lain
7 .menjawab pertanyaan
8. menjawab pertanyaan
9. memberikan penjelasan
lebih lanjut
Jumlah Skor
Persentase Ketercapaian (%)

Ratarata

4

3

0

0

0

0

0

0

0

0

I

2

1

2

I

2

1

2

1

I
I
1

I
1
1

I

I

I

I

I
0

1
0

1
1

1
0

1
0

I
1
1

1
0,5

1

0

0

1

1

1

1

1

0,75

0

1

1

1

1

0

1

1

0,75

1

1

0

1

1

0

1

1

0,75

1
1
1

1
I
1

1
1
1

0
l
I

0
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
0

0,75
1
0,87

7

8

7

7

8

6

8

8

7,37

78

89

78

78

89

67

89

89

82,l

I

lndikator Berpikir Kritsis
100
90

80
70
60

50
40
30
20

10
0
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C. Pembahasan
1. Fase lnvestigasi Awai
a. Analisis ujung - depan
Berdasarkan hasil angket tentang materi prasyarat pola bilangan siswa
telah mempelajari tentang himpunan bilangan, tentang operasi bilangan,
tentang bilangan kuadrat, dan tentang unsur-unsur bangun datar. Rata-rata
siswa sudah menjawab "Ya" sebanyak lebih dari 7 pertanyaan. Hal ini
berarti materi prasyarat pola bilangan telah dikuasai siswa.
Berdasarkan wawancara lisan dengan siswa SMP Negeri 3
Probolinggo siswa belajar menggunakan buku-buku konvensioanal.
Materi-materi yang disajikan tidak banyak dan bersifat abstrak. Buku
siswa yang benar-benar sesuai dengan karakteristik siswa belum pemah
digunakan. Siswa belum pemah menggunakan buku yang dapat menuntun
mereka dalam proses pemecahan masalah rnatematika.
Berdasarkan wawancara dengan salah seorang guru maternatika
menjelaskan bahwa kebanyakan siswa hanya mencoba-coba dalam
memperoleh jawaban dari permasalahan yang diberikan dengan alasan
cara tersebut yang paling mudah. Guru menyajikan materi pelajaran dalam
bentuk jadi, artinya gurur lebih banyak berbicara dalam hal menerangkan
materi pelajaran dan memberikan contoh-contoh soal. Guru rnenjawab
semua pertanyaan yang dialami siswa sedangkan siswa memperoleh
pengetahuan rnatematika sebagai informasi yang datang dari luar dirinya
dan keterampilan yang dikembangkan atas dasar latihan-latihan dan

menghafalnya.
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LKS yang diperoleh siswa adalah LKS yang berasal dari penerbit.
Siswa terpaku pada contoh-contoh soal yang terdapat pada LKS dan
apabila siswa diberi soal yang berbeda, maka siswa kmengalami kesulitan
menjawabnya. LKS yang diperoleh siswa tidak memuat langkah-langkah
pemecahan masalah dan minim soal cerita.
b. Analisis Siswa
Kemampuan berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah sangat
rendah. Siswa jarang bisa menyelesaikan soal cerita yang diberikan oleh
guru. Bahkan banyak siswa hanya duduk diam tanpa mengerjakan sesuatu

ketika dibcrikan soal. Hal ini menunjukkan siswa tidak mampu mengotrol
kemampuan berpikimya sendiri. Siswa dengan kemampuan rendah perlu
membaca kalimat soal berulangkali sebelum akhimya menyatakan paham.
Hasil analisis karakteristik siswa menunjukkan bahwa siswa sangat
tertarik untuk mempelajari matematika menggunakan buku siswa dan LKS
yang terkait dengan permasalahan sehari-hari. Pembelajaran di SMP
Negeri

3

dapat

diatasi

dengan

menggunakan

langkah-langkah

penyelesaian masalah Polya. Perangkat pembelajaran perlu dikembangkan
untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini sesuai dengan temuan
Triyanto (2014) yang mengemukakan bahwa menggunakan menggunakan
model Polya lebih efektif dalam meningkatkan proses berpikir siswa.
Berdasarkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, maka ditemukan:
c. Analisis materi

\

Berdasarkan analisis ujung depan, maka peneliti memilih materi pola
bilangan dalam pembelajaran model Polya.
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d. Analisis tugas
Berdasarkan tugas-tugas

yang

diberikan oleh

guru,

maka

ditemukan:
1) Aktivitas s1swa belum menunjukkan keterampilan s1swa dalam

menemukan

masalah,

keterampilan

mendefinisikan

keterampilan menyusun dugaan solusi sementara,

masalah,

keterampilan

menyelidiki, keterampilan menyempurnakan permasalahan yang telah
didefinisikan, dan keterampilan menguji solusi permasalahan.
2) Dalam pembelajaran seharusnya siswa diberikan kesempatan untuk
menyajikan

permasalahan

matematika

dalam

matematika secara tertulis, mengajukan dugaan,

bentuk

kalimat

dan menarik

kesimpulan.
3) Perlu <likembangkan desain pembelajaran yang mampu merangsang
aktivitas siswa, yang memungkinkan keefektifan dalam menanarnkan
konsep yang diajarkan.
4) Dalam pembelajaran matematika sebaiknya disediakan perangkat
pembelajaran yang berupa Lembar Kerja Siswa yang dapat
memfasilitasi terjadinya aktivitas siswa seperti yang diharapkan seperti
tercantum pada (a) dan (b).
e. Spesifikasi Kompetensi
Spesifikasi kompetensi beracuan kepada analisis materi barisan bilangan.
Adapun standar kompetensi dan kompetensi dasar dari materi pola
bilangan adalah sebagai berikut:
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1) Standar Kompetensi adalah memahami pola bilangan
bilangan

dan barisan

serta penggunaannya dalam pemecahan masalah.

2) Kompetensi Dasar adalah sebagai berikut:
•

Menentukan pola barisan bilangan sederhana

•

Menentukan suku ke-n barisan aritmetika dan barisan geometri.

•

Menentukan jumlah n suku pertama deret aritmetika dan deret
geometri.

•

Memecahkan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret

3) Silabus menggunakan

silabus

yang

dikembangkan

oleh guru

matematika SMP Negeri 3 Probolinggo yang disesuaikan dengan
sintaks pembelajaran.
2. Fase Desain (Perailcangan)

Rancangan langkah-langkah pembelajaran dalam LKS berisi rancangan (1)
penyajian informasi, (2) proses pengambilan kesimpulan tentang sejumlah ide dan
keterkaitannya dalam menyelesaikan masalah matematika yang di ukur melalui
kemampuan siswa menyajikan permasalahan matematika dalam bentuk kalimat
matematika secara tertulis, mengajukan dugaan,

dan menarik kesimpulan.

Rancangan langkah-langkah pembelajaran dalam RPP memuat aktivitas guru dan
siswa dalam tiap-tiup langkcll pembelajaran.
a.

Penyusunan Rencana Pembelajaran
Prototipe Rencana Pelaksanaan Pembe!ajaran ada!ah sebagai berikut:

1) Identitas mata pelajaran, memuat; satuan pendidikan, mata pelajaran,
kelas/semester, materi, alokasi waktu dan pertemuan keberapa.
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2) Standar kompetensi, kompetensi menyeluruh yang perlu dimiliki siswa
setelah mengikuti program pembelajaran pada materi barisan bilangan.
Standar Kompetensi pada rancangan rencana pembelajaran ini adalah
memahami pola bilangan dan batisan bilangan

serta penggunaannya

dalam pemecahan masalah.
3)

Kompetensi dasat, kompetensi minimal yang harus dimiliki siswa setelah
melaksanakan satu program pembelajaran. Pada materi barisan bilangan
terdapat empat Kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa

4)

lndikator,

performa

terukur

yang

ditampilkan

s1swa

setelah

melaksanakan satu program pembelajaran. Terdapat 6 indikator pada
pembelajaran ini.
5)

Tujuan, performa terukur yang ditampilkan siswa sebagai pengembangan
indikator setelah melaksanakan satu program pembelajaran. Tujuan
pembelajaran terdapat 6 hal yang harus dikuasai siswa

6)

Materi, rincian materi yang tercakup untuk mencapai indikator. Materi
pada pembelajaran ini adalah barisan bilangan

7)

Model pembelajara11, pendekatan yang dilakukan untuk mencapai standar
kompetensi

dan

kompetensi

dasar.

Pada rencana pembelajaran

menggunakan model pembelajaran problem solving
8) Langkah pembelajaran:
•

Pendahuluan

•

Kegiatan inti, merupakan jabaran terukur dari sintaks pembelajaran
berbasis masalah

•

Kegiatan akhir
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9) Sumber/bahan dan alat pembelajaran
10) Penilaian
RPP dibuat sesuai dengan sintak penyelesaian masalah Polya untuk
meningkatkan berpikir kritis siswa. Gambaran RPP yang telah dibuat dapat dilihat
pada Lampiran 02.
b. LKS
LKS yang dirancang pada pembelajaran ini adalah Lembar Kerja Siswa
melaui pembelajaran berbasis problem solving dalam meningkatkan
keterampilan berpikir kritis. Adapun gambaran LKS dapat dilihat pada
Lampiran 03

c. Buku Siswa
Buku siswa yang dirancang pada pembelajaran ini adalah buku siswa
melalui pembelajaran problem solving dalam meningkatkan keterampilan
berpikir kritis. Adapun gambaran Buku Siswa dapat dilihat pada
Lampiran 04.

d.THB
THB

yang dirancang pada pembelajaran ini adalah Tes Hasil Belajar

melalui pembelajaran problem solving dalam meningkatkan keterampilan
berpikir kritis. Adapun gambaran THB dapat dilihat pada Lampiran 05.

3. Fase Realisasi Konstruksi
Pada tahap ini dihasilkan prototipe l(awal) sebagai realisasi perancangan
model. Pada tahap ini dilakukan penyusunan sintak pembelajaran, menetapkan
sistem sosial, menentukan sistem pendukung yaitu syarat (kondisi) yang
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diperlukan agar model pembelajaran yang dirancang dapat terlaksana (Hobri,
2010)

Kondisi kelas yang diinginkan pada penelitian ini adalah setting kelas
dengan per kelompok. Pembentukan kelompok terdiri dari 4-5 siswa per
kelompok. Ketika berdiskusi untuk memecahkan masalah siswa diharapkan aktif
bertanya, berpe11dapat, serta kritis terhadap masalah yang disodorkan oleh guru.
Suasana yang diharapkan adalah siswa berinteraksi dengan gum dan
teman, punya rasa ingin tahu, berusaha mencoba-coba (berusaha mengerjakan
dengan cara lain), mencari infonnasi dengan membaca buku, merencanakan
langkah-langkah penyelesaian, mengoreksi kembali hasil pemecahan masalah.
4. Pembahasan Fase Tes, Evaluasi, dan Revisi

Hasil fase ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hasil validasi dan hasil
uji coba di lapangan. Hasil validasi digunakan untuk menilai validitas perangkat
sebelum pelaksanaan uji coba di lapangan. Dengan hasil validasi ini dibuat
keputusan, apakah perangkat masih perlu revisi sebelum uji coba atau telah siap
diujicobakan di lapangan. Sedangkan hasil uji coba lapangan digunakan untuk
menilai kepraktisan dan keefektifan perangkat pembelajaran. Hasil uji coba
lapangan menjadi dasar membuat keputusan, apakah prototipe perangkat telah
final atau perlu revisi dan di uji coba kembali.
a. Validasi Perangkat Pembelajaran
Perangkat pembelajaran yang telah divalidasi

dan dikomentari oleh

validator kemudian direvisi kembali agar digunakan pada ujicoba lapangan.
Adapun perangkat pembelajaran yang sudah divalidasi oleh validator adalah
sebagai berikut.
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1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Proses validasi dilakukan dengan menyerahkan perangkat dan lembar validasi
kepada validator. Validator menilai perangkat berdasar lembar validasi itu.
Berdasarkan data di atas, diperoleh persentase rata-rata keseluruhan yaitu
91,0%, dan berdasar kriteria kevalidan yang telah ditetapkan, maka prototipe RPP
memenuhi kriteria valid tanpa revisi. Karena itu pada langkah selanjutnya
dilakukan uji coba lapangan terhadap RPP ini. RPP yang valid dapat dilihat pada
Lampiran 02.

Ada beberpa komentar validator mengenai RPP yang kemudian telah
direvisi oleh peneliti. Komentar dan revisi RPP adalah sebagai berikut.

Tabel 4.45 Revisi RPP

Aktivitas yang
dikomentari
RPP Pertemuan 2

RPP Pertemuan 3

lsi komentar/saran

I

Revisi RPP

soal
Soal untuk HOT relatif belum Mengganti
pada
ada yang sangat kompleks ( pertemuan
2
dan
kompleksitas tinggi)
menambahkan cara lain pada
Kegiatan
siswa
fase fase memeriksa kembali di
"memeriksa kembali" ditambah kegiatan siswa
"Apakah ada cara lain?"
Cermati kembali, masalah 1 dan Mengganti masalah I dan
2 apa benar-benar masalah bagi masalah
pada
RPP
2
siswa, sepertinya soal rutin. pertemuan 3 dengan soal
Konstruksikan 1 soal lagi yang nonrutin
benar-benar masalah.

I

2) LKS
Va!idasi LKS dan validasi RPP dilakukan oleh validator yang sama. Selain
menilai berdasar lembar validasi, validator juga diminta memberi saran, komentar
dan catatan-catatan yang dipandang penting tentang LKS.
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Berdasarkan rata-rata tiap aspek, maka persentase rata-rata keseluruhan
yaitu 85,3%, dan berdasar kriteria kevalidan yang telah ditetapkan, maka prototipe
LKS memenuhi kriteria valid tanpa revisi. Karena itu pada langkah selanjutnya
dilakukan uji coba lapangan terhadap LKS ini. LKS yang valid dapat dilihat pada
Lampiran 03.

Ada beberpa komentar validator mengenai LKS yang kemudian telah
direvisi oleh peneliti. Komentar dan revisi LKS adalah sebagai berikut.
Tabel 4.46 Revisi LKS
Aktivitas yang
dikomentari
LKS Pertemuan 2

Isi komentar/saran

Revisi LKS

LKS
sebaiknya
berisi
lembaran
yang
harus
dilengkapi siswa, bukan
berupa
soaVmasalah,
sehingga sebagaian isian di
LKS
diisi
peneliti/guru,
lainnya diisi siswa

Merevisi LKS Pertemuan 2
dengan
menambahkan
lembaran
yang
harus
dilengkapi siswa sehingga
sebagian lembaran diisi
oleh siswa

3) Buku Siswa
Validasi Buku Siswa dilakukan oleh validator yang sama. Selain menilai
berdasar lembar validasi, validator juga diminta memberi saran, komentar dan
catatan-catatan yang dipandang penting tentang Buku Siswa.
Berdasarkan rata-rata tiap aspek, maka persentase rata-rata keseluruhan
yaitu 86,2%, dan berdasar kriteria kevalidan yang telah ditetapkan, maka prototipe
Buku siswa memenuhi kriteria valid tanpa revisi. Karena itu pada langkah
selanjutnya dilakukan uji coba lapangan terhadap Buku Siswa. Buku Siswa yang
valid dapat dilihat pada Lampiran 04.
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Ada beberpa komentar validator mengenai Buku Siswa yang kemudian
telah direvisi oleh peneliti. Komentar dan revisi Buku Siswa adalah sebagai
berikut.
Tabel 4.47 Revisi Buku Siswa
Aktivitas
dikomentari
Buku
Pertemuan I

Buku
Pertemuan 2

yang

lsi komentar/saran

Siswa "Masalah" berbeda dengan
"Soal rut in" nampaknya
masalah pada buku siswa,
layak
belum
dikatakan/dikategorikan
sebagai masalah
Siswa Sebagian besar soal bukan
open-ended

Revisi Buku Siswa
Merevisi buku siswa pada
1
dengan
pertemuan
mengubah soal rutin menjadi
masalah dengan menyajikan
soal nonrutin
s1swa
Merevisi
buku
dengan
pertemuan
2
mengganti soal menjadi soal
open-ended.

4) Tes Hasil Belajar.
V alidasi THB

dilakukan oleh validator yang sama. Selain menilai

berdasar lembar validasi, validator juga diminta memberi saran, komentar dan
catatan-catatan yang dipandang penting tentang THB.
Tes Hasil Belajar sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator yang telah
ditentukan. Tes ini memuat enam soal uraian yang berbasis pada masalah praktis
seputai" kehidupan siswa dan tiap soal terdiri dari tiga sampai enam pertanyaan.
Materi soal diambil dari soal-soal yang dikembangkan dalam LKS dengan
beberapa modifikasi. Susunan pertanyaan dalam tiap soal dimulai dengan masalah
dan dibuat untuk menjadi bahan atau alat untcl<. menjawab pertanyaan berikutnya.
Susunan pertanyaan demikian agar siswa dapat mengembangkan penalaran
matematikanya secara utuh.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42704.pdf

141

Prototipe soal yang telah disusun kemudian didiskusikan dengan guruguru pengajar Matematika di SMP Negeri 3 Probolinggo dan divalidasi oleh tiga
validator ahli.
Berdasar penilaian ketiga validator diperoleh kesimpulan bahwa soal ini
memiliki validitas isi dengan rata-rata 88,5% sehingga berdasar kriteria yang telah
ditetapkan, mak:a THB ini memenuhi syarat valid dan tanpa revisi. THB yang
valid dapat dilihat pada Lampiran 05.
Nasution (2007) mengatak:an bahwa suatu tes harus memenuhi dua syarat,
yaitu; (1) valid dan (2) reliabel. Lebih lanjut dikatak:an bahwa dari kedua syarat
itu, yang utama harus diperhatikan adalah validitasnya. Reliabilitas tidak: memberi
jaminan bahwa alat ukur itu valid, sedangkan instrumen yang valid juga reliabel
karena menurut definisinya alat ukur yang valid ak:an mengukur apa yang harus
diukur. Secara tegas dikatak:an bahwa instrumen (tes) yang betul-betul valid selalu
reliabel.
Atas dasar alasan ini mak:a pengembangan THB pada penelitian ini hanya
memperhatikan kevalidan saja.
Ada beberpa komentar validator mengenai THB yang kemudian telah
direvisi oleh peneliti. Komentar dan revisi THB adalah sebagai berikut.
Tabel 4.48 Revisi THB
Aktivitas yang

Isi komentar/saran

Revisi

dikomentari
Masalah/Soal

Tambahkan
sehingga

satu

masalah

siswa

lagi,

mampu

mengevaluasi, apakah penyelesaian
masalah tersebut dapat dievaluasi
siswa atau tidak.
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b.

Pengembangan Instrumen
Dalam

penelitian

ini

dikembangkan

instrumen

penelitian

yaitu

pengembangan lembar observasi dan pengembangan pedoman wawancara.
1) Pengembangan Lembar Observasi
Dalam penelitian ini dikembangkan dua lembar observasi, yaitu lembar
observasi guru dam lembar observasi siswa.
(a) Pengembangan Lembar Observasi Aktivitas Guru
Lembar observasi ini memuat lima komponen, yaitu: (1) tahap , (2)
indikator, (3) deskriptor/ uraian aktivitas guru, (4) catatan, dan (5) skor yang
menyatakan kesesuaian aktivitas guru dan pernyataan dalam lembar observasi.
Lembar observasi ini disusun mengacu kepada sintak model yang dikembangkan.
Prototipe awal dari lembar observasi divalidasi oleh tiga orang validator ahli.
Dari data pada hasil diperoleh persentase hasil validasi rata-rata
keseluruhan yaitu 94,4%, sehingga berdasar kriteria yang telah ditetapkan, maka
lembar observasi aktivitas guru ini memenuhi syarat valid dan tanpe revisi.
Lembar observasi aktivitas guru yang valid dapat dilihat pada Lampiran 13.
(b) Pengembangan Lembar Observasi Aktivitas Siswa

Lembar observasi ini dikembangkan berdasar sintak Pembelajaran
Berbasis Masalah. Lembar observasi ini memuat empat belas pernyataan aktivitas,
yaitu: (1) melakukan kegiatan rutin di awal tatap muka, (2) menerima penjelasan
tujuan pembelajaran, (3) memperhatikan penjelasan aturan main pembelajaran
berbasis masalah, (4) menyimak penjelasan pentingnya materi, (5) terlibat dalam
pembangkitan pengetahuan awal, (6) terlibat dalam pengaturan kelompok yang
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sudah direncana sebelumnya, (7) menenma lembar kerja siswa dan lembar
coretan untuk diskusi, (8) menemukan masalah, (9) mendefinisikan masalah, (10)
menyusun dugaan solusi sementara, (11) menyelidiki, (12) menyempumakan
permasalahan yang telah didefinisikan, (13) menguji solusi permasalahan, (14)
melakukan aktivitas rutin akhir tatap muka.
Dari data pada hasil diperoleh persentase hasil validasi rata-rata keseluruhan
yaitu 92,3%, sehingga berdasar kriteria yang telah ditetapkan, maka

lembar

observasi aktivitas siswa ini memenuhi syarat valid dan tanpa revisi. Lembar
observasi aktivitas siswa yang valid dapat dilihat pada Lampiran 14
Prototipe awal dari lembar observasi divalidasi oleh tiga orang validator ahli.
2) Pengembangan Pedoman Wawancara.
Pedoman wawancara digunakan untuk merekam tanggapan siswa.
Tanggapan yang dimaksud adalah bagaimana cara dan strategi siswa dalam
mengembangkan penalarannya dalam menyelesaikan permasalahan. Sehingga
data yang terekam digunakan untuk triangulasi data yaitu mengukur keakuratan
data yang diperoleh melalui kegiatan siswa dalam menyelesaikan 1 embar Kerja
Siswa (LKS).
Pedoman wawancara ini digunakan untuk mewawancarai siswa. Wawancara
dilakukan pada akhir pertemuan. Berdasar penilaian ketiga validator diperoleh
kesimpulan bahwa soal ini memiliki validitas isi dengan rata-rata 94,0% sehingga
berdasar kriteria yang telah ditetapkan, maka

lembar

validasi pedoaman

wawancara ini memenuhi syarat valid dan tanpa revisi. Lembar validasi pedoman
wawancara yang valid dapat dilihat pada Lampiran 12.
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Rekapitulasi hasil validasi dari semua validator memenuhi kriteria
kevalidan. RPP presentese hasil rata-rata validasi adalah 91,0% berarti telah
memenuhi kriteria kevalidan. LKS presentese hasil rata-rata validasi adalah 85,3%
berarti telah memenuhi kriteria kevalidan. Buku Siswa presentese hasil rata-rata
validasi adalah 86,2% berarti telah memenuhi kriteria kevalidan. Lembar
observasi aktivitas guru presentese hasil rata-rata validasi adalah 94,4% berarti
telah memenuhi kriteria kevalidan. Lembar Observasi aktivitas siswa presentese
hasil

rata-rata validasi

adalah

92,3%

berarti

telah memenuhi

kriteria

kevalidan.THB presentese hasil rata-rata validasi adalah 88,5% berarti telah
memenuhi kriteria kevalidan. Lembar wawancara presentese hasil rata-rata
validasi adalah 94,0% berarti telah memenuhi kriteria kevalidan.
J3erikut ini merupakan hasil wawancara antara peneliti dengan siswa,
P

: Barusan kamu mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan
problem

solving,

bagaimana

menurut

pendapatmu

dengan

pendekatan pembelajaran problem solving yang baru saja kamu
ikuti?
S1

Saya senang bu,..senang.

P

Kenapa kok senang?

S1

Karena dengan pembelajaran menggunakan problem solving, saya
akan lebih aktif berkomunikasi dengan teman, dengan guru,
berpikir ingin bisa menyelesaikan masalah.

P

Apakah kamu pernah mendapatkan pembelajaran seperti ini

Sl

Belum pernah

P :

Kemudian pada pembelajaran problem solving ini menggunakan
model Polya, maksudnya model Polya itu menggunakan empat
langkah penyelesaian. Apa saja langkah-langkah Polya itu?

S1

Langkah

pertama

memahami

masalah,

langkah

kedua

merencanakan pemecahan masalah, langkah ketiga melaksanakan
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pemecahan masalah, dan langkah keempat mengoreksi kembali
langkah-langkah yang sudah dikerjakan.
P

Iya, jadi kamu setiap menyelesaikan masalah atau soal harus
menggunakan empat langkah itu. Pada langkah pertama apa saja
yang kamu lakukan?

S1

Langkah pertama yang saya lakukan untuk mengetahui dan
memahami masalah.

P

Iya, pada langkah memahami masalah itu apa saja yang kamu
lakukan?

S1

Dalam memahami masalah itu saya terlebih dahulu membaca soal
tersebut, setelah dimengerti saya menulis yang diketahuinya dan
apa yang ditanya dalam masalah tersebut.

P

Apa kamu membaca soal itu cukup satu kali?

S1

Tidak, kalau masih belum mengerti saya harus mengulan membaca
lagi masalah tersebut.

P

Iya diulangi lagi membaca untuk mengetahui apa yang diketahui
dan yang ditanyakan, langkah berikutnya apa?

S1

Merencanakan pemecahan masalah

P

Apa saja yang kamu lakukan disitu?

S1

Di merencanakan pemecahan masalah ini saya menulis apa yang
diketahui, e.. apa yang ditanyakan disini saya harus mencari rumus
atau konsep lain yang ada hubungannya dengan masalah atau soal
tersebut.

P

Iya, apa kamu tidak kesulitan mdaksanakan langkah kedua ini?

S1

Kesulitan

P

Kesulitannya dimana?

Sl

Takut rumusnya tidak cocok dan takut langkah-langkahnya salah.

P

Jadi kamu harus betul-betul membaca dulu ya, rumus yang mana
yang sesuai dengan soal yang ditanyakan termasuk langkah-langkah
yang sesuai. Langkah ketiga?

S1

Langkah ketiga melaksanakan pemecahan masalah.

P

Apa saja yng kamu lakukan pada langkah ini.
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S1

Melakukan perhitungan dari rum.us yang sudah ditulis di
perencanaan tadi, kemudian apa yang diketahui dimasukkan
kedalam rumus tadi.

P

Setelah dimasukkan kedalam rum.us, apayang kamu lakukan.

S1

Saya melakukan perhitungan sehingga saya memperoleh.

P

Memperoleh apanya

S1

Memperoleh jawabannya.

P

MEMPEROLEH HASILNY A.

S1

lya memperoleh hasilnya.

P

Setelah tiga langkah itu , langkah berikutnya apa

S1

Langkah keempat mengoreksi kembali

P

Mengapa kok dikoreksi kembali?

S1

Karena takut ada yang salah, kalau ada yang salah kita betulkan.

P

Jadi tahap memeriksa kembali itu artinya kamu koreksi kembali
untuk mengetahui apakah jawabannya sudah betul. Kalau sudah
betul ndak masalah tetapi kalau masih ada yang keliru harus
dibetulkan.

Sl

Iya bu

P

Kemudian materi yang kamu terima adalah pola dan barisan
bilangan. Apa pengertian dari pola bHangan itu?

S1

Pola bilangan adalah suatu keteraturan atau keterurutan suatu
bilangan.

P

Coba kamu beri contoh suatu pola bilangan

S1

( S 1 membuat gambar segitiga ), yang pertama ada satu segitiga,
yang kedua ada tiga segitiga, gambar ketiga ada lima segitiga, dan
seterusnya.

P

Maksudnya gambar pertama itu, yang benar apa

S1

Suku pertama

P

Jadi kalau menyebutkan itu jangan gambar pertama ada satu
segitiga, pada suku pertama ada satu segitiga

S1

lya bu, suku pertama ada satu segitiga, suku ke dua ada tiga
segitiga, dan suku ketiga ada lima segitiga.
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P

Selain pola bilangan, kamu juga menerima materi barisan bilangan.
Barisan bilangan apa saja yang kamu ketahui.

SI

Barisan bilangan aritmetika dan barisan bilangan geometri

P

Apa pengertian barisan bilangan aritmetika

SI

Barisan bilangan aritmetika adalah suatu barisan bilangan dimana
untuk menentukan suku berikutnya ditambah bilangan yang sama

P

Coba beri contohnya.

SI

Contohnya 3, 5, 7, 9, 11, 13, ...

P

Tadi saya kan sudah bilang, tolong kalau menyebutkan barisan
bilanganjanganlah 3, 5,, 7, .... Coba diulangi lagi

SI

Suku pertama 3, suku kedua 5, suku ketiga 7, suku keempat9, dan
seterusnya.

P

Itu merupakan contoh apa tadi?

SI

Contoh barisan aritmetika

P

Contoh barisan aritmetika diatas mempunyai aturan bagaimana?

SI

Mempunyai aturan ditambah dua.

P

Coba beri contoh barisan aritmetika yang lain

S1

Barisan aritmetika yang lain, suku pertama 2, suku ke dua 5, suku
ketiga 8, suku keempat I I, suku kelima 14, dan seterusnya

P

Kalau yang kedua ini aturannya bagaimana

SI

Ditambah bilangan tiga

P

Kamu tahu barisan geometri?

SI

Tahu

P

Apakah pengertian barisan geometri

SI

Suatu barisan bilangan dimana untuk mengetahui suku berikutnya
dikalikan bilangan tetap atau bilangan yang sama.

P

Contohnya bagaimana?

SI

Contohnya pada suku pertama 2, sukuk kedua 4, suku ketiga 8,
suku keempat I6, suku kelima 32, dan seterusnya

P

Kamu masih ingat menentukan suku ke-n barisan aritmetika,
bagaimana rumusnya?

SI

Suku ke-n sama dengan a+ (n-I) b
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P

a iru apa

SI

a suku pertama, b itu beda

P

b, beda maksudnya apa

S1

( siswa terdiam)

P

Misalnya ini ( peneliti memberikan contoh barisan bilangan)
Barisan 17, I 9, 2 I, 23, ... .ini mempunyai aturan bagaimana?

SI

Ditambah dua

P

Iya, kalau begitu b nya berapa

SI

Dua

P

Setelah empat kali pertemuan, kamu mendapatkan tes hasil belajar,
artinya disini kamu <lites penguasaan hasil belajar dari materi yang
diberikan.

SI

Iya bu

P

Tes hasil belajar yang kar.m kerjakan itu apakah sudah sesuai
dengan tujuan peIPbelajaran yang yang diberikan pada empat kali
pertemuan itn?

Sl

Sesuai

P

Pada masalah pertama itu kan ada amoeba yang merubah bentuknya
itu, apa kamu ada kesulitan
s~telah

S1

Awalnya ndak bisa terus

P

Pada masalah 1 tersebut discdiakan empat gambar , pertanyaannya

dipal1ami bisa

kamu harus membuat dua gambar berikutnya , dari perubahan
amoeba itu kamu tahu aturannya?
Sl

Tahu

P

Bagaimana aturan amoeba merubah diri?

S1

Searah dengan jarum jam

P

Apanya yang searah dengan jarum jam, arah jarum jam itu kemana?

Sl

........ ?

P

Arahjarumjam itu kan kesini (Peneliti menunjuk arahja.lll11jam?

Sl

0, iya bu

P

Sekarang coba baca masalah kedua

Sl

( Membaca masalah kedua)
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P

Tahukah kamu barisan Fibonacci itu?

SI

Tahu bu

P

Barisan Fibonacci itu barisan yang bagaimana?

S1

Kita harus mengetahui terlebih dahulu suku ke satu dan suku ke
dua, sehingga jika kita ingin mengetahui suku ke tiga dan
seterusnya kita harus menjumlahkan dua suku sebelumnya.

P

Jadi suku pertama dan suku kedua diketahui, menentukan suku
ketiga?

S1

Menjumlahkan suku ke satu dan suku ke dua

P

Kalau menentukan suku ke lima?

S1

Menjumlahkan suku ke tiga dan suku ke empat

P

Tes hasil belajar yang kamu kerjakan ada enam masalah, waktu
yang disediakan apakah cukup?

S1

Tidak cukup

P

Apa alasannyci kok tidak cukup

S1

Karena yang sulit itu untuk menentukan rumusnya pada langkahlangkah merencanakan masalah.

P

Sulit bagaimana

Sl

Saya kan harus mencari rumus atau langkah-langkah yang tepat
dengan masalah tersebut.

P

lya, jadi memang begini, kamu kan tidak. terbiasa menyelesaikan
masalah menggunakan model Polya sehingga waktu yang
disediakan tidak cukup.Setiap masalah/soal yang kamu kerjakan itu
harus menggunakan empat langkah yaitu (1) memahami dan
mencermati masalah, (2) merencanakan pemecahan masalah, (3)
melaksanakan pemecahan masalah, dan (4) memeriksa kembali.
Dan saya yakin kalau kalian terbiasa dengan menggunakan tahapan
Polya ,Insyaallah kalian bisa.

S1

lya bu terima kasih.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan menurut pendapat siswa
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tentang pembelajaran dengan pendekatan problem solving yang baru mereka
ikuti,

antara lain di dalam kegiatan pembelajaran siswa tidak hanya sekedar

mendengarkan, mencatat, , kemudian menghafalkan materi pelajaran, akan tetapi
melalui problem solving siswa aktif berpikir, berkomunikasi mencari dan
mengolah data, dan akhimya menyimpulkan.
Selama ini siswa belum pemah mendapatkan pembelajaran seperti ini, hal
ini terbukti dari jawaban siswa antara lain mulai duduk di bangku Sekolah Dasar
sampai dengan Sekolah Menengah Pertama belum pemah mendapatkan
pembelajaran dengan pendekatan problem solving.
Pemahaman siswa tentang materi menyatakan masalah sehari-hari yang
berkaitan

dengan

barisan

bilangan, jawaban

siswa

antara

lain

dapat

menyelelesaikan masalah (soal) dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan
dengan barisan bilangan.
Pemahaman siswa tentang materi menentukan pola bilangan, berdasarkan
jawaban siswa antara lain dapat menentukan pola bilangan persegi, pola bilangan
genap, pola bilangan Fibonacci, cill.
Pemahaman siswa tentang materi menemukan suku ke-n pada barisan
aritmetika, berdasarkan jawaban siswa antara lain memahami pengertian barisan
aritmetika dan untuk menemukan suku ke-n awalnya kesulitan tetapi dilakukan
berulang -ulang akhir siswa bisa menemukan suku ke-n.
Pemahaman siswa tentang materi menemukan suku ke-n pada barisan
geometri, berdasarkan jawaban siswa antara lain dapat memahami pengertian
batisan aritmetika dan untuk menemukan suku ke-n awalnya juga kesulitan tetapi
setelah dilakukan berulang-ulang akhimya bisa terselesaikan.
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Tanggapan s1swa tentang tes akhir belajar yang dilakukan guru,
berdasarkan jawaban siswa antara lain tes akhir belajar yang dilakukan oleh guru
terdapat 6 masalah yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Tanggapan siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat
pada tes akhir belajar, berdasarkan jawaban siswa antara lain dalam
menyelesaikan masalah-masalah tes akhir belajar siswa menggunakan petunjuk
penyelesaian menggunakan langkah-langkah Polya antara lain: (a) memperhatikan
dan

mencermati

masalah,

(b)

merencanakan

pemecahan

masalah,

(c)

melaksanakan pemecahan masalah, dan (d) periksa kembali jawabannya.
Tanggapan siswa menyelesaikan masalah-masalah pada tes akhir belajar
yang telah dikerjakan, berdasarkan jawaban siswa antara lain untuk merencanakan
pemecahan masalah siswa merasa agak kesulitan untuk menentukan langkahlangkah yang tepat, ragu dalam menuliskan rumus. Untuk tahap meldsanakan
pemecahan masalah tnggal melanjutkan langkah-langkah yang sudah ditentukan
pada rencana pemecahan masalah, apabila langkah-langkah yang dibuat pada
merencanakan masalah keliru maka siswa mer-aSa untuk melaksanaka.1 pemecahan
masalah juga keliru dan sebaliknya.
C. Uji Coba lapangan
Uji coba ini pada hakikatnya adalah untuk menilai kepraktisan dan
keefektifan desain. Untuk melaksanakan desain itu, maka dikembangkan
perangkat pembelajaran. Perangkat itulah yang dibawa ke kelas untuk
melaksanakan uji coba. Hasil uji coba perangkat ini kemudian digunakan untuk
membuat keputusan tentang desain yang dikembangkan.
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Perangkat yang dikembangkan adalah RPP, LKS, Buku siswa, dan THB.
Pada setiap pertemuan siswa mengerjakan satu LKS dan dikumpulkan pada akhir
pertemuan itu. Materi yang digunakan dalam uji coba ini adalah Pola Bilangan.
Berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di SMP Negeri 3 Probolinggo, maka
uji coba ini dilakukan pada siswa kelas IX semester genap. Uji coba perangkat ini
dilakukan sekali, dalam arti dilakukan satu siklus yang terdiri dari empat kali
tatap muka.
a. Pertemuan 1 (Rabu, 18 Maret 2015, jam 06.45-08.05)
Pada pertemuan pertama ini peneliti sekaligus pengajar memasuki ruang
kelas yang telah didesain sesuai dengan kebutuhan pembelajaran problem solving
model Polya. Peneliti memasuki ruangan bersama tiga orang observer. Dua orang
observer mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung, sedangkan
seorang observer mengamati aktivitas guru selama pembelajaran berlangsung.
Guru

mengecek

kesiapan

siswa

dengan

meminta

siswa

untuk

mengeluarkan peralatan belajar yang dibutuhkan. Guru mempersiapkan LCD
yang akan dipakai sebagai media pembelajaran. Setelah berdoa dan presensi
kehadiran siswa, guru memulai pembelajaran. Guru memotivasi siswa dengan
menyampaikan kegunaan dari pemahaman siswa terhadap permasalahan seharihari yang berkaitan dengan barisan bilangan. Guru kemudian mengecek materi
yang harus dikuasai sebelumnya. Guru kemudian menyampaikan tujuan
pembelajaran dan hasil belajar yang diharapkan akan dicapai siswa dan
menginformasikan cara belajar yang ditempuh. Kemudian siswa berkelompok.
Guru menayangkan beberapa masalah sehari-hari yang berkaitan dengan
barisan bilangan dan unsur-unsur barisan bilangan berupa power poin. Siswa

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42704.pdf

153

diminta menanggapi masalah yang disajikan oleh guru. Siswa dengan nomor 2
dan 21 menanggapi permasalahan tersebut. Siswa no 18 mempertanyakan masalah
sehari-hari tentang barisan bilangan . Kemudian guru membagi Lembar Kerja
Siswa. Siswa mencermati, membaca dan memahami kondisi soal dalam LKS.
Guru membimbing siswa untuk menuliskan apa yang diketahui dan apa yang
ditanya pada soal tersebut. Siswa menganalisis pertanyaan yang terdapat dalain
LKS (fase memahami masalah).
Siswa berdiskusi membangun keterampilan dasar yaitu menentukan
langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada LKS. Dengan
bimbingan guru, siswa merencanakan langkah-langkah pemecahan masalah antara
lain: 1) merinci tabel untuk mengaitkan antara bulan dan banyaknya baju yang
dijahit, 2) cara merinci suku tertentu dan 3) menemukan rumus suku ke-n. Guru
memotivasi siswa agar berdiskusi untuk mencari konsep-konsep atau teori yang
saling menunjang. (fase merencanakan pemecahan masalah)
Siswa melakukan perhitungan merinci tabel untuk mengaitkan antara
bulan dan banyalr.nya baju yang dijahit. Dari tabel tersebut siswa mengurutkan
bilangan-bilangan yang menunjukkan banyaknya baju. Dengan bimbingan guru
siswa

menemukan

barisan

bilangan

dari

rr1engurutkan

bilangan

yang

menunujukkan banyaknya baju tersebut diatas. Dengan bimbingan guru, siswa
mencoba membuktikan cara merinci nilai dari suku-suku yang ditanyakan. Siswa
menemukan rumus suku ke-n (melaksanakan pemecahan masalah).
Guru meminta siswa mengecek ulang dan menelaah kembali dengan teliti
setiap jawaban yang sudah dikerjakan. Siswa diminta untu menyelesaikan dengan
cara lain jika ada. (memeriksa kembali).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42704.pdf

154

Guru meminta siswa untuk berdiskusi menyelesaikan masalah 2 dengan
menggunakan langkah-langkah Polya seperti menyelesaikan masalah 1. Guru
membimbing

s1swa,

membantu,

memotivasi

agar

siswa

aktif

dalam

menyelesaikan masalah.
Siswa mempresentasikan hasil penyelesaian masalah yang diwakili oleh
dua kelompok. Kelompok lain menilai dan menanggapi hasil presentasi siswa.
Guru membimbing siswa menganalisis proses hasil pemecahan masalah dengan
cara membahas bersama-sama dan mengevaluasi secara keseluruhan keberhasilan
menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan barisan bilangan.
Pad.a kegiatan penutup, guru memberikan kuis sebagai umpan balik dan
membimbing siswa untuk membuat rangkuman serta memberikan tugas PR yang
diambilkan dari Uji Kompetensi 1 pada Buku Siswa halaman 220.
b. Pertemuan 2 (Jum'at, 20 Maret 2015,jam 06.45-08.45)
Pada pertemuan kedua peneliti sekaligus pengajar memasuki ruang kelas
yang telah didesain sesuai dengan kebutuhan pembelajaran problem solving
model Polya. Peneliti memasuki ruangan bersama tiga orang observer. Dua orang
observer mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung, sedangkan
seorang observer mengamati aktivitas guru sefa.ma pembelajaran berlangsung.
Guru

mengecek

kesiapan

siswa

dengan

meminta

siswa

untuk

mengeluarkan peralatan belajar yang dibutuhkan.. Guru mempersiapkan LCD
yang akan dipakai sebagai media pembelajaran. Setelah berdoa dan presensi
kehadiran siswa, guru memulai pembelajaran. Guru memeriksa tugas pekerjaan
rumah siswa dan membahas soal-soal yang ditanyakan siswa. Guru memotivasi
siswa dengan menyampaikan kegunaan dari pemahaman siswa terhadap
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menganalisis pola barisan bilangan dan menemukan aturan suku ke-n suatu pola
barisan bilangan. Guru kemudian mengecek materi yang harus dikuasai siswa
sebelumnya

sebagai

apersepst.

Guru

kemudian

menyampaikan

tujuan

pembelajaran dan hasil belajar yang diharapkan akan dicapai siswa dan
menginfonnasikan cara belajar yang ditempuh. Kemudian siswa berkelompok.
Guru menayangkan masalah pola bilangan genap, pola bilaugan ganjil,
pola bilangan segitiga, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, pola
bilangan segitiga Pascal, barisan bilangan Fibonacci, dan menemukan suku ke-n
suatu pola barisan bilangan berupa power poin. Siswa diminta menanggapi
masalah yang disajikan oleh guru. Siswa dengan nomor 4 dan 22 menanggapi
pennasalahan tersebut. Siswa no 17 mempertanyakan masalah menemukan suku
ke-n dari pola bilangan segitiga . Kemudian guru membagi Lembar Kerja Siswa
tentang menelaah pola bilangan ganjil dan menclaah pola bilangan segitiga
Pascal. Siswa mencennati, membaca dan memahami kondisi soal dalam LKS.
Guru berkeliling memperhatikan siswa untuk menuliskan apa yang diketahui dan
apa yang ditanya pada soal tersebut. Siswa menganalisis pertanyaan yang terdapat
dalam LKS (fase memahami masalah).
Siswa berdiskusi membangun keterampilan dasar yaitu menentukan
langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada LKS. Guru
bimbingan siswa yang menemui kesulitan , siswa merencanakan langkah-langkah
pemecahan masalah antara lain: 1) menganalisis gambar lingkaran dan gambar
persegi berwama merah I hijau, 2) membandingkan jumlah bilangan ganjil
terhadap luas persegi dan 3) menemukan rumus jumlah dari n bilangan ganjil
yang pertama . Guru memotivasi siswa agar berdiskusi untuk mencari konsep-
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konsep atau teori yang saling menunjang. (fase merencanakan pemecahan
masalah)
Siswa melakukan perhitungan antara lain: 1) menuliskan lima suku
pertama pada pola bilangan ganjil, 2) menentukan banyaknya persegi yang
berwama merah dan hijau serta membandingkan dengan pola bilangan yang
berbentuk lingkaran, 3) merinci tabel untuk mengaitkan antara jumlah bilanganbilangan ganjil dan luas persegi, dan 4) menemukan rumus jumlah dari n bilangan
ganjil (melaksanakan pemecahan masalah).
Guru meminta siswa mengecek ulang dan menelaah kembali dengan teliti
setiap jawaban yang sudah dikerjakan. Siswa diminta untu menyelesaikan dengan
cara lainjika ada. (memeriksa kembali).
Guru merninta siswa untuk berdiskusi menyelesaikan masalah 2 dengan
menggunakan langkah-langkah Polya seperti menyelesaikan masalah 1. Guru
membL'llbing

siswa,

membantu,

memotivasi

agar

s1swa

aktif

dalam

menyelesaikan masalah.
Siswa mempresentasikan hasil penyelesaian masalah yang diwakili oleh
dua kelompok. Kelompok lain menilai dan menanggapi hasil preser..tasi siswa.
Guru membimbing siswa menganalisis proses hasil pemecahan masalah dengan
cara membahas bersama-sama dan mengevaluasi secara keseluruhan keberhasilan
siswa untuk menganalisis pola barisan bilangan.
Pada kegiatan penutup, guru memberikan kuis sebagai umpan balik dan
membimbing siswa untuk membuat rangkuman serta memberikan tugas PR yang
diambilkan dari Uji Kompetensi 2 pada Buku Siswa halaman 23 7.
c. Pertemuan 3 (Rabu, 25 Maret 2015,jam 06.45-08.45)
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Pada pertemuan ketiga peneliti sekaligus pengajar memasuki ruang kelas
yang telah didesain sesuai dengan kebutuhan pembelajaran problem solving
model Polya. Peneliti memasuki ruangan bersama tiga orang observer. Dua orang
observer mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung, sedangkan
seorang observer mengamati aktivitas guru selama pembelajaran berlangsung.
Guru

mengecek

kesiapan

siswa

dengan

meminta

siswa

untuk

mengeluarkan peralatan belajar yang dibutuhkan.. Guru mempersiapkan LCD
yang akan dipakai sebagai media pembelajaran. Setelah berdoa dan presensi
kehadiran siswa, guru memulai pembelajaran. Guru memeriksa tugas pekerjaan
rumah siswa dan membahas soal-soal yang ditanyakan siswa. Guru memotivasi
siswa dengan menyampaikan kegunaan dari pemahaman siswa terhadap
menelaah barisan aritmetika dan barisan geometri serta menemukan suku ke-n
barisan aritmetika. Guru kemudian
sebelumnya

sebagai

apersepsi.

meng~cek

Guru

materi yang harus dikuasai siswa

kemudian

menyampaikan

tujuan

pembelajaran dan hasil belajar yang diharapkan akan dicapai siswa dan
menginformasikan cara belajar yang ditempuh. Kemudian siswa berkelompok.
Guru menayangkan masalah menelaah barisan aritmetika, menelaah
barisan geometri dan menemukan suku ke-n barisan aritmetika beserta altematif
penyelesaiannya berupa power poin. Siswa diminta menanggapi masalah yang
disajikan oleh guru. Siswa dengan nomor 3 dan 23 menanggapi permasalahan
tersebut. Siswa no I 0 dan 16 mempertanyakan masalah pengertian barisan
aritmetika dan kegunaan fase memeriksa kembali pada langkah-langkah Polya.
Kemudian guru membagi Lembar Kerja Siswa tentang menelaah barisan
aritmetika dan menemukan suku ke-n barisan aritmetika. Siswa mencermati,
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membaca dan
memperhatikan

memahami

kondisi

soal

dalam

LKS.

Guru

berkeliling

siswa untuk menuliskan apa yang diketahui dan apa yang

ditanya pada soal tersebut. Siswa menganalisis pertanyaan yang terdapat dalam
LKS (fase memahami masalah).
Siswa berdiskusi membangun keterampilan dasar yaitu menentukan
langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada LKS. Guru
bimbingan siswa yang menemui kesulitan, siswa merencanakan langkah-langkah
pemecahan masalah antara lain: 1) menganalisis cara mengatur barisan jika tinggi
badan berbeda, 2) menentukan aturan pengurutan barisan, 3) mengkaitkan tinggi
badan dan nama peserta barisan sehingga berkorespondensi satu-satu dan
membentuk barisan bilangan, 4) memprediksi tinggi badan pada urutan tertentu
tanpa harus mt:ngetahui tinggi pada urutan sebelumnya, dan 5) menganalisis
barisan bilangan yang suku berikutnya diperoleh dari penambahan suku
sebelumnya dengan bilangan tetap . Guru memotivasi siswa agar berdiskusi untuk
mencari konsep-konsep atau teori yang saling menunjang. (fase merencanakan
pemecahan masalah)
Siswa melakukan perhitungan antara lain: 1) mengatur teman dalam satu
barisan, 2) merinci tinggi badan dan nama peserta barisan , 3) menentukan Un ,
dan 4) menemukan barisan bilangannya (melaksanakan pemecahan masalah).
Guru meminta siswa mengecek ulang dan menelaah kembali dengan teliti
setiap jawaban yang sudah dikerjakan. Siswa diminta untu menyelesaikan dengan
cara lain jika ada. (memeriksa kembali).
Guru meminta siswa untuk berdiskusi menyelesaikan masalah 2 dengan
menggunakan langkah-langkah Polya seperti menyelesaikan masalah 1. Guru
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membimbing

s1swa,

membantu,

memotivasi

agar

s1swa

ak:tif

dalam

menyelesaikan masalah.
Siswa mempresentasikan hasil penyelesaian masalah yang diwakili oleh
dua kelompok. Kelompok lain menilai dan menanggapi hasil presentasi siswa.
Guru membimbing siswa menganalisis proses hasil pemecahan masalah dengan
cara membahas bersama-sama dan mengevaluasi secara keseluruhan keberhasilan
siswa dalam menelaah barisan aritmetika dan menemukan suku ke-n barisan
aritmetika..
Pada kegiatan penutup, guru memberikan kuis sebagai umpan balik dan
membimbing siswa untuk membuat rangkuman serta memberikan tugas PR yang
diambilkan dari Uji Kompetensi 3 pada Buku Siswa halaman 349.
d. Pertemuan 4 (Jum'at, 27 Maret 2015,jam 06.45-08.05)
Pada pertemuan keempat

peneliti sekaligus pengajar memasuki ruang

kelas yang telah didesain sesuai dengan kebutuhan pembelajaran problem solving
model Polya. Peneliti memasuki ruangan bersama tiga orang observer. Dua orang
observer mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung, sedangkan
seorang observer mengamati aktivitas guru selama pembelajaran berlangsung.
Guru

mengccek

kesiapan

siswa

dengan

meminta

siswa

untuk

mengeluarkan peralatan belajar yang dibutuhkan.. Guru mempersiapkan LCD
yang akan dipakai sebagai media pembelajaran. Setelah berdoa dan presensi
kehadiran siswa, guru memulai pembelajaran. Guru memeriksa tugas pekerjaan
rum.ah siswa dan membahas soal-soal yang ditanyakan siswa. Guru memotivasi
siswa dengan menyampaikan kegunaan dari pemahaman siswa terhadap
menemukan suku ke-n barisan geometri. Guru kemudian mengecek materi yang
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harus

dikuasai

s1swa

sebelumnya

sebagai

apersepsi.

Guru

kemudian

menyampaikan tujuan pembelajaran dan hasil belajar yang diharapkan akan
dicapai siswa dan menginformasikan cara belajar yang ditempuh. Kemudian siswa
berkelompok.
Guru menayangkan masalah menemukan suku ke-n barisan geometri
beserta altematif penyelesaiannya berupa power poin. Siswa diminta menanggapi
masalah yang disajikan oleh guru. Siswa dengan nomor 1 dan 12 menanggapi
permasalahan tersebut. Siswa no · 22 dan 26 mempertanyakan masalah cara
menentukan rasio dan cara menentukan suku tertentu. Kemudian guru membagi
Lembar Kerja Siswa tentang

menemukan suku ke-n barisan geometri. Siswa

mencermati, membaca dan memahami kondisi masalah
berkeliling memperhatikan

dalam LKS. Guru

siswa untuk menuliskan apa yang diketahui dan apa

yang ditanya pada soal tcrsebut. Siswa menganalisis pertanyaan yang terdapat
dalam LKS (fase memahami masalah).
Siswa berdiskusi membangun keterampilan dasar yaitu menentukan
langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada LKS. Guru
membimbing siswa yang menemui kesulitan , siswa merencanakan langkahlangkah pemecahan masalah antara lain: 1) menganalisis aturan pembentukan
barisan bilangan untuk menemukan suku tertentu, 2) menemukan rumus suku ken

(Un),

3) menganalisis barisan bilangan yang suku berikutnya diperoleh dari

perkalian suku sebelumnya dengan bilangan tetap . Guru memotivasi siswa agar
berdiskusi untuk mencari konsep-konsep atau teori yang saling menunjang. (fase
merencanakan pemecahan masalah)
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Siswa melakukan perhitungan antara lain: 1) merinci banyaknya buku
pada setiap suku, 2) menuliskan

aturan pembentukan barisan bilangan untuk

menemukan suku tertentu, , 3) menemukan nilai dari U1 , dan 4) menemukan
barisan bilangannya (melaksanakan pemecahan masalah).
Guru meminta siswa mengecek ulang dan menelaah kembali dengan teliti
setiap jawaban yang sudah dikerjakan. Siswa diminta untu menyelesaikan dengan
cara lainjika ada. (memeriksa kembali).
Guru meminta siswa untuk berdiskusi menyelesaikan masalah 2 dengan
menggunakan langkah-langkah Polya seperti menyelesaikan masalah 1. Guru
membimbing

s1swa,

membantu,

memotivasi

agar

s1swa

aktif

dalam

menyelesaikan masalah.
Siswa mempresentasikan hasil penyelesaian masalah yang diwakili oleh
dua kelompok. Kelor.ipok lain menilai dan menanggapi hasil presentasi siswa.
Gum membimbing siswa menganalisis proses hasil pemecahan masalah dengan
cara membahas bersama-sama dan mengevaluasi secara keseluruhan keberhasilan
siswa dalam menemukan suku ke-n barisan geometri.
Pada kegiatan penutup, guru memberikan kuis sebagai umpan balik dan
membimbing siswa untuk membuat rangkuman serta memberikan tugas PR yang
diambilkan dari Uji Kompetensi 4 pada Buku Siswa halaman 263.
e. Pertemuan 5 (Rabu, 8 April 2015, jam 06.45-08.05)
Pada pertemuan kelima peneliti sekaligus pengajar memasuki ruang kelas
untu..1( melakukan tes penguasaan bah.an ajar berupa Tes Hasil Belajar (THB).
Peneliti memasuki ruangan bersama tiga orang observer. Dua orang observer
mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung, sedangkan seorang
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observer mengamati aktivitas guru selama pelaksanaan tes hasil belajar
berlangsung.
Guru

mengecek

kesiapan

siswa

dengan

meminta

siswa

untuk

mengeluarkan peralatan belajar yang dibutuhkan .. Guru mempersiapkan lembar
masalah/soal. Setelah berdoa clan presensi kehadiran siswa.. Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran clan tes hasil belajar yang diharapkan akan dicapai siswa
dengan menggunakan langkah-langkah Polya kemudian

guru membagikan

lembar masalah/soal kepada siswa clan siswa mengerjakan secara individu tanpa
ada kerja sama antar siswa.
Tes Hasil Belajar ini dilakukan satu kali yang terdiri dari enam masalah
dengan tujuan pembeJajaran , melalui pembelajaran problem solving model Polya
antara lain: 1) menelaah

masalah sehari-hari yang berkaitan dengan barisan

bilangan, 2) me:::iganalisis pola barisan bilangan, 3) menemukan suku ke-n barisan
aritmetika, 4) menemukan pola barisan sederhana, 5) menemukan suku ke-n
garisan geometri, clan 6) menemuka suku ke-n barisan aritmetika.
Pada kegiatan penutup guru meminta siswa mengecek ulang clan menelaah
kembali dengan teliti setiap jawaban yang sudah dikerjakan. Siswa diminta untu
menydesaikan dengan tepat waktu.
Pada pelaksanaan THB ini siswa disediakan lembar soal berikut lembar
jawaban yang harus diisi oleh siswa. Pembahasan pada pelaksanaan THB adalah
sebagai berikut.
(a)

Masalah 1
Disediakan 4 bangun. Semua bangun

mempunyai luas yang sama dan

berubah dari satu bentuk ke bentuk berikutnya dengan aturan sederhana.
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Bagairnana cara kalian rnenentukan gambar ke (viii)? Jelaskan! Prediksilah
apakah bangun ini akan kernbali ke bentuk sernula?
Contohjawaban siswal terdapat pada Lampiran 15
Dari jawaban siswa tersebut rnenunjukkan pada tahap pernahaman rnasalah
siswa paham terhadap isi rnasalah dengan rnenuliskan apa yang diketahui
dan yang ditanya, pada tahap rnerencanakan rnasalah siswa rnelakukan
langkah-langkah aturan pernbentukan amoeba pada bentuk berikutnya, pada
tahap rnelaksanakan pernecahan rnasalah dapat rnernbuat dua bentuk
amoeba berikutnya dengan benar, dan pada tahap rnerneriksa kernbali bisa
rnernbuat kesimpulan.
Contoh jawaban siswa 2 terdapat pada Lampiran 16
Dari jawaban siswa diatas rnenunjukkan pada tahap pernahaman rnasalah
sisw& dapat rnenuliskan apa yang diketahui dan yang ditanya, pada tahap
rnerencanakan rnasalah siswa rnelakukan langkah-langkah tidak tepat untuk
rnenentukan

aturan pernbentukan amoeba pada bentuk berikutnya, pada

tai1iap rnelaksanakan pernecahan rnasalah dua bentuk amoeba yang dibuat
kurang terinci , dan pada tahap rnerneriksa kernbali ke3irnpulan yang dibuat
kurang tepat.
(b) Masalah 2
Disediakan barisan Fibonacci sampai suku keenam, apakah 144 rnerupakan
suku pada barisan Fibonacci? Jelaskan jawabanrnu. Ternukan aturan
pernbentukan barisan Fibonacci tersebut! Analisislah apakah barisan
tersebut rnerupakan barisan aritrnetika, barisan geornetri, atau bukan
keduanya? Jelaskan alasan kalian!
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Contoh jawaban siswa 1 terdapat pada Lampiran 17
Dari jawaban siswa tersebut menunjukkan pada tahap pemahaman masalah
siswa paham terhadap isi masalah dengan menuliskan apa yang diketahui
dan yang ditanya, pada tahap merencanakan masalah siswa melakukan
langkah-langkah aturan pembentukan barisan Fibonacci, pada tahap
melaksanakan pemecahan masalah dapat menentukan suku tertentu dan
dapat menganalisis barisan Fibonacci, dan pada tahap memeriksa kembali
mengecek u1ang jawabannya dan membuat kesimpulan
Contoh jawaban siswa 2 terdapat parla Lampiran 18
Dari jawaban siswa tersebut menunjukkan pada tahap pemahaman masalah
siswa dapat menuliskan apa yang diketahui dan yang ditanya, pada tahap
merencanakan

masalah

s1swa

melakukan

langkah-langkah

aturan

pembentukan barisan Fibonacci tapi tidak terinci dengan jelas. pada tahap
melaksanakan pemecahan masalah dalam menentukan suku tertentu belum
terjawab dan kurang lengkap dalam memberikan alasan barisan Fibonacci,
dan pada tahap memeriksa kembali mengecek ulang jawabannya.
(c) Masalah 3
Disediakan gambar dari rangkaian bilangan ganjil. Menyalin formasi
bilangan dalam gambar dan menambahkan dua baris lagi. Memprediksi
jumlah bilangan pada baris tertentu. Menyimpulkan hubungan antara jumlah
bilangan pada baris tertentu

dengan nilai

dari

tiga.Menemukan suku ke-n.
Contoh jawaban siswa 1 terdapat pada Lampiran 19
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Dari jawaban siswa tersebut menunjukkan pada tahap pemahaman masalah
siswa paham dapat menuliskan apa yang diketahui dan yang ditanya, pada
tahap merencanakan masalah siswa melakukan langkah-langkah untuk
menentukan hubungan antara jumlah bilangan pada baris tertentu dengan
bilangan pangkat tiga, pada tahap melaksanakan pemecahan masalah dapat
melakukan perhitungan dari langkah-langkah yang sudah ditetapkan., dan
pada tahap memeriksa kembali mengecek ulang jawabannya.
Contoh jawaban siswa 2 terdapat pada Lampiran 20
Dari jawaban siswa tersebut menunjukkan pada tahap pemahaman masalah
siswa dapat menuliskan apa yang diketahui dan yang ditanya tidak ditulis,
pada tahap merencanakan masalah tidak terlihat langkah-langkah untuk
menentukan hubungan antara jumlah bilangan pada baris tertentu dengan
bilangan pangkat tiga, menemukan aturan pembentukan suku ke-n , pada
tahap melaksanakan pemecahan masalah siswa tidak dapat melakukan
perhitungan dengan baik., dan pada tahap memeriksa kembali jawabannya
kurang rinci.
(d) Masalah 4
Disediakan gambar dalam lomba lari bendera, seorang peserta harus berlari
mengambil bendera pada tiga pos dengan aturan yang sudah ditetapkan
Menganalisis jarak yang ditempuh peserta untuk mengambil bendera pada
pos tertentu. Menganalisis jarak seluruhnya yang ditempuh seorang peserta
Contoh jawaban siswa 1 terdapat pada Lampiran 21
Dari jawaban siswa tersebut menunjukkan pada tahap pemahaman masalah
siswa paham terhadap isi masalah dengan menuliskan apa yang diketahui
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dan yang ditanya, pada tahap merencanak:an masalah siswa melak:ukan
langkah-langkah untuk menentukan aturan jarak yang ditempuh untuk
mengambil bendera pada pos tertentu, pada tahap melak:sanak:an pemecahan
masalah dapat melak:ukan perhitungan dari langkah-langkah yang sudah
ditetapkan., pada tahap memeriksa kembali mengecek ulang jawabannya.
Contoh jawaban siswa 2 terdapat pada Lampiran 22
Dari jawaban siswa diatas menunjukkan pada tahap pemahaman masalah
siswa dapat menuliskan apa yang diketahui dan yang ditanya, pada tahap
merencanak:an masalah langkah-langkah untuk menentukan aturan jarak
yang ditempuh untuk mengambil bendera pada pos tertentu kurang jelas,
pada tahap melak:sanakan pemecahan masalah dalam

melak:ukan

perhitungan juga kurang rinci., pada tahap memeriksa kembali tidak
dilak:ukan.
(e) Masalah 5
Disediak:an gambar yang merupak:an bangun persegi dan didalamnya
terdapat beberapa persegi yang terbentuk dari suatu aturan tertentu.
Menentukan luas persegi yang diketahui ukurannya. Menemukan cara untuk
menentukan luas persegi berikutnya yang diperoleh dari menghubungkan
titik tengah sisi yang berdekatan pada persegi pertama. Menemukan barisan
bilangan yang menyatak:an luas persegi. Menganalisis luas persegi ke tujuh
dibanding luas persegi pertama.
Contoh jawaban siswa 1 terdapat pada Lampiran 23
Dari jawaban siswa tersebut menunjukkan pada tahap pemahaman masalah
siswa paham terhadap isi masalah dengan menuliskan apa yang diketahui
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dan yang ditanya, pada taliap merencanakan masalah siswa melakukan
langkah-langkah untuk menentukan aturan luas persegi berikutnya, pada
tahap melaksanakan pemecahan masalah dapat melakukan perhitungan dari
langkah-langkah yang sudah ditetapkan., pada tahap memeriksa kembali
mengecek ulang jawabannya
Cuntoh jawaban siswa 2 terdapat pada Lampiran 24
Dari jawaban siswa diatas menunjukkan pada. tahap pemahaman masalah
siswa dapat menuliskan apa yang diketahui dan yang ditanya, pada tahap
merencanakan masalah langkah-langkah untuk menentukan aturan luas
persegi berikutnya ada kurang rinci, pada tahap melaksanakan pemecahan
mac;;alah dalam

melakukan perhitungan juga kurang rinci., pada tahap

memeriksa kembali dilakukan.
(f) Mac;alah 6

Disediakan gambar koperasi serba usaha. Pak Fery menitipkan uangnya ke
koperasi tersebut sebagai modal usaha dan mendapatkan imbalan bunga
setiap tahun.Menganalisis besar uang yang diterima pak Fery pada tahun
tertentu. Menemukan barisan bilangan yang menyatakan banyaknya uang
pak Fery pada tahun tertentu. Memprediksi besar uang pak Fery pada tahun
2014.

Contoh jawaban siswa 1 terdapat pada Lampiran 25
Dari jawaban siswa tersebut menunjukkan pada tahap pemahaman masalah
siswa dapat menuliskan apa yang diketahui dan yang ditanya, pada tahap
merencanakan

masalah

siswa

melakukan

langkah-langkah

untuk

menganalisis besar uang yang diterima pak Fery pada tahun tertentu, pada
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tahap melaksanakan pemecahan masalah dapat melakukan perhitungan dari
langkah-langkah yang sudah ditetapkan., pada tahap memeriksa kembali
mengecek ulang jawabannya
Contoh jawaban siswa 2 terdapat pada Lampiran 26
Dari jawaban siswa diatas menunjukkan pada tahap pemahaman masalah
siswa dapat menuliskan apa yang diketahui dan yang ditanya, pada tahap
merencanakan

masalah

langkah-langkah

untuk

menentukan

aturan

menganalisis besar uang yang diterima pak Fery pada tahun tertentu ada ,
pada tahap melaksanakan pemecahan masalah dalam

melakukan

perhitungan juga kurang rinci.karena ada pertanyaan yang tidak dijawab,
pada tahap memeriksa kembali dilakukan tapi kurang rinci.
d. Hasil uji coba adalah sebagai berikut.
1) Kepraktisan Desain
Sesuai dengan definisi operasional pada Bab I,

desain pembelajaran

dikatakan praktis jika ahli dan praktisi menyatakan desain itu dapat diterapkan
dan pengamatan tentang keterlaksanaan pembelajaran memenuhi kategori
minimal baik. Kategori baik dipcroleh melalui skor pengamatan menggunakan
lembar observasi aktivitas guru.
Secara keseluruhan, rata-rata keterlaksanaan desain adalah, 94%, sehingga
menurut kriteria yang telah ditentukan, keterlaksanaan desain masuk kategori
sangat baik.
Tahap-tahap dalam RPP itu dapat dibagi dalam tiga kelompok besar, yaitu
(1) kegiatan pendahuluan, (2) kegiatan inti meliputi: menemukan masalah,
mendefinisikan masalah, menyusun dugaan solusi sementara, menyelidiki,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42704.pdf

169

menyempurnakan permasalahan yang telah didefinisikan, dan menguji solusi
permasalahan, dan (3) kegiatan akhir. Kegiatan pendahuluan merupakan aktivitas
persiapan dan kegiatan akhir berfungsi sebagai refleksi tentang materi yang akan
telah dipelajari.
Dalam kegiatan inti, siswa secara individu dalam kelompok dituntut
mencurahkan

perhatian

sepenuhnya

untuk

mengembangkan

penalaran

matematikanya berdasarkan informasi yang diterima. Karena itu aktivitas utama
dalam pembelajaran terletak pada kegiatan inti.
2) Keefektifan Desain
Dalam definisi istilah di Bab I ditetapkan bahwa desain pembelajaran
dikatakan efektif jika Tes Hasil belajar, Penalaran Matematika, dan Aktivitas
Siswa memenuhi kategori minimal baik. Hasil uji coba tentang keefektifan desain
disajikan dibawah ini.
(a) Tes Hasil Belajar
THB diukur melalui tes. Tes ini dilaksanakan satu kali yaitu ketika pertemuan
ke-5. Rekapitulasi THB menunjukkan rata-rata nilai hasil tes penguasaan bahan
ajar adalah 78,42. Secara klasikal hasil tes ini dikatakan tuntas yaitu sebesar
88,5% . Namun ada 4 siswa yang belum tuntas.
(b) Hasil Uji Coba LKS
Observasi aktivitas dilakukan oleh dua pengamat. Pengamatan difokuskan
kepada aktivitas siswa pada saat mengerjakan LKS. Hal ini dilakukan karena
sebagian besar aktivitas siswa dituangkan dalam LKS untuk merekam seluruh
hasil aktivitas siswa dalam pembelajaran. Hasil aktivitas yang dimaksud adalah:
(1) kegiatan pendahuluan, (2) kegiatan inti meliputi: menemukan masalah,
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mendefinisikan masalah, menyusun dugaan solusi sementara, menyelidiki,
menyempumakan pennasalahan yang telah didefinisikan, dan menguji solusi
pennasalahan, dan (3) kegiatan akhir.
Dalam penelitian ini siswa bekerja dalam seting kelompok. Jumlah
kelompok yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah tiga kelompok. Hal ini
dilakukan untuk menjaga keakuratan data yang direkam melalui aktivitas siswa
dalam pembelajaran.
Berdasar tabel di atas maka rata-rata aktivitas siswa yang menjadi
sampel adalah 86,27%, sehingga menurut kriteria taraf keberhasilan uji coba yang
ditetapkan, maka aktivitas siswa masuk kategori sangat baik.
Aktivitas mendefinisikan masalah dan menyempumakan pennasalahan
yang telah didefinisikan masing-masing mempunyai persentase ketercapaian
terendah yaitu 76% dan 78%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa
dalam mendefinisikan ulang masalah yang ada serta menyempumakan basil
penyelidikan dengan data dan infonnasi yang ada masih lemah. Kondisi ini
muncul karena siswa menganggap data dan infonnasi awal yang ditemukan sudah
benar dan cukup untulc menyelesaikan pennasalahan. Akibatnya guru sering
memberikan penekanan untuk menyempumakan data dan informasi yang ditulis.
Dalam kegiatan inti, siswa secara individu dalam kelompok dituntut
mencurahkan

perhatian

sepenuhnya

untuk

mengembangkan

penalaran

matematikanya berdasarkan infonnasi yang diterima. Karena itu aktivitas utama
dalam pembelajaran terletak pada kegiatan inti.
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D. Pembelajaran berbasis problem solving yang berorientasi pada
keterampilan berpikir kritis efektif dalam meningkatkan basil belajar
siswa.
Pembelajaran

berbasis

problem

solving

yang

berorientasi

pada

keterampilan berpikir kritis dikatakan efektif jika keterlaksanaannya ;;::: 80% atau
mempunyai kriteria baik atau sangat baik. Maka berikut pembahasan keterampilan
berpikir kritis siswa dalam pembelajaran berbasis problem solving.
1. Memahami masalah (understanding)
Pada langkah ini siswa membaca permasalahan dari masalah yang
disajikan dalam LKS yang memuat masalah dari konteks kehidupan :.>ehari-hari.
Siswa dalam kelompok saling memahami dan saling berbagi pengetahuan antar
anggota kelompok terkait masalah yang dikaji melalui diskusi dan mampu
menuliskan informasi kunci. Pada fase memahami masalah ini indikator berpikir
kritis siswa yang muncul adalah memfokuskan pertanyaan, menganalisis
pertanyaan, dan menjawab pertanyaan.
Aktivitas memahami masalah ini mempunyai rata-rata 81 %. Hasil ini
menunjukkan bahwa dalam menemukan masalah siswa sudah melaksanakan
dengan sangat baik. Dalam menemukan masalah , mereka telah berani dan mampu
menuliskan informasi kunci dari masalah yang ada, mampu menganalisis
pertanyaan, dan mampu menjawab pertanyaan.
Selain aktivitas yang tertuang dalam lembar observasi aktivitas siswa,
berikutini dideskripsikan siatuasi khusus yang ditunjukkan siswa dalam
pembelajaran.
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a. dalam memahami masalah, pada tahap awal s1swa cenderung menunggu
pembenaran dari guru, namun pada pertemuan berikutnya kemampuan dan
keberanian siswa menuliskan informasi kunci sudah baik.
b.

Pada tahap awal, jika menghadapi masalah, siswa mgm langsung
mendapat penyelesaian. Secara keseluruhan aktivitas menemukan masalah
berlangsung sangat baik.

c.

Dalam memahami masalah s1swa cenderung membaca berulangkali
masalah yang disajikan, namun berikutnya siswa mampu menganalisis
pertanyaan yang diajukan pada masalah.

d.

Dalam memahami masalah siswa cenderung bertanya pada guru dan siswa
mampu menjawab pertanyaan lisan dari guru.

2. Menyusun rencana (planning)
Pada tahap menyusun rencana s1swa sudah mempunyai kemampuan
menuliskan jawaban-jawaban sementara dan melakukan diskusi kemungkinan
jawaban sementara yang lain. Pada fase ini siswa membangun keterampilan dasar
mereka pada materi pola bilangan. Dalam kelompok sudah terlihat kemampuan
mengungkapkan apa yang dipikirkan dan mendiskusikan kesesuaian jawab
sementara dengan data dan informasi yang diperoleh. Indikator keterampila.1
berpikir kritis siswa pada fase ini adalah siswa mampu membangun keterampilan
dasar pola bilangan.
Persentase ketercapaian sintak ini mempunyai rata-rata 76%, artinya
kemampuan siswa mengecek kesesuaian masalah dengan menyusun jawab
sementara sudah baik.
3. Melaksanakan rencana
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Kegiatan melaksanakan rencana ini mempunyat persentase rata-rata
ketercapaian 78%. Pada langkah ini kemampuan siswa sudah baik, hal ini terlihat
ketika siswa melakukan penyelidikan terhadap permasalahan yang disajikan.
Setelah itu beberapa siswa mampu mempresentasikan basil penyelidikan yang
berbeda di depan kelas dan berdiskusi menanggapi presentasi basil kelompok lain.
Indikator berpikir kritis pada fase ini adalah siswa mampu mempertimbangkan,
mengatur strategi, dan teknik langkah menyelesaikan masalah, serta menentukan
tindakan dan berinteraksi dengan orang lain
Dari

diskusi

ini,

s1swa

sudah

menunjukkan

kemampuan

mempertimbangkan, mengatur strategi, dan teknik langkah dari permasalahan
yang ada, menentukan tindakan dan berinteraksi dengan anggota kelompok.
1. Memeriksa kembali (checldng)
Rata-rata ketercapaian tahap ini adalah mempunyai presentase rata-rata
ketercapaian 85%, Pada langkah inikemampuan siswa sudah sangat baik. Pada
kegiatan ini siswa sudah menunjukkan kemampuan menyempurnakan jawaban
sementara berdasarkan basil presentasi dan melakukan penyelidikan ulang
berdasarkan temuan basil diskusi antar kelompok. Indikator berpikir kritis pada
fase ini adalah siswa mampu menyimpulkan dan memberikan penjelasan lebib
Ianjut.
Dari kegiatan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa siswa sudah merasa
bahwa data-data dan informasi yang ditemukan di awal sudah dianggap benar,
sehingga tidak secara maksimal menyempurnakan data-data dan informasi setelah
diskusi dan presentasi.
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Pada uji coba ini rata-rata keterlaksanaan sintak dalam kegiatan inti
dirangkum dalam Tabel 4.49
Tabel 4.49 Rata-Rata Keterlaksanaan Sintak Dalam Kegiatan Inti
Sintak

Persentase
Keterlaksanaan

Memahami

masalah

dengan

pertanyaan,

81%

Menyusun rencana dengan membangun keterampilan dasar pola

76%

memfokuskan

menganalisis pertanyaan, dan menjawab pertanyaan

bilangan
Melaksanakan rencana dengan mempertimbangkan, mengatur

78%

strategi dan teknik langkah menyelesaikan masalah
Memeriksa kembali dengan menyimpulkan dan memberikan

85%

penjelasan lebih lanjut.
Rata-rata

80%

Keterlaksanaan Sintak Dalam Kegiatan Inti
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78

85
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Gambar 4.42 Grafik Rata-Rata Keterlaksanaan Sintak Dalam Kegiatan Inti

llerdasarkan data dan hasil

analisis, keterampilan berpiki siswa

berkembang dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari semua langkah mempunyai
tingkat keterlaksanaan lebih dari 65% dan masing-masing aktivitas terlaksana di
atas 50%.
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Hasil di atas diperkuat hasil wawancara, dimana secara umum siswa yang
diwawancarai menunjukkan hal yang sama. Siswa mampu mengungkap kembali
apa yang sudah dilaksanakan dalam mengerjakan LKS dalam wawancara. Artinya
hasil uji coba LKS yang diamati melalui aktivitas siswa mempunyai kesesuaian
data hasil wawancara.
Berdasarkan rekapitulasi pengamatan keterampilan berpikir kritis siswa maka
dapat diperoleh presentase keterampilan berpikir kritis siswa selama empat kali
pertemuan adalah 81 %. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis
siswa dalam kriteria baik.
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BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesimpulan.
Dari basil pengembangan dan penerapan perangkat pembelajaran dengan
model pembelajaran berbasis problem solving dalam peningkatan keterampilan
berpikir kritis yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Probolinggo dapat disimpulkan
tentang kualitas proses dan kualitas basil belajar matematika pada materi pola
bilangan.
1. Proses Pengembangan
Proses pengembangan perangkat dalam penelitian ini mengikuti prosedur
pengembangan yang mengacu pada

pengembangan

model Plomp. Berdasar

langkah-langkah Plomp ini, maka pengembangan perangkat pembelajaran
dilakukan dalam empat fase, yaitu; (1) investigasi awal, (2) desain atau
perancangan, (3) realisasi atau konstruksi, dan (4) tes, evaluasi, revisi.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap pertama meliputi kegiatan
investigasi awal, yaitu menghipun informasi permasalahan pembelajaran
matematika di SMP Negeri 3 Probolinggo dan merumuskan rasional pernikiran
pentingnya pengembangan perangkat, mengidentifikasi dan mengkaji teori yang
melandasi pengembangan perangkat, yaitu tentang peningkatan berpikir kritis dan
model pengembangan yang digunakan. Pada tabap ini juga dilakukan analisis
ujung-depan, analisis siswa, analisis materi, analisis tugas, dan

spesifikasi

kompetensi. Tahap perancangan atau desain, langkah-langkah yang ditempuh
antara lain: (a) Penyusunan Rencana Pembelajaran, (b) Pemiliban media, (c)
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pemilihan format perangkat pembelajarn, dan desain awal. Pada tahap realisasi
(kontruksi) merupakan lanjutan kegiatan pada tahap perancangan, pada tahap ini
dihasilkan prototipe 1 sebagai realisasi perancangan model.Kegiatan pada tahap
konstruksi adalah kegiatan untuk merealisasikan deasin yang lebih lanjut akan
divalidasi.
Pada tahap ke dua, yaitu tahap tes, evaluasi dan revisi dilakukan dua
kegiatan utama, yaitu kegiatan validasi dan kegiatan uji produk dari prototipe
hasil validasi. Validasi dilakukan oleh ahli atau praktisi/guru matematika.Sebelum
uji produk, terlebih dahulu materi dan proses pembelajaran problem solving telah
dipahami oleh guru yang melaksanakan pembelajaran dan pengamat yang
mengamati

jalannya

proses

pembelajaran.

Setelah

seluruh

perangkat

pengembangan dan instrumen penelitian memenuhi kriteria valid, maka perangkat
pembelajaran di uji cobakan sehingga diperoleh produk pengembangan yang
valid, praktis, dan efektif.
2.Hasil pengembangan.

Hasil pengembangan perangkat pembelajaran berbasis problem solving
dalam peningkatan keterampilan berpikir kritis barisan bilangan siswa kelas IX
siswa kelas IX SMP Negeri 3 Probolinggo, antara lain:
a.Empat produk yaitu: ( 1) Rencana Perangkat Pembelajaran, (2) Lem bar
Kerja Siswa, (3) Buku Siswa, dan (4) Tes Hasil Belajar.
b.Tiga instrumen yaitu: (1) Lembar Pengamatan Aktifitas Guru, (2) Lembar
Pengamatan Aktifitas Siswa, dan (3) Lembar Pedoman Wawancara.
3.Penerapan perangkat pembelajaran problem solving

efektif meningkatkan

keterampilan berpikir kritis siswa kelas IX SMP Negeri 3 Probolinggo hal ini
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dapat dilihat dari data hasil tes penguasaan bahan ajar ( THB) menunjukkan
banyaknya siswa yang tuntas belajar

~

85%.

B.Saran
Beberapa saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini adalah:
1. Kepada teman sejawat di lingkungan SMP Negeri 3 Probolinggo, dapat dapat
menggunakan perangkat hasil pengembangan ini dalam pelaksanaan proses
belajar mengajar di kelas yang lain, baik secara langsung maupun mengubah
materi pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Bagi pihak lain yang bermaksud mengadopsi hasil pengembangan perangkat
pembelajaran yang dihasilkan dari penelitian ini sedapat mungkin terlebih
dahulu dianalisis kembali untuk disesuaikan penerapannya, terutama dalam
hal alokasi waktu, fasilitas pendukung termasuk media pembelajaran, dan
karakteristik siswa yang ada pada sekolah tempat perangkat ini akan
diterapkan.
3. Hasil

penelitian 1ru, diharapkan dapat memacu peneliti

lain untu...1(

mengembangkan lebih mendetail, baik pada mata pelajaran matematika
maupun pada mata pelajaran yang lain.
4. Bagi peneliti selanjutnya sebelum uji coba, sebaiknya diujikan kepada
kelompok kecil terlebih dahulu dan hasil uji coba tersebut dicantumkan pada
penelitian.
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SILABUS PEMBELAJARAN
Sekolah

SMP NEGERI 3 PROBOLINGGO

Kelas I Semester : IX I 2

Mata Pelajaran

Matematika Ajaran

Tahun Pelajaran : 201412015

Standar Kompetensi
Standar Kompetensi

Barisan dan Deret Bilangan
6. Memahami barisan dan deret bilangan serta penggunaannya dalam pemecahan masalah.

Kompetensi
Dasar
6.1 Menentukan
Pola barisan
Bilangan
Sederhana

Materi
Pokok
Pola
Bilangan

Pendekatan
Pembelajaran
Problem solving
model Polya
dalam
peningkatan
berpikir kritis

Penilaian
Indikator
Tehnik

Bentuk
Instrumen

6.1.l Menyatakan
masalah sehari-hari
yang berhitar.
dcngan barisan
bilangan
6.1.2 Mengenal
unsur-unsur barisan
dan deret seperti
suku pertama, suku
berikutnya, beda
dan rasio

Tes Tulis

Soal Uraian

6.1.3 Menentukan
pola barisan
bilangan

Tes Tubs

Soal Uraian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

Contoh Instrumen
pol a
Perhatikan
bilangan 2,4,6,8, ...
Tentukan bilanganbilangan pada ketiga
suku berikutnya?
Bagaimana aturan
pada ketiga suku
berikutnya?
bagaimana aturan
untuk mendapatkan
suku berikutnya?
Perhatikan pola
bilangan 2,4,6,8, ...

Aspek
Penilaia
n
PM

2 x40'

3 x40'

Buku siswa
Buku
Penunjang
Penerbit:
Tiga
Serangkai,
lntan
Pariwara

Buku siswa
Buku
Penunjang
Penerbit:

.,/

.,/
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Kompetensi
Dasar

6.2 Menentukan
suku ke-n
barisan
aritmetika dan
barisan
geometri

Materi
Pokok

Barisan
dan deret
Atitmetik
a

Pendekatan
Pembelajaran

Problem solving
Pol ya
model
dalam
peningkatan
berpikir kritis

Penilaian
lndikator

Menentukan
pengertian barisan
aritmetika dan
barisan geometri

Tehnik

Bentuk
lnstrumen

Tes Tulis

Soal Uraian

Tes Tulis

Soal Uraian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

Contoh Instrumen

PM

Tentukan bilanganbilangan pada ketiga
suku berikutnya?
Bagaimana aturan
pada ketiga suku
berikutnya?
bagaimana aturan
untuk mendapatkan
suku berikutnya?
Suatu barisan
aritmetika diketahui
suku ke-5 dan suku
ke-8 berturut-turut 27
dan45
a.Tentukan beda dari
barisan tersebut 1
b.Tulis lima suku
pertama dari barisan
tersebut!

Aspek
Penilaia
n

../

3 x40'

Buku siswa
Buku
Penunjang
Penerbit:
Tiga
Serangkai.
Intan
Pariwara

../
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Kompetensi
Dasar

Materi
Pokok

Pendekatan
Pembelajaran

6.2 Menentukan
suku ke-n
barisan
aritmetika dan
barisan
geometri

Barisan
dan deret
Atitmetik
a

Problem solving
model
Polya
dalam
peningkatan
berpikir kritis

Tes Hasil
Belajar

Pola dan
Barisan
bilangan

Problem solving
model
Polya
dalam
peningkatan
berpikir kritis

Mengetahui,
Kepala SMP Negeri 3 Probolinggo

EDI AKSORO, S.Pd.M.Pd
NIP: 19630818 198603 1 027

Penilaian
Indikator
Menentukan

Tehnik

Bentu1c
Instrumen

Tes Tulis

Soal Uraian

suku ke-n barisan
aritmetika

Tes Tulis

Soal Uraian

Alokasi
Waktu

Contoh Instrumen

Aspek
Penilaian
PM

Suatu barisan
geometri diketahui
su1cu ke-4 dan suku
ke-6 berturut-turut 64
dan 256
a.Tentu1can rasio dari
barisan terse but 1
b. Tulis lima su1cu
pertama dari barisan
tersebut!
Terlampir

Sumber
Belajar

2 x40'

Buku
siswa
Buku
Penunjang
Penerbit:
Tiga
Serangkai,
In tan
Pariwara

v'

v'

2 x40'

Probolinggo, Maret 2015
Pengembang

SRI ASTUTI
NIM:500007313
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Lampiran 02
PENDAHULUAN

A. Deskripsi

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tentang Pola dan Barisan
Bilangan ini terdiri dari dua kompetensi dasar, yaitu: (1) 6.1
Menentukan Pola barisan Bilangan Sederhana, (2) 6.2 Menentukan
suku ke-n barisan aritmetika dan barisan geometri. Ruang lingkup
materi yang akan dibahas dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
ini adalah: Pertama Menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan
dengan barisan bilangan. Kedua Mengenal unsur-unsur barisan
bilangan. Ketiga Menentukan pola barisan bilangan. Keempat
Mengenal pengertian barisan aritmetika dan barisan geometri.
Kelima Menentukan rumus sukus ke-n barisan aritmetika dan
Keenam Menentukan rumus suku ke-n barisan geometri. Alokasi
waktu untuk mempelajari materi ini adalah 10 jam pelajaran yang
terbadi dalam 4 kali pertemuan dan 2 jam pelajaran digunakan untuk
evaluasi.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan pedoman bagi
guru yang berisi serangkaian rencana kegiatan gum sebagai
fasilitator pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam
kegiatan pembelajaran ini menggunakan pendekatan pembelajaran
problem solving menggunakan langkah-langkah Polya yang terdiri 4
tahap yaitu: (1) tahap pemahaman masalah, (2) tahap pemikiran
suatu renca..'la, (3) tahap pelaksanaan rencana, dan (4) tahap
peninjauan kembali
Setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan siswa memiliki
kompetensi memahami konsep barisan bilangan dan mampu
menggunakannya dalam menyelesaikan masalah (soal) yang
berhubungan dengan barisan bilangan.

B. Prasyarat
Prasyarat atau kemampuan awal yang harus dikuasai siswa untuk mengerjakan
Lembar Kerja Siswa ini adalah pengetahuan tentang macam macam himpunan
bilangan , operasi pada bilangan, bilangan kuadart, bangu datar persegi, persegi
panjang dan segitiga.
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C. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
Standru- Kompetensi :
6. Memahami barisan dan deret bilangan serta penggunaannya dalam
pemecahan masalah
Kompetensi dasar :
6.1 Menentukan pola barisan bilangan sederhana
6.2 Memahami barisan dan deret bilangan serta kegunaannya dalam
pemecahan masalah.

D. Indikator
Indikator pembelajaran yang hams kalian kuasai dalam Lembar Kerja Siswa
ini adalah:
1. Menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan barisan bilangan.
2. Mengenal unsur-unsur barisan bilangan
3. Menentukan pola barisan bilangan
4. Mengenal pengertian barisan aritmetika dan barisan geometri
5. Menentukan suku ke-n barisan aritmetika
6. Menentukan suku ke-n barisan geometri.
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[ :Materi 'Poliok

]

_________ ____________________________________________ ,

,

,

l 1. 2'r1enaena{
:
\

\

masafafi sefiari-Fiari yana 6erkaitan cfenaan :

6arisan 6il£inaan.

,--- --------..._

'-----------------------------------------------------~
I

I

I

•I, ___________
:Masafafi 1 ,1I

Menjadi karyawan atau wirausahawan merupakan pilihan bagi setiap orang.
Hai ini yang dialami oleh pak Panut Mulyajaya asal Bantu!, Yogyakarta.
Pak Panut menggeluti usaha tas rotan kualitas ekspor, setelah menjadi
karyawan selama 11 tahun pada sebuah perusahaan mebel berbahan baku
rotan.
Berangkat dari pengalaman kerja itu, pada tahun 2001, Panut akhimya
mendirikan Anggun Rotan yakni usaha pembuatan handicraft berbahan baku
rotan namun dengan konsep produk berbeda. Panut melihat peluang produk tas
berbahan baku utama rotan. Tidak disangka, respons pasar terhadap produk
buatannya sangat tbggi.
Harga yang ditawarkan oleh Anggun Rotan relatif terjangkau untuk kualitas
dan model yang ditawarkan. "Harganya Rp 50 ribu-Rp 250 ribu.
Pada awal usahanya, tas rotas yang di produksi sebanyak 50 tas pada hari
pertama, 55 tas pada hari kedua, 60 tas pada hari ke tiga, dan seterusnya.
a. Analisislah banyaknya tas yang diproduksi pada hari ke-3, hari ke-4, dan
hari ke-7?
b. Tabel di bawah menunjukkan banyaknya tas yang diproduksi setiap hari
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Hari ke

Banyaknya Tas

1
2

3
4

5
7
c. Analisislah apakah banyaknya tas yang diproduksi setiap hari mempunyai
keteraturan? Jelaskan!
d. Prediksilah banyaknya tas yang diproduksi pada hari ke-1 O? Berapa
banyaknya tas itu?
Banyaknya tas yang diproduksi setiap hari di atas membentuk pola.
50, 55, 60, 65, 70, ... , ... , ... merupakan salah satu contoh pola bilangan.
e.

'.Beryikir kritis. Bagaimana kalian menjelaskan arti dari pola?

~enyetesaian

?

a. Perhatikan dan cermati permasalahan diatas dengan baik.
b. Renca..-iakan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman belajar
yang telah kalian miliki !
c. Lak~anakan rencana pemecahan masalah yang telah kalian buat!
d. Periksa kembali apakah langkah-langkah yang kalian terapkan dan
hasil yang diperoleh sudah benar?
Altematif Penyelesaian.
a. Memperhatik:m dan mencermati permasalahan dengan baik
Memahami yang diketahui dan yang ditanyakan dengan benar
b.Merencanakan pemecahan masalah
1)

Mencermati pertambahan produksi tas setiap hari

2)

Mencari tahu pengertian dari pola

c. Melaksanakan pemecahan masalah
a. Banyaknya tas pada hari ke-3 ada 60, hari ke-4 ada 65, dan hari ke-7 ada
80.
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b.
Hari ke

Banyaknya Tas

1

50

2

55

3

60

4

65

5

70

6

75

7

80

C. Iya. Banyaknya tas yang diproduksi berikutnya diperoleh dari banyaknya
tas yang sebelumnya ditamba.li lima.

d. Dapat. Banyaknya ada 95
e. Pola adalah keteraturan sifat yang dimiliki oleh sederetan atau
serangkaian objek.

d. Memeriksa kembali langkah-langkah yang dilakukan apakah sudah
benar
Untuk melakukan pengecekan, dengan cara menghitung banyaknya tas yang
diproduksi sebelumnya dengan aturan dikurangi lima.

,----------------------------------------,
: 2.
I

,....

:Mengena{ 'Unsur-'Unsur 'Barisan

,r _.

,,-----------,
: :Masa{afi

2

:

, ___________ ,,•

I

I

1. Perhatikan gambar dibawah ini.

•
(i)
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(iii)
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Amatilah apakah gambar di atas mempunyai keteraturan?. Jelaskan
bagaimana keteraturannya?
2. Tentukan tabel berikut.ini.

I

Grunbmke
Banyak persegi dalrun grunbar

I

Rangkaian bilangan yang menunjukkan banyak persegi membentuk pola
bilangan. Sebutkan pola bilangan itu.
3. Bila terdapat pola bilangan misalnya 0,5,10, ... ,maka 0 dinamakan suku
pertama, 5 dinamakan suku kedua, 10 dinamakan suku ketiga,dan seterusnya.
Temukan suku ke-7 dari pola bilanagn itu.
4. Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan ini?

~enyetesaian?
a. Perha an dan cermati permasalahan diatas dengan baik.
b. Rencanakan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman belajar
yang telah kalian miliki !
c. Laksanakan rencana pemecahan masalah yang telah kalian buat!
d. Periksa kembali apakah langkah-langkah yang kalian terapkan dan
hasil yang diperoleh sudah benar?

Altematif Penyelesaian

a. Memperhatikan dan mencermati permasala!ian dengan baik
Memahami yang diketahui dan yang ditanyakan

b. Merencanakan pemecahan masalah

(i)
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(iii)
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Gambar diatas mempunyai keteraturan bertambah 5

c. Melaksanakan pemecahan masalah
1. Gambar diatas mempunyai keteraturan. Keteraturan gambar berikutnya
bertambah lima.
2.

Gambarke

1

1

Banyaknyapersegi

0

5

..,

~

4

5

6

/

10

15

20

25

30

Pola bilangan: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30
3. Suku pertaman, U1= 0, Suku ke dua, U 2= 5, Suku ke tiga, U 3 = 10, dan Suku
ke empat, U 7 = 30

---------------- : 'Beryikir kritis :
~

·------

~---------'

4. K~simpulan.

Unsur-unsur barisan bilangan antara lain ....

d.Memeriksa kembali langkah-langkah yang dilakukan apakah sudah
benar
U2-U1=5
U3-U2 = 5
Un- Un- 1 = beda

C.Metode Pembelajaraa
Problem Solving model Polya

D. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran
Buku Siswa
LKS
LCD

E. Kegiatan Pembelajaran:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42704.pdf

Kegiatan

Indikator

Model Polya

Pendahuluan

berpikir
Guru

Siswa

Memulai kegiatan
pembelajaran dengan
doadan
menyampaikan
salam
Mengecek kesiapan
siswa dan merninta
siswa mengeluarkan
peralatan belajar
yang diperlukan
s1swa
Memotivasi
dengan
menyampaikan
kegunaan
dari
pemahaman
s1swa
terhadap
permasalahan seharihari yang berkaitan
dengan
barisan
bilangan
Mengingatkan
materi sebelumnya

Memulai kegiatan
pembelajaran
dengan doa dan
memberi salam

Menyampaikan
tujuan pembelajaran
dan hasil belajar
yang diharapkan
akan dicapai siswa
Menginformasikan
cara belajar yang
ditempuh
Mengelompokkan
siswa (4-5 siswa tiap
kelompok)

kritis

10'

Mengeluarkan
peralatan belajar
yang diperlukan

Mendengarkan dan
menanggapi cerita
tentang
permasalahan
sehari-hari yang
berkaitan dengan
barisan bilangan.

Mengingat tentang
himpuanan
bilangan, bilangan
kuadrat dan akar
pangkat dua.

Berkumpul sesuai
kelompoknya

60'

Kegiatan Inti

Fase

Waktu

I Menayangkan
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Memperhatikan

42704.pdf

j

iv1asa1an
(understanding)

senan-nan yang
berkaitan dengan
barisan bilangan
menggunakan
powerpom
Memberi umpan
permasalahan
menyatakan
masalah sehari-hari
yang berkaitan
dengan barisan
bilangan dan unsurunsur barisan
bilangan berupa
LKS (lampiran

t~yangan ~ateri
aengan seKsama
dan memberikan
tanggapan masalah
sehari-hari yang
berkaitan dengan
barisan bilangan.
Membaca masalah
dengan seksama
sehingga
memahami kondisi
masalah yang ada
padaLKS

Memfokus
kan
pertanyaan

03.1 )
Membimbing siswa
untuk menuliskan
apa yang diketahui
dan ditanya.
Disediakan 2
masalah sehari-hari
yang berkaitan
dengan barisan
bilangan.

Memberi motivasi
kepada siswa

Fase
Merencanakan
Pemecahan
Masalah
(Planning)

Memberi
kesempatan kepada
kelompok untuk
membaca buku
siswa, atau sumber
lain guna
memperoleh
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Merumuskan apa
yang diketahui, apa
yang ditanya dan
menyatakan atau
menuliskan
masalah dalam
bentuk yang lebih
operasional
sehingga
mempermudah
untuk dipecahkan.
Ada ketertarikan
dalam menghadapi
tantangan dan
kemauan untuk
menyelesaikan
masalah
Melakukan
penyelidikan
dengan
mengumpulkan
informasi terkait
masalah yang telah
diberikan dengan

Menganali
sis
pertanyaan

Menjawab
pertanyaan

Membang
un
keterampil
an dasar
barisan
bilangan
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oen<:a1tan uengan
masalah yang
diberikan.

Fase
Melaksanakan
Rencana(solvin
g)

SiSWa alaU utit('li

penunjang lainnya,
mencermati
gambar, tanya
jawab, dll.
Dengan cara tanya
Mencermati
Membang
jawab
masalah terkait
un
membimbing
masalah sehari-hari keterampil
kelompok yang
yang berkaitan
an dasar
menemui kesulitan dengan barisan
bilangan kemudian
siswa untuk
menentukan
langkah-langkah
penyelesaian dari
permasalahan
tersebut.
Mencari konsepkonsep atau teoriteori yang saling
menunjang atau
rumus-rumus yang
diperlukan.
Mengingatkan
Memeriksa tiap
Memperti
siswa untuk
langkah dalam
mbangkan
memeriksa tiap
, mengatur
rencana dan
langkah-langkah
menuliskannya
strategi
apakah sudah benar secara detail untuk dan teknik
memastikan bahwa langkah
tiap langkah sudah menyelesa
benar.
ikan
masalah
Menentuk
Berkeliling di
Siswa
melaksanakan
an
dalam kelas clan
membimbing
langkah-langkah
tindakan
dan
seperlunya kepada
penyelesaian
masalah sehari-hari berinterak
siswa yang
yang berkaitan
SI dengan
mengalami
dengan barisan
orang lain
kesulitan.
bilangan dengan
teliti, bersungguh-
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II

~danbilis
memuw.caa

"

I

mercla masingma51Dg

Fase

Mmgbitisi basil

~

seita melihat

Ka-hwli
(dlalicJ

keJamhan dari
pmyelesaiao J3Dg
ctidaplf ( misal
langlah

Dcogan bcntiSusi
mmyelesdan
Lanbar Kaja
mmgon:bi
kemhali cara-cara.
p:mec:ahan

Magawab
pe.ilanyaan

Mmyimpu
lbn

masalah yang 1dah

dilal11•m apabh

sudah be:mr', sudah
paljCksaian J3Dg
q k . alaosudah
tidakbcmr)
tcpaL
Manbimbing siswa Dcogan bimbiogan
menga1mlisis
gmu ma111ahaili
Lmgbh-langbh
proses basil
pemecahan
pmyelesaian
masalah dengan
masalah yang
mmembabas
belmn 1qJal.
bcrsama-snna clan
mengevaloasi
secma keselmuhan

Manherik
an

~
lebih
Jaajut

~1an

DJtUyalakan

sehui-hari
yang bealaitan
dmgan barisan clan
dcrec btlanpn
Mcmbc:rik.an lwis

masa)ah

.........

seOOp lllllJDD

Mcnydesaibn
lwis yang dibcrikan

balik
gmu
Membimbing siswa Membuat
mcmbu;:t
mnglmman
12np1nt!lall

gmu

Mmdapat tops PR
dari Buko Siswa
yaituUji
KompetalSi 1
bal. ____

Memberibn

Mendenwt•bo

Memberikan PR
dari soal buatan
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I inf?rm~i kegiatan I arahan guru
I paoa penemuan
berikutnya.

I

F. Penilaian
Tehnik

: Tes Tulis

Bentuk Instrumen: Uraian
Instrumen

: Terlampir 2

Mengetahui,

Probolinggo, 18 Maret 2015

Kepala SMP N 3 Probolinggo

Pengembang

EDI AKSOR0.8P.d M.Pd

SRIASTUTI

NIP: 19630818 198603 1 027
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LAMPIRAN RPP PERTEMUAN Ke-1
Lampiran 1

: Bahan Apersepsi

Lampiran2

: Bahan Umpan Balik

Lampiran 1 RPP: Bahan Apersepsi

1. Macam-macam himpunan bilangan
Himpunan bilangan bulat

: {...,-3,-2,-1, 0, 1, 2, 3, ... }

Himpunan bilangan cacah

: { 0, 1, 2, 3, 4, ... }

Himpunan bilangan asli

: { 1, 2, 3, 4, 5, ... }

Himpunana bilangan ganjil : { l, 3, 5, 7, 9, ... } dll

2. Operasi pada bilangan
Penjumlahan: 4+5= 9, 5+ 5=10, 6+5 = 11
Pengurangan: 8-2= 6, 6 - 2 = 4, 4 - 2 = 2
Perlcalian

:3x2=6,4x2=8,5x2=10
1

1

1

16x-=8
2
, 8x-=4
2
, 4x-=2
2
Bilangan berpangkat : 'f1- = 4, 32 = 9, i3 = 8, 54 = 6

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42704.pdf

Lampiran 2 RPP: Soal Bahan Umpan Balik

1. Amatilah pola bilangan 2,4,6,8, ...
Tentukan

bilangan-bilangan

Temukan

pada

ketiga

suku

berikutnya?

aturan untuk mendapatkan tiga suku berikutnya?

Temukanlah aturan untuk mendapatkan suku berikutnya?
2. Amatilah pola bilangan I, 3, 9, 27, ...
Apakah 729 merupakan suku pada barisan itu?
Temukan aturan untuk pola bilangan itu.

,,,,.----------------,
: Petunjuk

'

,

I

,,I

a. p~ dan cermati permMalalum diatas dengan baik.
b. Rencanakan pemecahan masa)ah berdasark.an pengalaman belajar
yang telah kalian miliki!
c. l.aksana)can rencana pemecahan masa)ah yang telah kalian buat!
d Periksa kembali apakah langkah-langkab yang kalian terapkan
dan basil yang diperoleh sudah benar?
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Pedoman Penskoran

No
1

Altematif Penyelesaian

a. Memperhatikan dan mencermati pennasalahan
dengan baik

Skor
1

Menulis yang diketahui dan yang clitanya dengan benar
&. Merencanalcan pemecahan masalah.
1. Untuk mencari ketiga suku berikutnya pada soal
tersebut dicari dengan cara sebagai berikut:
2, 4, 6,_ 8,-, -, -,...

4

l......Jl......J..._

+2

+2

+2

+2

+2

+2

20~,~~

2

+2

+2

+2

c. Melaksanaluut panecalt1111 masald
Tiga suku berikutnya: 10, 12, 14
Jadi 3 suku berikutnyaadalah 10,12, dan 14.
Aturannya adalah dimulai dengan bilangan 2 dan sukusuku berikutnya clidapatkan dari menjumlahkan suku
sebelumnya dengan 2.
l.MeJllD'iksa lcoltbali lllltgkalt-langkalt yang dilakukan
tqHlkalt slUlalt benar.
u6 = u, - 2 = 14 - 2 = 12
Us =U6-2=12-2=10
U4 = Us - 2 = 10 - 2 = 8
wi. Maipulultikllll dllll mmttnllllti pallfllSllllllu
dmgakik
Menulis yang diketahui dan yang clitanya dengan benar
f>. M~ pelll«lllullt lllllSllld.
Untuk mencari ketiga suku berikutnya pada soal
tersebut dicari dengan cara sebagai berikut:

3

2

1

4

1, 3, 9, 27,-,-.-•...
\....Jl......J\....J

x3

x3

x3

xl

x3

x3

1,
3, 9, 2"{!!,~,
729
\....Jl......J \....J
-.:...::::rx3

x3

x3

M~ pelll«tllta .,,,,,.Jd
3
Jadi 729. merupakan ..................
Aturannya adalab dimulai dengan bilangan ldan sukusuku berikutnya didapat dari mengalikan suku
sebelumnya dengan 3.

c.
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d. Memeriksa kembali langkah-langkah yang
diiakukan apakah sudah benar.
U6 = U1 : 3 = 729 : 3 = 243
Us= U6: 3 = 243: 3 = 81
U4=Us:3 =81 :3=27

. . Skor yang diperoleh
Nzlaz = Sk or mak sima
. l xlOO
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LAMPIRAN 02.2
RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah
Mata Pelajaran
Materi Pokok
l(elas/SeJDester
Tahon Pelajaran
Alokasi waktu seluruhnya
Alokasi waktu

Standarl(ompeten1i

: SMP NEGERI 3 PROBOLINGGO
: Matematika
: Pola dan Barisan Bilangan
: IX/2
: 2014/2015
: 12 x.40 menit
: 3 x40 menit
(Pertemuan ke 2 dari 5 Pertemuan)

:6.Memahami

barisan

dan deret bilangan

serta

penggunaannya da1ain pemecahan masa1ah.
l(ompetemiDasar

: 6.1 Menentukan pola barisan bilangan sederhana

lndikator

: 6.1.3. Menentukan pola barisan biJangan

A. TujuanPeJDbelajaran
Dengan pembelajaran melaJui pembelajaran berbasis problem solving

da1ain peningkatan keterampilan berpikir kritis, peserta didik dapat:
1. Mencntukan pola barisan bilangan
2. Menentukan suku ke-n pola barisan bilangan.

B. Materi Pembelajaran

I

:MateriPrasyarat

i

1. Macam-macam himpunan bilangan
Himpunan bilangan bulat

: {...,-3,-2,-1, 0, 1, 2, 3, ... }

Himpunan bilangan cacah

: { 0, 1, 2, 3, 4, ... }

Himpunan bilangan asli

: { 1, 2, 3, 4, 5, ... }

Himpunana bilangan ganjil : { 1, 3, S, 1, 9, ... } dll

2.

Unsur-unsur barisan bilangan
Barisan bilangan: 1, 3, S, 1, 9, ...
a= 1, U2 = 3, U3 = 5, U,. = 7, Us= 9, dan b = 2
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Barisan bilangan: 2, 6, 18, 54, 162, ...
a=2, U2=6, U3= 18, U4=54, Us= 162,danr=3
3. Bentuk-bentuk bangun datar.

Pe_iie.ii"Pinjaili
~

i

( :Materi Pok.ok.

)

~----------------~---------,

: i.

Pofa '.Barisan '.Bua:119an

:

,_ -- --------- - -- ---- --- -----'

Ada beberapa susunan bilangan yang dapat digambarkan dlllam pola-pola
tertentu, seperti pada contoh-contoh berikut ini.
1. Pola Bilangan Genap
Bilangan 2, 4, 6, 8, ... membentuk suatu pola yang dinamakan pola bilangan

genap dengan urutan pertama adalah bilangan 2. Bilangan berikutnya
diperoleh dengan menambahkan 2 pada bilangan sebelumnya Polanya
dapat digambarkan seperti Gambar 1.1

•• •• ••
•• ••
•••
•• •••••
2

4

6

8

Gambar 1.1

2. Pola bilangan Ganjil
Bilangan 1, 3, 5, 7, 9,.. .membentuk suatu pola yang dinamakan pola

bilangan ganjil dengan ururtan pertama yaitu bilangan 1. Bilangan
berikutnya diperoleh dengan menambahkan 2 pada bilangan sebelumnya
Polanya dapat digambarkan seperti Gambar 1..2
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•••
- -••
•
• •• ••• • •••

1

5

3

7

Gambar 1.2

3. Pola Bilangan Segitiga
Bilangan 1, 3, 6, 10,... membentuk suatu pola yang dinamakan pola

bilangan segitiga. Bilangan-bilangan tersebut berasal dari penjumlahan
bilangan cacah.yaitu 0 + 1= 1, 0 + 1+2 = 3, 0 + 1+2 + 3 = 6, 0 + 1+2 + 3

+ 4 = 10, dan seterusnya. Polanya dapat digambarkan seperti Gambar 1.3

•
•
••
• •• •••
1

3

6

••
••••
••••
10

Gambar 1.3

4. Pola Bilangan Persegi.
Bilangan l, 4, 9, 16, ... membentuk suatu pola yang dinamakan pola

bilangan persegi. Bilangan-bilangan tersebut berasal dari kuadrat bilangan
asli, yaitu 12 = l,

i2 = 4,

32 = 9, 42 = 16, dan seterusnya. Polanya dapat

digambarkan seperti Gambar 1.4

c•
• ••
1

4

•••
• ••
•••

••••
••••
•• •••
•••

9

16

Gambar 1.4
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~

.J)..

m...n....~

JnllUl1 Jl ~

.....

.ll'3llJJlllm

1llibnpm '.Z, 6,, U, 1JD),, ·-·

1Dldiilhltfi1hik

3Dl:Jlill ]plDm ~

<diimnmAam ]plDm

JbDbnvpm Jllie•*l!fl JPllll.fJmg. ~ tWtBdhmt ~ . . . . m
~ 1lmriikmt= ~ h],, k4,, 4LO,, Clfbm ~- ~
a!fp11ilnwdk:n StjliCllHii

c

I

J.S

••••
•• •••
••• ••••
••••
2

<iqpmt

•••••
•••••
••••••
••••

6
Gmilm 1.5

Susl•WI hlanp1 beritut ioi tdaJa. dJ'fim}
di China, lira-kira tahun 1300.. SnsslMD

bilangan itu djmmabn Segitiga ~
setelah matrmatibwan~ Blaise

Pascal mempubhbsibn pola ini pada
tahun 1653
baps:l.fwww_p>gic_co_icl/san:h?g
:-pmrnntkqitiga11 ~I

Berikut mempakan pola bilangan segitiga

~

Pascal
Segitiga Pascal merupakan

sustman

bilangan yang berbentuk segitiga..

Segitiga pascal mempunyai pola tertentu, yaitu dua bilangan yang
berdekatan dijmnlabkan untuk memperoleh bilangan pada baris berikutnya

kecuali 1.Dapat dilibat adanya pola-pola tertentu pada diagonal-diagonal
segitiga Pascal seperti pada Gambar 1.6
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baris ke ~ baris ke ~ baris ke ~ baris ke ~ baris ke ~

1
1
1

2

1

3
4

1

3
4

6

1

1
2

3
4
5

Gambar 1.6

7. Barisan Bilangan Fibonacci
Leonardo Fibonacci adalah seorang
matematikawan yang menemuka barisan yang
dikenalkan dengan nama barisan Fibonacci
Barisan tersebut sering kali muncul di alam,
terutama dalam dunia tumbuhan dan dapat kalian
temukan pada pertumbuhan spiral buah dan
dedaunan di beberapa pohon.
Salah satu contohnya adalah bunga matahari
Barisan bilangan Fibonacci yang pertama adalah:
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377,
610, 987, 1 597, ...
Barisan ini didapat dengari cara, suku ke-1 dan
suku ke-2 diketahui

untuk menentukan suku

berikutnya menjumlahkan dua suku berurutan
http://www.digaleri.com/2013103/k
oleksi-garnbar-bunga-mataharitercantik.htrnl

sebelumnya.

'--------------------------------------------- :

: 2. :Jvtenentukan Suku ke-n Po(a '.Bari'lan '.Bi{angan

\

I

I

'---------------------------------------------'
1. Pola Bilangan Genap
@

@

@

ff)

©

@

Pola ke-1

@®@
©@@

Pola ke-2

Pola ke-3

Gambar 2.1
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Dengan memperhatikan pola diatas, untuk menentukan aturan pola ke-n
adalah:
Pola ke-1

2 =2xl

Pola ke-2

4 =2x2

Pola ke-3

6 =2x3

Pola ke-4

8 =2x4

Pola ke-n

Un= 2 x n

Un= 2n

Aturan pola bilangan genap pada suku ke-n adalah:

2. Pola Bilangan Ganjil

•

Pola ke-1

•
••
••
•
•• ••• • •••

Pola ke-2

Pola ke-3

Pola ke-4

Gambar2.2

Dengan memperhatikan pola diatas, untuk menentukan aturan pola ke-n
adalah:
Pola ke-1

1 =2xl-l

Pola ke-2

3 =2x2-1

Pola ke-3

5 =2x3-1

Pola ke-4

7 =2x4-1

Polake-n

Un= 2 X n- 1

Un= 2n- 1

Aturan pola bilangan ganjil pada suku ke-n adalah:
3. Pola Bilangan Segitiga

0

0

0
00

0

00

000

00

000
0000

Pola ke-1

Pola ke-2

Polake-3

Pola ke-4

Gambar 2.3
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Dengan memperhatikan pola diatas, untuk menentukan aturan pola ke.;ri
adalah:
Pola ke-1

1x1+1
1=--2

Pola ke-2

3=

Pola ke-3

6=

Pola ke-4

10 =

Polake-n

Un =--2--

2x 2 + 2
2

3x 3 + 3
2

4x4+4
2

nxn+n

n 2 +n

Un=

2

Aturan pola bilangan segitiga pada suku ke-n adalah:

4.

Pola Bilangan Persegi
@@@@

Pola ke-

€)@)@

@@@)@

e©

©@©

@~®®

©

©~@

@••@

Pola ke-

Pola ke-

€)

Pola ke-

Garnbar

Dengan memperhatikan pola diatas, untuk menentukan aturan pola ke-n
adalah:
Pola ke-1

1 = 1x1

Pola ke-2

4 =2x2

Pola ke-3

9 =3x3

Pola ke-4

16 = 4 x 4

Polake-n

Un =nxn

Aturan pola bilangan persegi pada suku ke-n adalah:
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5. Pola Bilangan Persegi Panjang

•••••
•••••
••••
•• ••••

••••
•••
• •••
••• ••••

••
Pola ke-1

Pola ke-2

Pola ke-4

Pola ke-3
Gambar2.5

Dengan memperhatikan pola diatas, untuk menentukan aturan pola ke-n
adalah:
Pola ke-1

2

= 1 x 2 = 1 x (1 + 1)

Pola ke-2

6

= 2 x 3 = 2 x (2 + 1)

Pola ke-3

12 = 3 x 4 = 3 x (3 + 1)

Pola ke-4

20 =4x5=4x(4+1)

Polake-n

Un =nxn=nx(n+l)

Aturan pola bilangan persegi panjang pada suku ke-n adalah:

6. Pola Bilangan Segitiga Pascal

baris ke +- baris ke +- baris ke +- baris ke -

1
1

...

')

1
1
1

+-

1

3

1
1

3

4

4

6

1

+-

1
2

3
4

baris ke - 5

Gambar2.6
Dengan memperhatikan pola diatas, untuk menentuk311 aturan pola ke-n
adalah:
=

20 = 21-1

Pola ke-1

1

Pola ke-2

2 = 21=22-1

Pola ke-3

4 = 22 = 23-1

Pola ke-4
Pola ke-5

8 = 23 = 24-1
16 = 24 = 25"1

Pola ke-n

Un=n n-1
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Aturan pola bilangan persegi pada suku ke-n adalah:

TL= nn-l
-

II.

--

7. Pola Bilangan Fibonacci
Contoh:
Tulis suku tiga suku berikutnya pada barisan Fibonacci dibawah:
a. 2, 4 ... .

b. 1, 5, .. .
Altematif Penyelesaian:
U3 = U1+U2 = 6, U4 = U2+U3 = 10,
U3=U1+U2=6, U4=U2+U3=ll,

Us= U3 + U4 = 16
Us=U3+U4=17

C.Metode Pembelajaran: Problem Solving
D. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran :LCD. Buku Siswa, LKS
E Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan
Model Polya
PENDAHULUAN

Guru
Memulai kegiatan
pembelajaran
dengan doa dan
menyampaikan
salam
Guru mengecek
kesiapan siswa dan
meminta siswa
mengeluarkan
peralatan belajar
yang diperlukan
Guru memotivasi
siswa dengan
menyampaikan
kegunaan dari
pemahaman siswa
terhadap
permasalahan yang
berkaitan dengan
pola bilangan.
Mengingatkan
materi sebelumnya
Menyampaikan
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Siswa
Memulai
kegiatan
pembelajaran dengan
doa dan memberi
salam
Siswa mengeluarkan
peralatan belajar
yang diperlukan

Siswa mendengarkan
dan menanggapi
cerita tentang
manfaat belajar pola
bilangan dalam
kehidupan seharihari

Mengingat tentang
himpuanan bilangan

Indikator
Berpikir
Kritis

Waktu

10'
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j

tujuan pembelajaran
A~~ t.~

'1 1. 1 '

ua.u uaSh

ue1ajar

yang diharapkan
akan dicapai siswa
Menginformasikan
cara belajar yang
di temp uh
Mengelompokkan
siswa (4-5 siswa tiap
kelompok)

Berkumpul sesuai
kelompoknya
100'

KE61ATAN lNTl

FASE
Memahami
Masalah(understan
ding)

Memberi umpan
permasalahan
yang
berhubungan
dengan pola
bilangan LKS
(lampiran 03.2)

Membaca soal
dengan seksama
sehingga benarbenar dimengrti arti
dari semua kata
dalam soal

Memfokus
kan
pertanyaan

Membimbing
siswa untuk
menuliskan apa
yang diketaii.ui
dan ditanya dalam
masalah ( soal)
Disediakan 2
masalah pola
bilangan.

Merumuskan apa
yang diketahui, apa
yang ditanya dan
menyatakan atau
menuliskan
masalah dalam
bentuk yang lebih
operasional
sehingga
mempermudah
untuk dipecahkan.
Ada ketertarikan
dalam menghadapi
tantangan dan
kemauan untuk
menyelesaikan
masalah
Melakukan
penyelidikan
dengan
mengumpulkan
informasi terkait
masalah yang telah
diberikan dengan
membaca buku,
mencermati
gambar, tanya
jawab, dll.
Mencermati

Menganali

Memberi motivasi
kepada siswa

FASE
Merencanakan
Pemecahan
Masalah(planning)
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Memberi
kesempatan
kepada kelompok
untuk membaca
buku siswa, atau
sumber lain guna
memperoleh
informasi yang
berkaitan dengan
masalah
diberikan ..
Dengan cara

SIS

Membang
un
keterampil
an dasar

Mengamat

42704.pdf

tanyajawab

masalah terkait

1

membimbing

-nnlo ll111'.lnngn

ma.mnr::art1

kemudian siswa
diminta untuk
menentukan
langkah-langkah
penyelesaian dari
permasalahan
terse but.
Memeriksa tiap
langkah dalam
rencana dan
menuliskannya
secara detail untuk
memastikan bahwa
tiap langkah sudah
benar.
Siswa
melaksanakan
langkah-langkah
penyelesaian
masalah Pola
Bilangan dengan
teliti, bersungguhsungguh dan kreatif
menurut cara
mereka masingmasing
Dengan berdiskusi
menyelesaikan
Lembar Kerja

mbangkan
penyelesai
an
masalah

kelompok yang
menemui
kesulitan

FAS£
Melaksanakan
Rencana (solving)

Mengingatkan
siswa untuk
memeriksa tiap
langkah-langkah
apakah sudah
benar

Berkeliling di
dalam kelas dan
membimbing
seperlunya
kepada siswa
yang mengalami
kesulitan.

FAS£
Memeriksa
Kembali (checking)

Mengkritisi hasil
serta melihat
kelemahan d:ui.
penyelesaian yang
didapat ( misai
langkah
penyelesaian yang
tidak benar)
Membimbing
s1swa
menganalisis
proses hasil
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pvi.u

J..J1..u..u.1.5ui..1.

dan

J_J.J.""'.l.1..1JJ'""l.".l

Mengatur
strategi
dan teknik

Menentuk
an
tindakan
dan
berinterak
Sl dengan
orang lain

Menentuk
an
tindakan
dan
berdiskusi
dengan
orang lain
meny1mpu
lkan

Melihat atau
mengoreksi
kembali cara-cara
pemecahan
masalah yang telah
dilakukan apakah
sudah benar, sudah
lengkap, atau sudah
tepat..
Dengan bimbingan Memberik
an
guru memperbaiki
penjelasan
langkah-langkah
penyelesaian
laniut

42704.pdf
,-

pemecahan

masalah yang

""'"""lnl-. Dnln
.lJ.lU...:JU.lUJ.l .J. V.lU.

hal111"'Yti ta1"t.t::1t

Bilangan dengan
cara membahas
bersama-sama
dan mengevaluasi
secara
keseluruhan
keberhasilan
pemecahan
masalah Pola
Bilangan
Memberikan kuis
sebagai umpan
balik
Membimbing
siswa membuat
rangkuman
Memberikan PR
di buku Siswa
hal ... no ....
Memberikan
informasi
kegiatan pada
pertemuan
berikutnya.

PENUTUP

L

lJ'-'J.\..1..1.J._.1

Menyelesaikan
kuis yang diberikan
guru

Membuat
rangkuman
Mencatat perintah
guru

Mendengarkan
arahan guru

: Tes Tulis

Bentuk Instrumen: Tes Uraian
Instrumen

: Terlampir (Lampiran 4)

Mengetahui,
Kepala SMP N 3 Probolinggo

EDI AKSORO,SP.d M.Pd
NIP: 19630818 198603 1 027
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F. Penilaian

Tehnik

.

Probolinggo, 20 Maret 2015
Pengembang

SRIASTUTI
NIM:500007313
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LAMPIRAN RPP PERTEMUAN Ke-2
Lampiran 1

: Bahan Apersepsi

Lampiran 2

: Bahan Umpan Balik

Lampiran 1 RPP: Bahan Apersepsi
1. Macam-macam himpunan bilangan
Himpunan bilangan bulat

: {... ,-3,-2,-1, 0, 1, 2, 3, ... }

Himpunan bilangan cacah

: { 0, 1, 2, 3, 4, ... }

Himpunan bilangan asli
Himpunana bilangan ganjil

: { 1, 2, 3, 4, 5, ... }

: { 1, 3, 5, 7, 9, ... } dll

2. Unsur-unsur barisan bilangan
Barisan bilangan: 1, 3, 5, 7, 9, ...
a= 1, U2=3, U3=5, U4=7, Us=9,danb=2
Barisan bilangan: 2, 6, 18, 54, 162, ...
a=2, U2=6, U3= 18, U4=54, Us= 162,danr=3
3. Bentuk-bentuk bangun datar.

le
'!

·················································
.
.
'

uerseg1 pan1an~
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Lampiran 2 RPP: Soal umpan balik

Apakah gambar diatas membentuk pola? Jelaskan!
2. Kaitkanlah masing-masing pola diatas dengan suatu
bilangan yang ditunjuk dengan banyaknya lingkaran.
Pola bilangan apakah yang kalian dapat? Jelaskan!
3. Tentukan tabel yang menyatakan hubungan antara pola
dengan banyaknya lingkaran sampai po la ke-7.
4. Prediksilah banyaknya iingkaran pada pola ke-1 O?

~kir

l~\

]

5. Coba kalian temukan banyaknya lingkaran pada pola
tertentu, tanpa harus mengetahui banyaknya lingkaran

~~-

pada tingkat sebelumnya? Jelaskanjawabanmu

~

/.4~

....,.iOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiim~___.

Petunjuk

a. Perhatikan dan cermati permasalahan diatas dengan baik.
b. Rencanakan

pemecahan masalah

berdasarkan

pengalaman

belajar yang telah kalian miliki!
c. Laksanakan rencana pemecahan masalah yang telah kalian buat!
d. Periksa kembali apakah langkah-langkah yang kalian terapkan
dan hasil yang diperoleh sudah benar?
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Pedoman Penskoran
No
1

Altematif Penyelesaian

Skor

Memperhatikan dan mencermati permasalahan dengan
baik

1

enulis yang diketahui dan yang ditanya dengan benar

.Merencanakan pemecahan masalah.
Merupakan pola karena mempunyai keteraturan sifat.
2,6,12, 20 __. pola bilangan persegi panjang
Banyaknya lingkaran pada lingkaran tertentu

2 =lx(l+l)
6 =2x(2+ 1)
12 = 3 x ( 3 + 1)
20 = 4 x ( 4 + 1)

1 u.~nx(n+

3

I)

_ __i

4

. Melaksanakan pemecahan masalah
1. Iya, mempunyai keteraturan sifat.
. Pola bilangan 2,6,12 dan 20. Karena bentuknya seperti
persegi panjang sehingga polanya dinamakan pola
bilangan persegi panjang .
. Tabel yang menyatakan hubungan pola bilangan persegi
dan banyaknya lingkaran

Pola

Banyaknya Lingkaran

I

2

I

3

12

l

5

30
2

4. Banyaknya lingkaran pada pola ke-10 ada 110

-

:~ ~;r~~kir- k;i;~

---:

5. K~ena b~nt;ki;y~ ;ep~rti persegi panjang maka
banyaknya noktah pada tingkat
berikutnya diperoleh
dari persegi panjang yaitu U 0 = n x ( n + 1)
d.Memeriksa kembali langkah-langkah yang
dilakukan apakah sudah benar
U3 = 3 x ( 3 + 1) = 12, Us= 5 x ( 5 + 1)
U10= lOx( 10+ l)d.
. . Skor yang diperoleh
Nilai =
Sk or ma k sima
. l
x100
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LAMPIRAN RPP 02.3
RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN
(RPP)

Sekolah

: SMP NEGERI 3 PROBOLINGGO

Mata Pelajaran

: Matematika

Materi Pokok

: Pola dan Barisan Bilangan

Kelas/Semester

: IX I 2

Tahon Pelajaran

: 2014/2015

Alokasi waktu seluruhnya : 12 x.40 menit
Alokasi waktu

: 3 x 40 menit
(Pertemuan ke 3 dari 5 Pertemuan)

StandarKompetensi

:6.Memahami

barisan

dan

deret

bilangan

serta

penggunaannya dalam pemecahan masalah.
Kompetensi Dasar

:6.2.Menemukan

suku ke-n barisan aritmetika dan

barisan geometri
Indikator

:6.2.1.Mengenal

pengertian barisan aritmetika dan

barisan geometri.
6.2.2 Menentukan suku ke-n barisan aritmetika
A. TujuanPembelajaran
Dengan pembelajaran melalui pembelajaran berbasis problem solving
dalam peningkatan keterampilan berpikir kritis, peserta didik dapat:
1. Mengenal pengertian barisan aritmetika dan barisan geometri
3. Menentukan suku ke-n barisan aritmetika.

B. Materi Pembelajaran

[ Materi Prasyarat

]

l .Macam-macam pola barisan bilangan
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Pola barisan bilangan ganjil

:{1,3,5,7,9, ... }

Pola barisan bilangan genap

: { 2, 4, 6, 8, 10, ... }

Pola barisan bilangan persegi

: { 1, 4, 9, 16, ... }

Pola barisan bilangan persegi panjang : { 2, 6, 15, 20, 30, ... } dll
(ii)

Unsur-unsur barisan bilangan

Barisan bilangan: 1, 3, 5, 7, 9, ...
a= 1, U2 = 3, U3 = 5, U4 = 7, Us= 9, dan b = 2
Barisan bilangan: 2, 6, 18, 54, 162, ...
a=2, U2=6, U3= 18, U4=54, Us= 162,danr=3

r .1vtateri Pokok

1

,--------------------------------------------,,
1.

Menaena{ Pengertian 'Barisan .Jlritmetika :
I

1
'

d"an 'Barisan (]eometri

--------------------------------------------'

:
I

-----------: Masafafi 1 :
____________
/

I

\

\

/

I

Pada setiap hari Serrin pagi, sekolah-sekolah tingkat SD, SMP, maupun
SMA selalu mengadakan upacara bendcra.. Peffiahkah kalian mengatur barisan
saat upacara bendera? Seperti tampak pada gambar diatas.
Misal kamu mempunyai lima teman dengan tinggi yang berbeda. Tinggi
Aris 140cm, Tio 143 cm, Atik 137 cm, Andre 146 cm, dan Maria 134 cm.
l .Bagaimana kamu mengatur temanmu dalam satu barisan? Jelaskan!
2.Apakah aturan pengurutan tersebut?
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3.Jika bilangan-bilangan yang menunjukkan tinggi temanmu diurutkan, maka
membentuk suatu barisan bilangan. Bilangan-bilangan itu akan
berkorepondensi satu-satu dengan kelima temanmu
Tingg
Nam
4.Periksalah apakah urutan bilangan di atas membentuk pola? Jelaskan
aturannya?
-· --- -- ----- --

-~-

....

: r.Beryikir
l

(iii)

Barisan bilangan yang suku berikutnya didapat dari penambahan
suku sebelumnya dengan bilangan tetap (tertentu) dinamakan
barisan apakah?

c:;;::enyefusaian~
a. Perhatikan dan cermati permasalahan diatas dengan baik.
b. Rencanakan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman belajar
yang telah kalian miliki !
c. Laksanakan rencana pemecahan masalah yang telah kalian buat!
d. Periksa kembali apakah langkah-langkah yang kalian terapkan dan
hasil yang diperoleh sudah benar?

Altematif Penyelesaian.
(iv)

Memperhatikan dan mencermati permasalahan dengan baik

Memahami yang diketahui dan yang ditanyakan dengan benar

b.Merencanakan pemecahan masalah
l .Pengaturan barisan mulai dari yang terkecil
2. Siapa yang terltak pada barisan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima.
3. Membentuk barisan bilangan
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c. Melaksanakan pemecahan masalah
1. Dalam barisan yang terletak pada urutan pertama,Maria, Atik, Aris, Tio,
danAndre.
2.Dimulai yang tingginya terendah sampai tertinggi.
3. Barisan bilangannya: 134, 137, 140, 143, 146
Tinggi

134

137

140

143

146

Nama

Maria

Atik

Aris

Tio

Andre

4. Iya. Aturannya, dimulai dari bilangan 134 dan bilangan berikutnya
didapat dari bilangan sebelumnya ditambah 3.
5. Barisan aritmetika.

d.Memeriksa kembali langkah-langkah yang dilakukan apakah sudah benar

Us - U4 = 3, U4 - U3 = 3, U3 - U2 = 3
Barisan bilangannya mempunyai aturan ditambah bilangan 3

Perhatikan kembali barisan bilangan berikut.
2,

8,

4,

16,

32,

L__J L__J L _ J L__J

x2

x2

x2

x2

Suku ke-2 diperoleh dengan mengalikan
diperoleh dengan mengalikan

suku ke-1 dengan 2, suku ke-3

suku ke-2 dengan 2, clan seterusnya. Dapat

disimpulkan bahwa barisan bilangan diatas mempunyai aturan "dimulai dari 2
dan suku berikutnya diperoleh dengan mengalikan 2 pada suku sebelumnya"
~

~

Barisan bilai1gan yang suku berikutnya didapat dari hasil kali
suku sebelumnya ( tidak nol ) dengan bilangan tertentu disebut
barisan geometri. Bilangan tertenru itu disebut rasio (r)

I

-------------------------------------------~ I

: 2.

:Menentukan suku ke- n

~arisan

.'A.ritnietika :

I

I

\--------------------------------------------~

3,
Perhatikan barisan aritmetika berikut.
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Temukan

suku ke-n dari barisan aritmetika itu? Suku ke-n dapat ditulis

sebagai Un , dengan n bilangan asli. Suku ke-1 atau U 1 pada barisan aritmetika
dinotasikan dengan a, sedangkan beda dinotasikan dengan b.
Sehingga barisan di atas dapat ditulis sebagai berikut.

uf

¥3

5=3+2

7=3+2x2

¥1
'l

*
*

*
*

a+(2-l)b

a

( Rumus)

~4
9=3+3x2

*
*

*
*

f
11=3+4x2

*
*

a+2b

a+3b

a+4b

a+(3-l)b

a+(4-l)b

a+(5-l)b

Q

Un

*
*
*

a+ ( n-1) b

Sufiu ke-n 6arisan aritmetilia
acfa{afi 'U n =a+ (n-1) 6

Menentukan suku ke-n bari~an aritmetika
Contoh 1
Tentukan lima suku pertama dari barisan yang dirumuskan dengan Un =
3n+4
Penyelesaian:
Un =Jn +4

u 1 = 3 x 1 + 4 = 3 + 4 =7
U2=3x2+4=6+4 =10
U3

= 3 x 3 + 4 = 9 + 4 = 13

U4=3x4+4=12+4= 16
Us=3x5+4= 15+4= 19
Jadi, lima suku pertama dari Un= 3n-4 adalah 7, 10,
Contoh 2
Diketahui barisan bilangan: - 5, - 1, 3, 7,
a) Tentukan rumus suku ke-n
b) Tentukan U1s
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Penyelesaian:
a) Barisan- 5, - l, 3, 7, . . . . mempunyai a= - 5, dan beda = 4,
sehingga Un= a+ ( n - 1 ) b
= -5+(n-1)4
= - 5 + 4n-4
=4n-9
Jadi, Un= 4n-9
b) Un =4n-9
U1s=4xl5-9
U1s = 51
Jadi, nilai dari U 1s = 51

C.Metode Pembelajaran
Problem Solving
(v)

Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran

Buku Siswa
LKS
LCD

D.Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan

Indikator
berpikir

Model Polya

P£NDAHULUAN

Guru

Siswa

Memulai
kegiatan
pembelajaran
dengan doa dan
menyampaikan
salam
Guru mengecek
kesiapan siswa
dan meminta
s1swa
mengeluarkan
peralatan belajar
yang diperlukan

Memulai kegiatan
pembelajaran
dengan doa dan
memberi salam
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Siswa
mengeluarkan
peralatan belajar
yang diperlukan

Waktu

kritis

10'
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Guru memotivasi
nirt,."lrl"l

~

~

,-1,.,._~,..-

vv a u.,;;u 0 au

menyampaikan
kegunaan dari
pemahaman
siswa terhadap
permasalahan
yang berbaitan
dengan barisan
aritmetika dan
barisai.1 geometri
Mengingatkan
materi
sebelumnya
Menyampaikan
tujuan
pembelajaran dan
hasil belajar yang
diharapka.1 akan
dicapai siswa
Menginformasika
n cara belajar
yang ditempuh
Mengelompokka
n siswa (4-5
siswa tiap
kelompok)

Siswa
~..,......,,
111\...-JlU"-'llOQ.J.AUl.1 UU!J

...-a.-rla.-rrn¥lrn-

menanggapi cerita
tentang manfaat
belajar bilangan
aritmetika barisan
geometri di dalam
kehidupan seharihari

Mengingat tentang
unsur-unsur barisan
bilangan dan pola
bilangan
Menyimak
penjelasan guru

Menyimak
penjelasan guru
Berkumpul sesuai
kelompoknya

100'

K£6.IATAN INTI

FAS£
Memahami
Masalah(underst
anding)

Membcri umpan
permasalahan
menelaah
pengertian barisan
aritmetika Jan
barisan geometri
serta untk
menemukan suku
ke-n barisan
aritmatika
Membimbing
siswa untuk
menuliskan apa
yang diketahui
dan apa yang
ditanyakan
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Membaca soal
dengan seksama
sehingga benarbenar dimengrti arti
dari semua kata
dalam soal

Merumuskan apa yang
diketahui, apa yang
ditanya da11 menyatakan
atau menuliskan
masalah dalam bentuk
yang lebih operasional
sehingga
mempermudah untuk
dipecahkan.

Memfo
kuskan
pertany
aan

Meug
atur
strate
gi dan
teknik

42704.pdf

Memberi motivasi
L-.o.'9"t.nrlo

~;~,,_,.,,

A\.IJ:-'UU.U .:>1..., VYU

FASE
Merencanakan
Pemecahan
Masalah
(planning)

FASE
Melaksanakan
Rencana(so/ving)

Ada ketertarikan

Mengat

An lrs....,.-\

,,
UJ.

m.onrrh'liAt".ll'I"'\;

uu1UJ.11 J.JJ."".11511uu.up1

.

tantangan dan
kemauan untuk
menyelesaikan
masalah
Melakukan
penyelidikan dengan
mengumpulkan
informasi terkait
masalah yang telah
diberikan dengan
membaca buku,
mencermati gambar,
tanya jawab, dll.

strategi
dan
teknik

Mencermati masalah
untuk membedakan
barisan aritmetika
dan barisan geometri
kemudian siswa
diminta untuk
menentukan
langkah-langkah
penyelesaian dari
permasalahan
terse but.
Memeriksa tiap
Mengingatkan
langkah dalam
siswa untuk
memeriksa tiap
rencana dan
langkah-langkah
menuliskannya
apakah sudah benar secara detail untuk
memastikan bahwa
tiap langkah sudah
benar.

Memba
ngun
keteram
pilan
dasar

Memberi
kesempatan kepada
kelompok untuk
membaca buku
siswa, atau sumber
lain guna
memperoleh
informasi yang
berkaitan dengan
masalah yang
diberikan ..
Dengan cara tanya
jawab
membimbing
kelompok yang
menemui kesulitan

Berkeliling di
dalam kelas dan
membimbing
seperlunya kepada
siswa yailg
mengalami
kesulitan.
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Siswa melaksanakan
langkah-langkah
penyelesaian suku
ke-n dari barisan
aritmatika
bersungguh-sungguh
dan kreatif menurut
cara mereka masingmasing
Dengan berdiskusi
menyelesaikan

Memba
ngun
keteram
pilan
dasar

Menent
ukan
tindaka
n dan
berinter
aksi
dengan
orang
lain
Menent
ukan
tindaka
n dan
berinter
aksi
dengan
orang
lain
Menent
ukan
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I Lembar Kerja

I tindaka I

..
n

rl<>n

~·

berdisk
USI

FASE
Memeriksa
Kembali
(checking)

PENUTUP

Mengkritisi hasil
serta melihat
kelemahan dari
penyelesaian yang
didapat ( misal
langkah
penyelesaian yang
tidak benar)
Membimbing siswa
menganalisis
proses hasil
pemecahan
masalah untuk
membedakan
barisan aritmetika
dan barisan
geometri dengan
cara membahas
bersama-sama dan
mengevaluasi
secara keseluruhan
keberhasilan
pemecahan
masalah tersebut
Memberikan kuis
sebagai umpan
balik
Membimbing siswa
membuat
rangkuman
Memberikan PR di
buku Siswa
hal ... no ....
Memberikan
informasi kegiatan
pada pertemuan
berikutnya.

E.Penilaian

Tehnik

: Tes Tulis
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Melihat atau
mengoreksi kembali
cara-cara pemecahan
masalah yang telah
dilakukan apakah
sudah benar, sudah
lengkap, atau sudah
tepat..
Dengan birnbingan
guru memperbaiki
langkah-langkah
penyelesaian
masalah yang belum
tepat.

Menyelesaikan kuis
yang diberikan guru
Membuat
rangkuman
Mencatat perintah
guru
Mendengarkan
arahan guru

I

dengan
orang
lain
meny1
mpulka
n

Mempe
rtimban
gkan
hasil
pemeca
han
masala
h

10'
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Bentuk Instrumen: Tes Uraian
Instrumen

: Terlampir (Lampiran 4)

Mengetahui,

Probolinggo, 25 Maret 2015

Kepala SMP N 3 Probolinggo

EDI AKSORO,SP.d M.Pd
NIP:19630818 198603 1 027

Pengem bang

SRIASTUTI
NIM:500007313

LAMPIRAN RPP PERTEMUAN Ke-2
Lampiran 1

: Bahan Apersepsi

Lampiran2

: Bahan Umpan Balik

Lampiran 1 RPP: Bahan Apersepsi
l .Macam-macam pola barisan bilangan
Pola barisan bilangan ganjil

: {l, 3, 5, 7, 9, ... }

Pola barisan bilangan genap

: { 2, 4, 6, 8, 10, ... }

Pola barisan bilangan persegi

: { 1, 4, 9, i6, ... }

Pola barisan bilangan persegi panjang : { 2, 6, 15, 20, 30, ... } dll
F. Unsur-unsur barisan bilangan
Barisan bilangan: 1, 3, 5, 7, 9, ...
a= 1, U2 = 3, U3 = 5, U4 = 7, Us= 9, dan b = 2
Barisan bilangan: 2, 6, 18, 54, 162, ...
a=2, U2=6, U3= 18, U4=54, Us= 162,danr=3
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Lampiran 2 RPP: Soal Bahan Umpan Balik

Perhatikan gambar pembelahan sel
Pada awalnya terdapat satu sel. Setelah
pembelahan pertama, terdapat 2
sel.Setelah pembelahan kedua, terdapat

••••••••••••

4 sel. Setelah pembelahan ketiga,
terdapat 8 sel dan seterusnya

1. Prediksilah banyaknya sel setelah pembelahan ke-7
2.Temukan bilangan-bilangan yang menunjukkan banyaknya sel dari
awal sampai pembelahan ke-7 itu yang akan berkorespondensi
satu-satu dengan pembelahan sel yang terjadi.
3.Temukan urutan banyaknya sel tersebut
Pembelah

-

an sel:

,_

,- , -

,_ , -

, - ,_

! ! ! ! ! !! !

Banyakn

-- ,-- • --

, __

, __ , __ , - -

'--

ya sel:

J
4.Analisislah apakah urutan bilangan yang menunjukkan banyaknya
sel di atas membentuk pola ? Jelaskan aturannya?
5,Analisislah barisan bilangan yang suku berikutnya didapat dari
perkalian suku sebelumnya dengan bilangan yang tetap (tertentu)
dinamakan barisan apakah?

:Masafafi

2

Suku ke-n suatu barisan ditentukan oleh rumus 15- 4n
a. Temukan lima suku pertama
b. Temukan suku ke 30 barisan tersebut

'I'emulian suku ke berapakah yang bernilai - 189?
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a. Perhatikan dan cermati permasalahan diatas dengan baik.
b. Rencanakan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman belajar
yang tel ah kalian miliki !
c. Laksanakan rencana pemecahan masalah yang telah kalian buat!
d. Periksa kembali apakah langkah-langkah yang kalian terapkan dan
hasil yang diperoleh sudah benar?

Pedoman Penskoran
No
Alternatif Penyelesaian
1 'fJ.Memperhatikan dan mencermati permasalahan dengan

Skor
1

baik

Menulis yang diketahui dan yang ditanya dengan benar
~.Merencanakan pemecahan

Proses pembelahan sel

-

-·-

~.Melaksanakan

-

3

masalah.

..
. I ...
I .. I ...
.. I ......
L I ....
4

pemecahan masalah

1. Dapat

2,Bilangan: 2,4,8, 16,32,64, 128
3
Pembelahan
sel
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6
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2

Banyak sel

4

8 16

32

64

128

4.Iya. Aturannya dimulai dengan bilangan 2 dan bilangan
berikutnya didapat dari mengalikan bilangan
sebelumnya dengan 2

J

~ir liritis

5. Barisan bilangan yang suku berikutnya didapat dari

2

perkalian suku sebelumnya dengan bilangan yang tetap
(tertentu) dinamakan barisan geometri

d.Memeriksa kembali langkah-langkah yang dilakukan
apa sudah benar
U6= 128: 2=64

Us = 64: 2 = 32

U4 = 32: 2 = 16

U3 = 16: 2 = 8

la.Memperhatikan dan mencermati permasalahan dengan
baik

1

Un= 15-4n
Ditanya: (i) Ui, U2, U3, U4, Us
G.

U30

(iii) Un =

-

189, berapa n?

b.Merencanakan pemecahan masalah
(i)

n

1

2

3

1

15- 4.2

(ii)

U3:i =

(iii)

Un= 15 - 4n

1
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15 A

A

1

15- 4.5

15- 4_30
---. - 189 = 15 - 4n

c.Melaksanakan pemecahan masalah
(i) 11, 7, 3, -1, -5

= - 105

5

i
15 -4.3

15 - 4.1

U30

4

i

i
15-4n

(ii)

4

4
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(iii)-189 = 15 -4n
-189-15=4n
n

=

51

d.Memeriksa kembali langkah-langkah yang dilakukan
apakah sudah benar
(ii) U30 = - 1~ - 105 = 15-4n
- 105 - 15 = 4n
n=30
c. Us1 = 15 -4.51

=-189

. . Skor yang diperoleh
Nzlaz = Sk or ma k szma
. l
xlOO
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LAMPIRAN 02.4
RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN
(RPP)

Sekolah

: SMP NEGERI 3 PROBOLINGGO

Mata Pelajaran

: Matematika

Materi Pokok

: Pola dan Barisan Bilangan

Kelas/Semester

: IX/2

Tahun Pelajaran

: 2014/2015

Alokasi waktu seluruhnya : 12 x.40 menit
: 2 x 40 menit

Alokasi waktu

(Pertemuan ke 4 dari 5 Pertemuan)
StandarKompetensi

:6.Memahami

barisan

dan

deret

bilangan

serta

penggunaannya dalam pemecahan masalah.

KompetensiDasar

6.2.Menemukan suku ke-n barisan aritmetika dan
barisan geometri

lndikator

: 6.2.3. Menemukan suku ke-n barisan geometri

A. TujuanPembelajaran
Dengan pembelajaran melalui pembelajaran berbasis problem solving
dalam peningkatan keterampilan berpikir kritis, peserta didik dapat:
Menemukan suku ke-n barisan geometri

B. Materi Pembelajaran

r

.'.Ma;:i Prasya-:at
a a

tW

ill&

1
(I

l .Macam-macam pola barisan bilangan
Pola barisan bilangan ganjil

: {l,3,5, 7,9, ... }

Pola barisan bilangan genap

: { 2, 4, 6, 8, 10, ... }

Pola barisan bilangan persegi

: { 1, 4, 9, 16, ... }

Pola barisan bilangan persegi panjang : { 2, 6, 15, 20, 30, ... } dll
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2. Pengertian barisan geometri
Dari contoh barisan dibawah ini manakah yang merupakan barisan
geometri? Jelaskan!
(i)) 3, 5, 7, 9, 11, .. .

(ii) 1, 3, 9, 27, 81, .. .
(iii) 24, 12, 6, 3, ;, .. .
Altematif penyelesaian:
(i) Bukan barisan geometri (barisan aritmetika)
Mempunyai aturan dimulai bilangan 3 dan menentukan suku
berikutnya dengan cara menambahkan bilangan 2 pada suku
sebelumnya.
(ii) Barisan geometri
Mempunyai aturan dimulai bilangan 1 dan menentukan suku
berikutnya dengan cara mengalikan suku sebelumnya dengan
bilangan 3.
(iii) Barisan geometri

Mempunyai aturan dimulai bilangan 24 dai1 menentukan suku
berikutnya dengan cara mengalikan suku sebelumnya dengan
bilangan ~·

J>tateri Polioli

J

,---------------------------------------------------,

:
Menentukan suku ke-n dari ~arisan (jeometri
:
I, ___________________________________________________ I
I

I

;

Perhatikan barisan aritmetika berikut.
1,

2,

4,

8,

16,

\___) ~ \___) \___)

x2

x2

x2

Berapakah suku ke-n dari barisan aritmetika itu? Suku ke-n dapat ditulis
sebagai Un , dengan n bilangan asli. Suku ke-1 atau U 1 pada barisan
geometri dinotasikan dengan a, sedangkan rasio dinotasikan dengan r.
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Pada barisan geometri di atas diperoleh
U2

U3

U4

U1

U2

U3

- = - = -=···

-

Un
Un-1

--= r = 2

Jika U1 =a, maka diperoleh:
U1

U2

!

! 4~ f

!

!

0

ax r

!
ax r

[ Rumus ]

!

1

ax r

!

1- 1

Jadi,

x 22

ax r

2

!
2- 1

ax r

U4

Us

!

!

Un

!

8 = 1 x 2 3 16 = 1x2 4

2=1x2 1

l= 1 x 2°

ax r

U3

!

3

ax r

!
3- 1

ax r

4- 1

!

!

ax r 4

t

!
ax r

5- 1

ax rn-l

c==) [

Suku ke-n barisan geometri adalah u.

;

Menentukan suku ke-n barisan geometri

Contoh 1
Tulislah lima suku pertama dari barisan bilangan yang dirum11skan
Un= 3(2r- 1
Penyelesaian:
Un= 3(2r- 1
U 1= 3(2) 1 -

1

U3 = 3(2) 3 -

2° = 3 x 1 = 3
1 = 3 x 21 = 3 x 2 = 6
1 = 3 x 22 = 3 x 4 = 12

U4 = 3(2) 4 -

1 =

U2= 3(2) 2 -

Us= 3(2) 5 - 1

= 3

x

3 x 23 = 3 x 8 = 24
= 3 x 24 = 3 xl6 = 48

Jadi, lima suku pertama dari Un= 3(2)n-l adalah 3, 6, 12, 24, 48

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

ar•- 1

]

42704.pdf

Contoh 2
1
D"k
.
b·1
1 etahm. bansan
1 angan 2,

1

1

4, 8 ,

1

16

,

a.Tentukan rumus suku ke-n
b.Tentukan U10
Penyelesaian:
b"l
1
.
a) .. B ansan
1 angan 2,

u

1
,
16

1

1
=
.±. = - , sehingga
2
U1
-

1

a = - dan r = .2.
2'

Un=

1
4,
81 ,

1

2

1 1

Z[Z] n-1
1

Un= [Z]n
Jadi, Un

= [.!.]n
2

b) .Un= [~]n

1

U10

= [-] 10
2

1
U10 = 1024

Jadi, U10 = -

1

10:l4

C.Metode Pembelajaran
Problem Solving
D. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran
Buku Siswa

LKS
LCD
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Kegiatan

Model Polya
P£NDAHUI.UAN

Guru
Memulai kegiatan
pembelajaran
dengan doa dan
menyampaikan
salam
Guru mengecek
kesiapan siswa dan
meminta siswa
mengeluarkan
peralatan belajar
yang diperlukan
Guru memotivasi
siswa dengan
menyampaikan
kegunaan dari
pemahaman siswa
terhadap
permasalahan yang
berbaitan dengan
barisan geometri
Mengingatkan
materi sebelumnya

berpikir
kritis

Siswa
Memulai
kegiatan
pembelajaran dengan
doa dan memberi
salam

Waktu

10'

Siswa mengeluarkan
peralatan belajar
yang diperlukan

Siswa mendengarkan
dan menanggapi
cerita tentang
manfaat belajar
bilangan aritmetika
barisan geometri di
dalam kehidupan
sehari-hari

1--~~~~~~-1--~~-""-~~~~-+-~~~~~~~~1--~~~--+---~-

Menyampaikan
tujuan pembelajaran
dan basil belajar
yang diharapkan
akan dicapai siswa
Menginformasikan
cara belajar yang
ditempuh
Mengelompokkan
siswa (4-5 siswa tiap
kelompok)

Mengingat tentang
unsur-unsur barisan
bilangan dan pola
bilangan
Menyimak
penjelasan guru

Menyimak
penjelasan guru
Berkumpul sesuai
kelompoknya

60'

KE61ATAN INTI

FASE
Memahami
Masalah(unde
rstanding)

Memberi umpan
permasalahan untuk
menentukan rumus
suku ke-n barisan
geometri
Membimbing siswa
untuk menuliskan
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Membaca soal
dengan seksama
sehingga benarbenar dimengrti arti
dari semua kata
dalam soal
Merumuskan apa
yang diketahui, apa

Memfokusk
an
pertanyaan

Mengatur
strategi dan
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apa yang diketahui

yang ditanya dan

ua.u apa y a.L10

,..t,,,_

n"'tion·u'lta 'lran
J..1.1\••·.l.l)' "'""""-'-u.J..l

di tanya.

menuliskan
masalah dalam
bentuk yang lebih
operasional
sehingga
mempermudah
untuk dipecahkan.
Ada ketertarikan
dalam menghadapi
tantangan dan
kemauan untuk
menyelesaikan
masalah
Melakukan
penyelidikan
dengan
mengumpulkan
informasi terkait
masalah yang telah
diberikan dengan
membaca buku,
mencermati
gambar, tanya
jawab, dll.

n - n <Jrnttl'T

Memberi motivasi
kepada siswa

FAS£
Merencanaka
n Pemecahan
Masalah
(planning)

FAS£
Melaksanaka
n
Rencana(solvi
ng)

Siswa diarahkan
untuk menentukan
solusi pemecahan
masalah.
Memberi
kesempatan kepada
kelompok untuk
membaca buku
siswa, atau sumber
lain guna
memperoleh
informasi yang
berkaitan dengan
masalah yang
diberikan..
Dengan cara tanya
jawab membimbing
kelompok yang
menemui kesulitan

Memantau siswa
yang melakukan
perhitungan sesuai
dengan rumus atau
lankah-langkah yang
sudah dipilih pada
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teknik
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...... """ ......

Mencermati
masalah untuk
membedakan
barisan aritmetika
dan barisan
geometri kemudian
siswa diminta
untuk menentukan
langkah-langkah
penyelesaian dari
permasalahan
tersebut.
Siswa melakukan
perhitungan sesuai
dengan rumus yang
sudah dipilih pada
tahap perencanaan.

Mengatur
strategi dan
teknik

Membangu
n
keterampila
n dasar

Membangu
n
keterampila
n dasar

Menentukan
tindakan
dan
berinteraksi
dengan
orang lain

42704.pdf

ix;;uy o;;n;;,aiau.

Berkeliling di dalarn
kelas dan
membimbing
seperlunya kepada
s1swa yang
mengalarni
kesulitan.

FAS£
Memeriksa
Kembali
(checking)

PENUTUP

Mengingatkan siswa
untuk memeriksa
kembali tiap
langkah-langkah
apakah sudah benar

Membimbing siswa
menganalisis proses
basil pemecahan
masalah untuk
membedakan barisan
aritmetika dan
barisan geometri
dengan cara
membahas bersarnasarna dan
mengevaluasi secara
keseluruhan
keberhasilan
pemecahan masalah
tersebut
Memberikan kuis
sebagai umpan balik

Siswa
melaksanakan
langkah-langkah
penyelesaian suku
ke-n dari barisan
aritmatika
bersungguhsungguh dan kritis
menurut cara
mereka masingmasing
Dengan berdiskusi
menyelesaikan
Lembar Kerja

Melihat atau
mengoreksi
kembali cara-cara
pemecahan
masalah yang telah
dilakukan apakah
sudah benar, sudah
lengkap, atau sudah
tepat..
Dengan bimbingan
guru memperbaiki
langkah-langkah
penyelesaian
masalah yang
belum tepat.

Menyelesaikan
kuis yang diberikan
guru

Membimbing siswa
membuat rangkuman
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Membuat
rangkuman

Menentukan
tindakan
dan
berinteraksi
dengan
orang lain

Menentukan
tindakan
dan
berdiskusi
dengan
orang lain
menyimpul
kan

Mempertim
bangkan
hasil
pemecahan
masalah

10'
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Memberikan PR di
1......... 1. . . . ,

UUJ\.U

c;C'O"l'itrn
UJ~ YVU.

hal...no ....
Memberikan
informasi kegiatan
pada pertemuan
berikutnya.

Mencatat perintah
guru
Mendengarkan
arahan guru

E. Media Pembelajaran
Media

: LCD

Alat/Bahan

: LKS

Sumber Belajar : Buku Siswa Matematika Kelas IX Semester 2
: Buku Penunjang

Penilaian
Tehnik

: Tes Tulis

Bentuk Instrumen: Tes Uraian
Instrumen

: Terlampir

Mengetahui,

Probolinggo, 27 Maret 2015

Kepala SMP N 3 Probolinggo

EDI AKSORO,SP.d M.Pd
NIP:l9630818 198603 I 027

Guru Pengajar

SRIASTUTI
NIM:500007313

LAMPIRAN RPP PERTEMUAN Ke-4
Lampiran 1

: Bahan Apersepsi

Lampiran 2

: Bahan Umpan Balik

Lampiran 1 RPP: Bahan Apersepsi
l .Macam-macam pola barisan bilangan
Pola barisan bilangan ganjil

:{l,3,5,7,9, ... }

Pola barisan bilangan genap

: { 2, 4, 6, 8, 10, ... }

Pola barisan bilangan persegi

: { 1,4,9, 16, ... }

Pola barisan bilangan persegi panjang : { 2, 6, 15, 20, 30, ... } dll
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3. Pengertian barisan geometri
Dari contoh barisan dibawah ini manakah yang merupakan barisan
geometri? Jelaskan!
(i)) 3, 5, 7, 9, 11, ...

(ii) 1, 3, 9, 27, 81, .. .
(iii) 24, 12, 6, 3, ~' .. .
Altematif penyelesaian:
(iv) Bukan barisan geometri (barisan aritmetika)
Mempunyai aturan dimulai bilangan 3 dan menentukan suku
berikutnya dengan cara menambahkan bilangan 2 pada suku
sebelumnya.
(v) Barisan geometri
Mempunyai aturan dimulai bilangan 1 dan menentukan suku
berikutnya dengan cara mengalikan suku sebelumnya dengan
bilangan 3.
(vi) Barisan geometri
Mempunyai aturan dimulai bilangan 24 dan menentukan suku
berikutnya dengan cara mengalikan suku sebelumnya dengan
bilangan ~·

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42704.pdf

'4!

Lampiran 2 RPP: Soal Bahan Umpan Batik

Masalah 1
Suatu barisan geometri diketahui suku ke-4 dan suku ke-6 berturutturut 64 dan 256
a.Prediksilah rasio dari barisan tersebutl
b.Temukan lima suku pertama dari barisan tersebut!
Masalah 2
Prediksilah suku ke-8 dari barisan geometri -3, 9, -27, 81, ...

Petunjuk Penyelesaian
a. Perhatikan dan cermati permasalahan diatas dengan baik..
b. Rencanakan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman belajar
yang telah kalian miliki !
c. Laksanakan rencana pemecahan masalah yang telah kalian buat!
d. Periksa kembali apakah langkah-langkah yang kalian terapkan da.Phasil yang diperoleh sudah benar?
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2. B

Pedoman Peskoran
No
1

Aitematif Penyeiesaian
'a.Memahami dan mencermati masalah dengan baik
U4= 64, U6 = 264
Ditanya: a) rasio
b)U1, U2, U3, U4, Us
~canakan pemecahan masalah
I: arn-1
~.Melaksanakan pemecahan masalah
5
ar
256
- 3= Un= arn-i
Un= arn-i
ar
64
64 = ar 4- 1

256 = ar 6- 1

64 = ar 3

256 = ar 5

r

2

Skor
1

4

4

=4

r=2

Rasio =2
a r' = 6 4
a.2

3

a

Lima suku pertama: 8, 16, 32, 64, 128

=64

=

8

1

d.Memeriksa kembali langkab-langkab yang dilakuka
benar
u6

2

= 8.2 6-1= 8. 32 = 252

ia.Memahami dan mencermati masalab dengan baik
a=-3, U2:::9, U3=-27, U4=8l
b.Merencanakan pemecahan masalab

1
4

Un= arn-i
Us= ar8• 1
U2

r=U1

c.Melaksanakan pemecaban masalab
U2
U1

r=-

9
r = - = -3

- 3
S-1
Us= -3.-3
Us= 6561
Suku ke-8 adalal-i 6561
p.Memeriksa kembali langkah-langkah
6561 = -3.-3n-J
6561 = -3"
_38 = _3n
n = 8
Skor Maksimal

. .
Nilm =
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Skor yang diperoleh
Sk or ma k sima
. l
x100

2

20
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PENDAHULUAN

LAMPIRAN 03
A. Deskripsi
-

-

.

~·

~·

Lembar Kerja Siswa tentang Pola dan Barisan Bilangan ini
terdiri dari dua kompetensi dasar, yaitu: (1) 6.1 Menentukan Pola
barisan Bilangan Sederhana, (2) 6.2 Menentukan suku ke-n barisan
aritmetika dan barisan geometri. Ruang lingkup materi yang akan
kalian pelajari dalam lembar kerja siswa ini adalah: Pertama
Menyatakan

masalah sehari-hari yang berkaitan dengan barisan

bilangan. Kedua Mengenal

unsur-unsur barisan bilangan. Ketiga

Menentukan pola barisan bilangan. Keempat Mengenal pengertian
barisar. aritmetika dan barisan geometri. Kelima Menentukan rumus
sukus ke-n barisan aritmetika dan Keenam Menentukan rumus suku
ke-n barisan geometri. Alokasi waktu untuk mempelajari materi ini
adalah 10 jam pelajaran dan 2 jam pelajaran Jigunakan untuk
evaluasi.
Dalam kegiatan pembelajaran ini menggunakan pendekatan
pembelajaran problem solving menggunakan langkah-langkah Polya
yang tcrdiri 4 tahap yaitu: (1) tahap pemahaman masalah, (2) tahap
pemikiran suatu rencana, (3) tahap pelaksanaan rencana, dan (4)
tahap peninjauan kembali
Setelah mempelajari
diharapkan
bilangan

memiliki

Lembar Kerja Siswa

kompetensi

memahami

m1,

konsep

kalian
barisan

dan mampu menggunakannya dalam men yelesaikan

masalah (soal) yang berhubungan dengan barisan bilangan. Kegiatan
belajar dengan menggunakan Lembar Kerja Siswa
dilakukan secara mandiri atau kelompok di dalam kelas .
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B. Prasyarat
Prasyarat atau kemampuan awal yang harus dikuasai siswa untuk mengerjakan
Lembar Kerja Siswa ini adalah pengetahuan tentang macam macam himpunan
bilangan , operasi pada bilangan, bilangan kuadart, bangu datar persegi, persegi
panjang dan segitiga.

C. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
Standar Kompetensi :
6. Memahami barisan dan deret bilangan serta penggunaannya dalam
pemecahan masalah
Kompetensi dasar :
6.1 Menentukan pola barisan bilangan sederhana
6.2 Memahami barisan dan deret bilangan serta kegunaannya dalam
pemecahan masalah.

D. Indikator
Indikator pembelajaran yang harus kalian kuasai c!alam Lembar Kerja Siswa
ini adalah:
1. Menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan barisan bilangan.
2. Mengenal unsur-unsur barisan bilangan
3. Menentukan pola barinan bilangan
4. Mengenal pengertian barisan aritmetika dan barisan geometri
5. Menentukan suku ke-n barisan aritmetika
6. Menentukan suku ke-n barisan geometri.
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Lembar XerJa Siswa
Pertemuan 1

bLla~Clll\-

G.i.i

l

J

sederV\CIV\-CI.

Mtll\-t1C1tC1R.Cill\-

seVicirL-VicirL tlci~ berit<.ciLtcill\- ~e~C111\
bcinscill\- bLLa~cill\,.
G.i.2

Me~el/\-CIL

IX I D1.<.CI

aL~Lir<. dci-pcit: i.Mtll\-t1C1tC1R.Cill\-

l

mcisciLciVi seVicirL-VicirL t!C!~ berir<.C!LtClll\-

~e~cill\, bcinscill\- bLLci~cill\-

2.

Me~el/\-CIL

UV\-SUl"-Ull\-Sl.<.r bClnSClll\-

1

bLLC!~Clll\-

'·

Petunjuk Xerja
l .Pelajari Lembar Kerja Siswa tentang menyatakan masalah sehruihari yang berkaitan dengan barisan bilangan.
2.Diskusikan dan bahas bersama dengan temanmu, kesulitan yang
kamu temui, jika dalam kelompokmu belum ditemui jawabannya,
tanyakan pada gurumu, tetapi berusahalah semaksimal mungkin
terlebih dahulu.
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1lfenyatakar. ;r.asalah seha;i-ha;i yang be;kaitan dengan barisan

bilangan

:M.asafafi

w

w

'

w

Bu Leli bekerja di suatu perusahaan yang bergerak dibidang pakaian
jadi. Pada bulan pertama bu leli dapat menjahit 4 baju, bulan ke-2
dapat menjahit 7 baj11, dan buJan berikutnya baju yang dij8hit selalu
bertambah 3.
1. Rincilah pada tabel dibawah ini kaitkan hubungan antara bulan
dan banyaknya baju yang dijahit
No

Bulan ke

Banyaknya Baj u

1

4

1

2

2

3

...

4

...

...

5

...

...

6

...

,,I

7
,

__

I
I

'

-

...
I

7

...

...

Dari tabel diatas, tulis dan urutkan bilangan-bilangan yang
menunjukkan banyaknyan baju.
... , ... , ... , ... , ... , ... , ... bilangan yang kalian urutkan itu dinamakan
barisan bilangan.
2. Perlu kalian ketahui pada bulan ke-1 banyaknya baju yang dijahit
4 ditulis suku ke-1,U 1 = 4, coba buktikan bagaimana cara kalian
merinci nilai dari u,
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a.Memperhatikan dan mencermati masalah di atas dengan baik
U1 = ... , U2 = ...
Baju yang dijahit setiap bulan bertambah ...
b.Rencanakan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman belajar yang telah
kalian miliki
2. Carilah hubungan antara suku-sukunya.
U1 =4
U2 = 7 =4 + .. .
U3 = ... = 4 + ... = 4 + 2 x ... = 4 + ( 3 - 1) x ...
U4 = ... = 4 + ... = ... + 3 x ... = ... + ( ... - ... ) x ...

3. Un= ....
= ... + ( ... - ... ) x ...
c. M elaksanakan pemecahan masalah
No

Bulan ke

1
2
3

1
2

...

4

...

5
6
7

...

Banyaknya Baiu
4

...

...

Menurut pendapat kalian , apa
ada cara lain?

7

...
...
...

...
...

.Barisan bilangannya:

... , ... , ..., ... , .... , ... , ...
2. U3= ....... .
U4= ........ .

Us= ........ .
U6= ........ .
3. Un= ............... .
d.Coba periksa kembali jawaban kalian, apakah sudah benar?
...................................................................................................................... 1..

··························································································································
Percayalah belajar matematika itu menyenangk.an

Nama
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Mengenal unsur-unsur barisan bilangan

(

Masa{afi

Seorang petani bunga menanam bunga-bunganya
dalam beberap pot. Kemudian pot-pot bunga tersebut
dikelompokkan dan disusun dalam urutan sebagai
berikut:

Kalau
kita
belajar
dengan
tekun,

Pada kelompok pertama terdapat 3 pot bunga,
kelompok kedua terdapat 5 pot bunga, kelompok
ketiga terdapat 7 pot bunga, dan seterusnya.
1. Tentukan dan lengkapi tabel berikut!
Kelompok
Banyaknya
potbunga

1

2

3

4

5

2. a.Tentukan barisan bilangan yang menunjukkan
banyaknya pot bunga.
b.Apakah 101 merupakan suku pada barisan
bilangan diatas? Jelaskanjawabanmu!
d.Analisislah apakah gambar diatas mempunyai
keteraturan?
Cob~ jelaskan!

,-----------------,
'Beryik.ir kritis
--~--------------

3. Temukan banyaknya pot bunga pada kelompok
tertentu tanpa mengetahui banyak pot bunga pada
kelompok sebelumnya!
4. Jikajumlah pot bunga ada 27, analisislah terdapat
pada kelompok ke berapakah pot bunga tersebut?
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a.Memperhatikan dan mencermati masalah di atas dengan baik
U1 = 3, U2 = 5, U3 = ....
b.Rencanakan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman belajar yang telah
kalian miliki
2 c an·1ah hu bungan antara suku-sukun·va.
Banyaknya pot bunga
Aturan pembentukan2
Kelompok
1
...
3
3 + ...
2
5
3
3+ ... =3+2x ...
...
4
.... + ...= ... + ... x .... = 3 + 2x( 4-1)
...
n
...
....
U4 = 9 = 3 +2x3 = 3 +2 x (4- 1)

i ib in

a

Un= .................. ..
c. Melaksanakan pemecahan masalah
1.

IKelompok

~anyaknya pot b~ga

1

2.a) Barisan bilangan: 3, 5, ... , ... , ...
b) U1 = ..... , U2= ..... ., U3 = ..... .
beda (b) = .....
c) Lima suku berikutnya: .......... ,

2

3

Carilah jawabannya dengan cara
lain?

....... , ....... ' ........., ........... .

d) ........ ,. ................................. .
3) Un= ................................... .
4) ............................................. .
d.Coba periksa kembali jawaban
kalian, apakah sudah benar?

Percayalah belajar matematika itu menyenangkan

Kelompok
Nama

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Leml?ar xerya siswa
Pertemuan 2

l

bl.t..all'v0all\, sec(er-Via~.
l~l.~tor

h:L3

Me111.ell\,tU~V\,

-poLa

bari.sall\,

bl.La V'v0 aII\,

KeLas I
~

!

se~ter

ALo~sl. waR.tu

IX/Dua

40 Mt~t
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l .Pelajari Lembar Kerja Siswa tentang menentukan
pola barisan bilangan
2.Diskusikan dan bahas bersama dengan temanmu,
kesulitan yang kamu temui, jika dalam
kelompokmu belum ditemui jawabannya, tanyakan
pada gurwnu, tetapi berusahalah semaksimal
mungkin terlebih dahulu.
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Menentukan
..

~··_

- -: ...

,•

«

Pola Bilangan Ganjil

•O

II

·-

Masa{afi

Perhatikan gambar-gambar lingkaran berik:ut.
c;,,--- -- ---·-------------- --6----- ______,. _________ -u~
I

l

r
I

•

•

•

•

•

•

e
•

•

•

l• ••••••••••••••

~

~

v

1. Tentukan pola bilangan di atas dan merupakan pola bilangan

apakah yang kalian dapat? Jelaskan!

2.

3. Bandingkan jumlah bilangan-bilangan ganjil terhadap luas
persegi beriknt ini

•--------------11: r.Beryikir
• I =..J 1-- _ _.
kritts
~ .... i ~-, ____________ _

••

Simpulkan bagaimanakah hubungan antara hasil penjumlahan
bilangan ganjil dan luas persegi?
4.Temukan rumusjumlah dari n bilangan ganjil yang pertama?

Qoo
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~-==nyelesaia£>
'1a

a.Memperhatikan dan mencermati masalah di atas dengan baik
U1 = ... , U2 = ... , U3 = ... , U4 = ... ,Us= ...
b.Rencanakan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman belajar yang telah
kalian miliki
Banyaknya persegi

Banyaknya
bilan an (n)
1
2
3
4

5

Pola Bilangan

Jumlah bilangan

1
1,3
1, .. ' ..

1

.. ' .. ' .. ' ..
.. ' .. ' .. ' .. ' ..

Luas Peisegi
1=1

1+3= ..
..+ .. + .. = ..
.. + .. + .. + .. = ..
.. + .. + .. + .. + .. = ..

=

...

...= ... ...

...= ... ...
...- ...

n
c. Melaksanakan pemecahan masalah
1) 1, 3, ... ' ... ' .. .
Pola bil~ngan ... .
2) .................................................... .

3) ..................................................... .
4) U 0 = ........................................... ..
d.Coba periksa kembali jawaban
kalian, apakah sudah benar?

~

Kelompok
Nama

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Apakah ada cara lain (cara kalian
sendiri), silahkan tulis disini!

-_, '
.
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Pola Bilangan Segitiga Pascal

:Masafah

Garn.bar di bawah merupakan pola bilangan segitiga Pascal

dr-

0

()

I

l
l

1
1
1

1
1

3
,.1

~

10

5

s

1

3
4

1
1

2

1

-

10

1

15

1. Isilah titik-titik pada susunan bilangan diatas!

2. Tentukanlah aturan untuk mengisi titik-titik itu?
3. Isilah tabel di bawah ini yang menyatakan hasil penjumlahan
bilangan pada tiap baris segitiga Pascal
3aris ke-n

Penjumlahan Bilangan

1
2
3

Hasil Penjumlahan

1+2+1

4
n

4. Perhatikan dan amati pola bilangan segitiga Pascal. Bila n
menyatakan baris dari p()la bilangan dengan n =l, 2, 3, 4, ...
simpulkanlah jumlah bilangan pada baris ke-n dalam pola
barisan segitiga Pascal adalah ....

~--B-erp-iki-·r_J
~
kritis

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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5. Tahukah kalian? Salah satu kegunaan dari barisan bilangan
segitiga Pascal adalah untuk menentukan koefisien suku-suku
hasil perpangkatan (a+b), analisislah gambar di bawah.

,;~z~~·uw:w~.~·~~~,.~,~~~~b~~~'RRl*™~~~\?
,

l

Ii (a+b)1=a+ b

1

~ (a+bf=a + 2a~ + b: , , .
3
ta+bY = a + 3a'b+ 3a'b·+ b'•
2

~

1

1

1

Berpikir kritis

1
3

3

J

6.Dengan menggunakan oarisan bilangan segitiga Pascal,
temukan koefisien suku-suku hasil perpangkatan (a+ b) 7 !

~nyelesaian~
a.Memperhatikan dan mencermati masalah di atas dengan baik
__
..,. baris 1
1

1

__
..,. baris2

1

1
2

• baris 3, dst

1

b.Rencanakan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman belajar yang
telah kalian miliki
.1 ).Susunan bilangannya

1
1

15

6
7

.. .

20
35

.. .

1

• baris 7
1

111>

baris 8

5). (a+b) 7 = ...........................................................................................................
lihat susunan bilangan segitiga Pascal pada baris ke-8

c. Melaksanakan pemecahan masalah
1).Susunan bilangannya:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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1

6

7

1

15

1

20
35

2). Aturan pembentukannya ............ ..

3)
Baris ke-n

Penjumlahan Bilangan

IHasil Penjumlahan

1

1

1= 2···

2

l+l

... =2· ..

3

... + ... + ...

... =2"'

4

... + ... + ... + ...

... =2"'
... =2 ....

n

4) Jumlah bilangan pada baris ke-n adalah

5) (a+b)

7

= .................................................................................................................

d.Coba periksa kembali jawaban kalian, apakab sudab benar?

Temukan jawabannya dengan cara
lain?

Kelompok

Nama

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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f Lem6ar Xerja Siswa '
Pertemuan3

1

1

cwLtmettlr:w c(ci bcirisCIV\.. geovv.etr-L.
G.2.1MeV1..0ell\..Cll -peV1..0ertLC111\.. bcirise11,11,
cir-Ltvv.etR.l:l ctcill\.. bcirLsCIV\.. geometrL
G.2.2

~

•
f

Kelcis I semester

I
I
\

IX /DuCI

AloR.asL WC!R.tu

r-·-·-·---·-··-·-,.. ···-·-··· . ·-·~~--- . ,.. . '"
i

'~•~fr

Tujuan Pembelajaran

r

I

DeV1..0C11,11, -pembelC!jcirCIV\.. melciluL -pembelcijcira1,11, berbcisLs -problem

i

sol\IL.Ul.0 ctcilcim -peV\.LV1..0R.C1tC1V\. R.etercim-pLLC!V\. ber-pLR.Lr R.ritLs, -pesertci

I

c(Lc(LR, ctci-pClt:

I;

MeVl..0ell\..Cll bcirisCIV\. ciritvv.etLR.a ctciV\. bcirLsC1V1- geovv.etrL

J

J~
~

'Petunjuk Xerja
l .Pelajari Lembar Kerja Siswa tentang mengenal pengertian barisan
aritmetika dan barisan geomertri.
2.Diskusikan dan bahas bersama dengan temanmu, kesulitan yang kamu
temui, jika dalam kelompokmu belum ditemui jawabannya, tanyakan
pada gurumu, tetapi berusahalah semaksimal mungkin terlebih dahulu.
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Masalah 1

Pada setiap hari Senin pagi,
sekolah-sekolah tingkat
SD, SMP, maupun SMA
selalu mengadakan upacara
bendera.. Pernahkah kalian
mengatur barisan saat
upacara bendera ?
Misal kamu mempunyai
eman dengan tinggi yang berbeda. Tinggi Aris
140cm, Tio 143 cm, Atik 137 cm, Andre 146cm,
dan Maria 134 cm.
1.Bagaimana caramu mengatur temanmu dalam
satu barisan? Jelaskan!
2.Temukan aturan pengurutan tersebut?
3.Jika bilangan-bilangan yang menunjukkan tinggi
temanrnu diurutkan, maka akan membentuk suatu
barisan bilangan. Bilangan-bilangan itu akan
berkorepondensi satu-satu dengan kelima
Temanmu
Tingg
Nam
Ayo Berpikir
4.Rumuskan

tinggi temanmu pada urutan tertentY·::::-- -

tanpa harus mengetahui tinggi temanmu pada
urutan sebelumnya
5.Simpulkan barisan bilangan yang suku
berikutnya didapat dari penambahan suku
sebelumnya dengan bilangan tetap (tertentu),
simpulkan barisan apakah?

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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r52:1ta...-.at;.f
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a.Memperhatikatdan mencermati masalah di atas dengan baik
Diurutkan sebagai berikut: Maria, Atik, .......... , .............. , ............. .
Dari tinggi Maria kemudian tinggi Atik dan seterusnya mempunyai aturan
pengurutan .................. .
b.Rencanakan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman belajar yang telah
kalian miliki

Menentukan tinggi pada urutan tertentu tanpa harus mengetahui tinggi pada
urutan sebelumnya.
Suku ke-n
Polake
Nama
Tinggi
Aturan pembentukan
1
Maria
134
134
...
134+...
2
137
134+... = 134+3x .... = 134+ 3x(3-1)
...
140
3
...
...
...
4
...
5
...
...
n
...
...
c. Melaksanakan pemecahan masalah
l.Pengaturan teman dalam satu barisan: .......... , .......... , .......... , .......... , ......... .
2. Aturan pengurutannya:' ................................................................................ .

3.
134
Maria

4 Suku ke-n, Un = .................... .
5.Barisan ................................ .
d.Coba periksa kembali jawaban
kalian, apakah sudah benar?

Kelompok
Nama

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Temukanjawabannya dengan cara
lain?
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:Masa{afi

Raj in
pangkal
pandai,
hemat
pangkal
kaya
Pada awal bulan Januari' 15 pak Andik menyimpan
uangnya di bank Mandiri sebesar Rp.1.000.000
dengan suku bunga 0,5% setiap bulan dan bunga
yang diterapkan adalah bunga tunggal.Pak Andik
menerima bunga pertama pada awal bulan kedua,
menerima bunga kedua pada awal bulan ketiga dan
seterusnya.
1. Tentukankan besar bunga yang diterima pak
Andik setiap bulan?
2. Rincilah barisan bilangan yang menyatakan
besar uang pak Andik berturut-turut sampai
dengan bulan ke-7.
,------ ------- .....
1

'

~

Ayo Berpikir kritis
,

___ __ __ _:
,

,

)

3. Prediksilah besar uang pak Andik pada bulan
tertentu tanpa mengetahui besar uang pak
Andik pada bulan sebelumnya!
4. Temukan besar uang yang diperoleh pak
Andik pada bulan ke-25?

~

CAltematif Penyelesaian
~

a.Memperhatikan dan mencermati masalah di atas dengan baik

Vang yang disimpan Rp ....................................... .
Suku bunga tiap bulan 0,5%

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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b.Rencanakan pemecallan masalah bcrdasarkaa peaplaman belajar yang
telah kalian miliki
Besar bunga tiap bulan

-:! xRp ...... ··-

Besar uang p.Andik

Bulanke

Aturan pembentukan

l

1.000.000

...

2

1.005.000

l .OOO.ooo+5.000

3

...
...

4

... + 5.()()() x ...
... + ... x ...

5

... + ... x ...

n

... + ... x ...

Besar uang pak Andik pada bulan ke-5 : 1.000.000 + 5.()00 x ( 5 - l )

i

+ +n

U1 =a Beda(b)
Besar uang pak An<lik pada bulan tertentu

c. Melaksanekan pemecahan masalah

1. Besar bunga tiap bulan - o.s xRp .••..•....
100

2. Barisan bilangannya: 1.000.000, ..................... , ..............•...., ................•......,

........................., ..........................., ......................... .
3.Besar uang pak Andik pada bul&n tertentu, U0

= ..............................................

4 Besar uang pak Andik pada bulan
ke-25,Uis= .................................. .

d.Coba periksa kembali jawaban
kalian, apakah sudah bena.-?

Temukan jawabannya dengan
cara lain?

...............................................................
;

Kelompok

.
Nama
.
.... . -. - --- --- --- --'

•!•-:•········~············-·

'

.

.

•'

-~
'

--. ---.
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Lembar Xerja Siswa

\\

Pertemuan4

6.!2 M~~ s~ lu-~ bQrisA~
A~ da~ bQrisA~ 9eollM.ttri.

6.!2.3

Me~~

bArtsa~ geoM.\ttrf.
f<.eUtS/~ttY

IX/DL<Q

ALoR.Ast WAR.b.t

-fO~Nt

Dt"'°9A~ ptMbtLQjArA~ ~l.l.11.&d ~jArA~ ·

btrbasts probl.e~

. sol.~ AAUtM 'pt~R.Atll~ lutcrA~ptl.l.1~ ~ ~; -pesertA

r.ttii~a~
Me~~~s~ iu-~ bQrisa~ geo~

l .Pelajari Lembar Kerja Siswa tentang menentukan suku
ke-n barisan geometri
2.Diskusikan clan bahas bersama dengan temanmu,
kesulitan yang kamu temui, jika dalam kelompokmu
belum ditemui jawabannya, tanyakan pada gurumu,
tetapi berusahalah semaksimal mungkin terlebih
dahulu.
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.7Y! as atafi
Perhatikan gambar di bawah ini !
I

I
I
I
I
I
I
I

I
- •
Rahmad meletakan buku-buku tersebut di meJa
perpustakaan dengan susunan seperti pada gambar
diatas. Pada susunan pertama terdapat I buku,
susunan kedua terdapat 2 buku, dan seterusnya
seperti pada gambar diatas.
1. Tentukan barisan bilangan dari pola diatas!

---------------: 1leryikir kritis
,,.

I

I

2. Tentukan

,,.

a~an pembentukan barisan bilangan

tersebut untuk menentukan suku tertentu?
3. Rincilah banyaknya buku pada suku ke- 7?

8. Simpulkan dinamakan barisan bilangan apakah
barisan bilangan yang suku berikutnya dichipat
dari perkalian suku sebelumnya dengan
bilangan tetap (tertentu) ?

~ Penyelesaian~
a.Memperhatikan dan mencermati masalah di atas dengan baik
U1=1, U2 = 2, U3

= ... ,

U4 = ...

Untuk menentukan suku berikutnya aturannya dikalikan ....

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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meruyakan
jernfe{a

aunia
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I
I
I
I
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b.Rencanakan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman belajar yang telah
kalian miliki
Carilah hubungan antara suku-sukunya.

U1 = 1x2°

-... 1 X2I-l

U2=2=1x2 1

___..,. 1 x2 2-I

u3 = 4 = 1 x ... = 1
U4 =

.. =

1 x ... =

...

x 2 x 2 = 1 x 22

_ _..,.1 x2·······

x 2 x ... x ... = 1 x 2....

... 1 x ... ··· -...

- - - - - - - - - - - - -... U1x2· .. -···

Un= ....

c. Melaksanakan pemecahan masalah
l .Barisan bilangannya:

1, 2' ... ' ....
2. Aturan pembentukan suku ke-n.

Un= ................. .
3. U1 =

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

Temukanjawabannya dengan cara
lain?

d.Coba periksa kembali jawaban
kalian, apakah sudah benar?

Percayalah belajar matematika itu menyenangkan
Kelompok
Nama

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Jvt.asaCali 2
Raj in
pangkal
pandai,
hemat
pangkal
kaya
Pada awal bulan Desember 2014, pak Agus
mendapat panggilan kerja sebagai karyawan di
pabrik tekstil "PT Bangun Persada". Ia mendapat
upah yang dibayar setiap hari selama satu
bulan.Untuk hari pertama ia dibayar Rp. l 0.000,00.
Pada hari ke dua ia dibayar 2 kali pembayaran dari
hari pertama dan seterusnya.
1. Rincilah upah yang diterima pak Agus pada
hari ke-3 dan hari ke-5.
2. Tentukan barisan bilangan yang meilyatakan
besar upah yang diterima pak Agus berturutturut sampai hari ke tujuh.
~--------------,

: Ayo berpikir

3.

---,

__________ ....
Bagaimana .Cai'~u menemukan
I

'

•"

besar upah

yang diterima pak Agus pada hari tertentu
tanpa mengetahui besar upah yang diterima pak
Agus pada hari sebelumnya.
4. Rincilah bagaimana cara kalian mendapatkan
besar upah pak Agus pada hari ke-25

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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~

~

~~_:;nyelesai~

a.Memperhatikan an mencermati masalah di atas dengan baik
Upah hari pertama Rp. l 0.000,00
Upah hari ke-2 Rp ..................... .
b.Rencanakan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman belajar yang telah
kalian miliki
Hari ke
1
2
3
4
5
n

Upahyang
diterima
10.000
20.000
40.000
80.000
160.000

Aturan pembentukan
10.000
10.000 x ...
10.000 X 4 = 10.000 X 2··· = 10.000 X 2· .. - I

...
...
...

Besar upah pak Agus pada hari ke-5 : !Ol°OO x

1',_ [-_
1

__
..,

n

U1 =a rasio(r
Besar upah pak Agus pada hari tertentu
"'Un= .............. .
c. Melaksanakan pemecahan masalah
L Besar upah hari ke-3 = ...................... , besar upah hari ke-5 = ..................... .
2. Barisan bilangannya:510.000, 520.000, ................... , ....................... ,

......................, ........................, ·············· ....... .
3 .Besar upah pak Agus pada bulan
tertentu, Un= ............................ ..
4 Besar upah pak Agus pada bulan
ke-25,U2s= .................................. .
d.Coba periksa kembali jawaban
kalian, apakah sudah benar?

,...

~

Kelompok
Nama

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Temukanjawabannya dengan cara
. ?
Irun.
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LAMPIRAN04
PENDAHULUAN
A. Deskripsi
~

4

H

•

Buku Siswa tentang Pola dan Barisan Bilangan ini terdiri
dari dua kompetensi dasar, yaitu: (1) 6.1 Menentukan Pola barisan
Bilangan Sederhana , (2) 6.2 Menentukan suku ke-n barisan
aritmetika dan barisan geometri. Ruang lingkup materi yang akan
kalian pelajari dalam lembar kerja siswa ini adalah: Pertama
Menyatakan

masalah sehari-hari yang berkaitan dengan barisan

bilangan. Kedua Mengenal

unsur-unsur barisan bilangan. Ketiga

Menentukan pola barisan bilangan. Keempat Mengenal pengertian
barisan aritmetika dan barisan geometri. Kelima Menentukan rumus
sukus ke-n barisan aritmetika dan Keenam Menentukan rumus suku
ke-n barisan geometri. Alokasi waktu untuk mempelajari materi ini
adalah I 0 jam pelajaran dan 2 jam pelajaran digunakan untuk
evaluasi.
Dalam kegiatan pembelajaran ini menggunakan pendekatan
pembelajaran problem solving menggunaka.n langkah-langkah Polya
yang terdiri 4 tahap yaitu: (1) tahap pemahaman masalah, (2) tahap
pemikiran suatu rencana, (3) tahap pelaksanaan rencana, dan (4)
tahap peninjauan kembali
Setelah mempelajari Buku Siswa

ini, kalian

diharapkan

memiliki kompetensi memahami konsep barisan bilangan

dan

mampu menggunakannya dalam menyelesaikan masalah (soal) yang
berhubungan dengan barisan bilangan. Kegiatan belajar Jengan
menggunakan Buku Siswa ini dapat dilakukan secara mandiri atau
kelompok di dalam kelas .
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B. Prasyarat
Prasyarat atau kemampuan awal yang harus dikuasai siswa untuk mempelajari
Buku Siswa ini adalah pengetahuan tentang macam macam himpunan
bilangan , operasi pada bilangan, bilangan kuadart, bangu datar persegi, persegi
panjang dan segitiga.

C. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
Standar Kompetensi :
6. Memahami barisan dan deret bilangan serta penggunaannya dalam
pemecahan masalah
Kompetensi dasar :
6.1 Menentukan pola barisan bilangan sederhana
6.2 Memahami barisan dan deret bilangan serta kegunaannya dalam
pemecahan masalah.
D. Indikator
lndikator pembelajaran yang harus kalian kuasai dalam Buku Siswa ini
adalah:
1. Menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan barisan bilangan.
2. Mengenal unsur-unsur barisan bilangan
3. Menentukan po la barisan bilangan
4. Mengenal pengertian barisan aritmetika dan barisan geometri
5. Menentukan saku ke-n barisan aritmetika
6. Menentukan suku ke-n barisan geometri.
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1·

Tujuan Pembelajaran

•
Standar Kompetensi

• Memahami barisan dan
deret bilangan serta
menggunakannya dalam
pemecahan masalah

•

•
-·=--

~i':~!'t,

Kompetensi Dasar

)~

~ /,,.;·•1~-F.;;;;:;;¢'""
,.,-

•

• Menentukan pola
barisan bilangan
sederhana
• Menentukan ~mku ke-n
barisan aritmetika dan barisan
geometri
• Menentukan jumlah n suku
pertama deret aritmatika dan
c!eret geometri
• Memecahkan masalah yang
berkaitan dengan barisan dan
deret

•

•
)

Melalui pembelajaran problem solving
dalam peningkatan keterampilan
berpikir kritis, peserta didik dapat
menyatakan masalah sehari - hari yang
berkaitan dengan barisan bilangan
Melalui pembelajaran problem solving
dalam peningkatan keterampilan
berpikir kritis, peserta didik dapat
mengenal unsur-unsur barisan
bilangan
Melalui pembelajaran problem solving
dalam peningkatan keterampilan
berpikir kritis, peserta didik dapat
menentukan pola barisan bilangan.
Melalui pembelajaran problem solving
dalam peningkatan keterampilan
berpikir kritis, peserta didik dapat
mengenal pengertian barisan
aritmetika dan barisan geometri
Melalui pembelajaran problem solving
dalam peningkatan keterampilan
berpikir kritis, peserta didik dapat
menentukan rumus su.ku ke-n barisan
aritmetika
Melalui pembelajaran problem solving
dalam peningkatan keterampilan
berpikir kritis, peserta didik dapat
menentukan rumus suku-n barisan
geometri

Materi Prasyarat

Apa yang kalian ketahui?
Kalian dapat menentukan anggota-anggota dari suatu r..irnpunan.
Contoh:
Anggota himpunan bilangan ganjil kurang dari 10 adalah {1, 3, 5, 7, 9}
Cobalah soal berikut.
Tentukan anggota-anggota himpunan berikut.
a. Himpunan bilangan bulat positif kelipatan 5 kurang dari 60
b. Himpunan bilangan genap positif antar 15 dan 35
c. {3a+2 I a::::; 10, a f bilangan cacah}
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Barisan Bilangan

,

*

*

•

Barisan Bilangan:

Barisan Aritmetika

Barisan Geometri

*

•

•
•
•
•
•
•
•

Persegi
Persegi-panjang
Segitiga
GanjU
Genap
Segitiga Pascal
Fibonacci

Deret Aritmetika

Deret Geometri

N

--.J
0
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Lampiran 04.1
PERTEMUA

r

GJ

1 I
"I

Menyatakan masalah sehari-harl yang berkaitan
dengan barlsan bilangan
Mengenal Unsur-unsur barlsan bilangan.

...

"'"

b't.t.a V1-9a V\,

.serti:l

peV1-9gu~a V\.V\.tja

dat.am pemecani:lV\. ma.salan.
pola

baYL..saV\.

b't.laV1-9aV\. .seder-Via~.
r~'t.R.ator-

h.1..1.

MtV\.tjataR.aV\. ma.salah .senan.Vi ar-'t. t:! a ""9 be r-R.a 't.ta V\, ct e""9 aV\,
bar-'t..saV\. daV\. cter-et b't.laV1-9al/\.

h.1..:2.MeV1-9e~l

~~!!!!!~mbel~jaran

r

DeV1-9i:ll/\. pembet.ajar-aV\.

.solv't.V1-9 ctalam

J

~elalu't.

peV\.'t.V1-9R.at~;11,

UV\.SUY"-UV\.SUI' baYL.saV\,

l

pembelajaral/\. ber-ba.s't..s prnblem

R.eter-amp't.lal/\. ber-p't.R.'t.r- R.Yl.t't..s, pe.serta

d't.ct't.R. dapat:
1..

MtV\.tjataR.al/\. mC!.salaVi seViaYL.-haYL. t:!aVl-9 ber-R.a't.tal/\. cteV1-9aV\.

baYL.saV\, b't.laV1-9aV\.
:2.

MeV1-9e~l
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B. Materi Pembelajaran

3. Macam-macam himpunan bilangan
Himpunan bilangan bulat

: {... ,-3,-2,-1, 0, 1, 2, 3, ... }

Himpunan bilangan cacah

: { 0, 1, 2, 3, 4, ... }

Himpunan bilangan asli

: { 1, 2, 3, 4, 5, ... }

Himpunana bilangan ganjil : { 1, 3, 5, 7, 9, ... } dll
4. Operasi pada bilangan

( :Materi Pofwk

]

.,,-- ------ --- -- .... - -- - --- ----- - ---- - -- - -- --- ----- -- ---- - -,
1

I

3. :Menyatakan

masafafi sefiari-fiari

yang

6erkaitan :

aengan 6arisan 6ifantJan

I

'~-----------------------------------------------------'

1asa[a/i
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Menjadi karyawan atau wirausahawan merupakan pilihan bagi
setiap orang. Hal ini yang dialami oleh pak Panut Mulyajaya asal
Bantul, Yogyakarta.
Pak Panut menggeluti usaha tas rotan kualitas ekspor, setelah
menjadi karyawan selama 11 tahun pada sebuah perusahaan mebel
berbahan baku rotan.
Berangkat dari pengalaman kerja itu, pada tahun 2001, Panut
akhirnya mendirikan Anggun Rotan yakni usaha pembuatan
handicraft berbahan baku rotan namun dengan konsep produk
berbeda. Panut melihat peluang produk tas berbahan baku utama
rotan. Tidak disangka, respons pasar terhadap produk buatannya
sangat tinggi.
Harga yang ditawarkan oleh Anggun Rotan relatif terjangkau
untuk kualitas dan model yang ditawarkan. "Harganya Rp 50 ribuRp 250 ribu.Pada awal usahanya, tas rotas yang di produksi
sebanyak 50 tas pada hari pertama, 55 tas pada hari kedua, 60 tas
pada hari ke tiga, dan seterusnya.
a. Rincilah banyaknya tas yang diproduksi pada hari ke-3, hari
ke-4, dan hari ke-7?
b. Temukan barisan bilangan yang menyatakan banyaknya tas
yang diproduksi sampai hari ke-7
c. Analisislah apakah banyaknya tas yang diproduksi setiap hari
mempunyai keteraturan? Jelaskan!
d. Temukan banyaknya tas yang diproduksi pada hari tertentu
tanpa mengetahui banyaknya tas yang diproduksi pada hari
sebelumnya
e. Berpikir kritis. Bagaimana kalian menjelaskan arti dari pola?

e. Perhatikan dan cermati permasalahan diatas dengan baik.
f. Rencanakan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman belajar
yang telah kalian miliki!
g. Laksanakan rencana pemecahan masalah yang telah kalian buat!
h. Periksa kembali apakah langkah-langkah yang kalian terapkan dan
hasil yang diperoleh sudah benar?
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a. Memperhatikan dan mencermati permasalahan dengan baik

e;&ernabif
{e
~
------.::,~em:; Penye saian ~

tas, hari ke-2 ada

b.Merencanakan pemecahan masalah.
Hari ke

Banyaknya tas

1

50

50

2

50+ ...

3

...
...

... + ... = 50 + 5 x 2

4

...

... + ... = ... + ... x ... = ... + 5 x (4-1)

n~ ...

Aturan pembentukan

J

...

U4=50-f5x(4-1)

n .... Un = 50 + S(n - 1)
c. Melaksanakan pemecahan masalah
a.Banyaknya tas hari ke-3 = 50 tas, hari ke-4 = 55 tas, dan hari
ke-7 = 80 tas.
b.Barisan bilangannya:50, 55, 60, 65, 70, 75, 80.
c.lya. Karena untu menentukan banyaknya tas yang diproduksi
berikutnya diperoleh dari ba..'l.yaknya tas sebelimnya ditambah
lima.
d. Un= 50 + 5(n-1)
e.Pola....................... .

d. Memeriksa kembali langkah-langkah yang dilakukan
apakah sudah benar
Banyaknya tas yang diproduksi pada hari ke-7 = 80 }
Masukkan ke dalam rumus: U 7 = 50 + 5( 7-1) = 80
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: 2. ~'Mengena[

'llnsur-Vnsur 'Barisan 13ifangan

:

I

I

'-----------------------------------------------~

1. Perhatikan gambar dibawah ini.

l

I

J
(i)

2.

3.

4.
5.

(ii)

(iii)

Amatilah apakah gambar di atas mempunyai keteraturan?
Jelaskan bagaimana keteraturannya?
Tentukan tabel berikut.
Gambarke
1
2
3
4
5
6
7
Banyak persegi dalam
gambar
Rangkaian bilangan yang menunjukkan banyak persegi
membentuk pola bilangan. Sebutkan pola bilangan itu.
Bila terdapat pola bilangan misalnya 0,5,10, ... ,maka 0
dinamakan suku pertama, 5 dinamakan suku kedua, 10
dinamakan suku ketiga,dan seterusnya. Temukan suku ke-7 dari
pola bilangan itu.
Prediksilah banyaknya persegi pada gambar tertentu tanpa
mengetahui banyaknya persegi pada gambar sebelumnya.
Be1]1ildr kritis. Analisislah terletak pada gambar ke
berapakah banyaknya persegi 125?

Cfetunjuk

Penyetesaia~

~cermati

a. Per
permasalahan diatas dengan baik.
b. Rencanakan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman belajar
yang telah kalian miliki !
c. Laksanakan rencana pemecahan masalah yang telah kalian buat!
d. Periksa kembali apakah langkah-langkah yang kalian terapkan dan
hasil yang diperoleh sudah benar?

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42704.pdf

276

a. Memperhatikan dan mencermati permasalahan dengan baik
Memahami yang diketahui dan yang ditanyakan
b. Merencanakan pemecahan masalah

[~-·~

¥J

(i)
(ii)
(iii)
Gamb ar d.iatas mempunyai. k eteraturan b ertambah 5
Gambarke Banyak persegi
Aturan pembentukan
1
5x0
0
2
5
5x 1
5 x 2= 5 x 2 = 5(3 - 1)
10
3
n
U3=5(3-1)
n-+ Un
S(n - 1)
c. Melaksanakan pemecahan masalah
1. Gambar diatas mempunyai keteraturan. Keteraturan gambar
be~a bertambah Hrna.

=

2.
Gambarke
1
2
3
4
Banyaknya persegi 0
10
15
5
Pola bilangannya: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30
3. U1=0, U2=5, U3= 10, U1=30
4. Un = 5(n - 1)
5. 125 = 5(n- 1)
125 + 5 = 5n

d.Memeriksa kembali
sudah benar

5
20

5
~mgkah-langkah

yang dilakukan apakah

..............................................................................
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Sebelum kita belajar lebih jauh, untuk mendalami pola bilangan lakukan kegiatan
berikut.
Masalah 1
x ·~- ''•' -·

l~:i'

Bali~ : Satu lembar kertas berbentuk persegi

; Rajin
: yangka{.
: yamfai

panJang

I

1. Lipatlah satu lembar kertas menjadi 2 bagian

i

I

yang

sama.

Guntinglah

menurut

lipatan

I

I

\,:

tersebut. Ada berapa banyak potongan kertas?
2. Susunlah semua potongan kertas tersebut
sehingga saling menutup, lipatlah susunan
kertas tersebut menjadi 2 bagian yang sama,
kemudian guntinglah menurut lipatan tersebut.
Ada berapa potongan kertas sekarang?
Catatlah banyaknya potongan kertas yang
terjadi pada tabel di bawah.
3. Lakukan kegiatan tersebut sampai 6 kali.

Tentukanlah tabel di bawah ini!
'

1

na11y;ifuya~ti:PW~li?K:eRl$~~r~:m;r1r~ ::~t116iiiii~~

•

•

_.

• '
L;

~

· ,..
~

-

,

'

~

; ""~: '..

.~ ~

>

-

3
4

...

5

...

6

...

1

2

;

~ ,. ~"·i>''r~g.Terjaai
~ :'::~~-· ~ ;~-/~:;::~llii~.:<'l~ e ;,, : ,,- :

·' ".'-

...
...
...

-
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~! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~ ~y;a;an; ;~! ! ! ! ! ! "! !'! ! "! !'! '! ! ! ! !'.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !~
1. Amatil
yang

.
rl
. S 1ap
..
.

·,

apakah banyaknya lembaran kertas
terjadi

mempunyai

keteraturan?

Jelaskan keteraturannya!

2. Prediksilah banyaknya lembaran kertas yang
terjadijika dilipat sebanyak 8 kali seperti di
atas?
Banyaknya lembaran kertas yang terjadi, jika
dilipat dengan cara di atas membentuk pola
2, 4 , 8, _ , _ _, _ _,

, ,------- .... '

'Befajar
!
meruyakan 1
I
, yerjuanaan 1
:
untuk
:
~
meraifi
;
:
1
I

'-----1

merupakan

I
I I
I I

salah satu contoh pola bilangan. Tanda _
isilah dengan bilangan-bilangan berikutnya
dengan tanda titik tiga ( ... ) menunjukkan
bahwa pola itu berlanjut untuk seterusnya.
3. Bagaimana cara kalian menjelaskan arti dari
pola itu?

Petunjuk

a. Perruitikan dan cermati permasalahan diatas dengan baik.
b. Rencanakan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman belajar
yang tela.li kalian miliki !
c. Laksanakan rencana pemecahan masalah yang telah kalian buat!
d. Periksa kembali apakah langkah-langkah yang kalian terapkan
dan hasil yang diperoleh sudah benar?
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a. Memperhatikan dan mencermati permasalahan dengan
baik
Memahami yang diketahui dan yang ditanyakan dengan
benar
b.Merencanakan pemecahan masalah
l .Lipatlah satu lembar kertas pada bagian tengahnya kemudian
guntinglah mengikuti lipatan tadi sehingga membentuk dua
bagian yang terpisah, tulis banyaknya kertas yang terbentuk.

2. Susunlah semua potongan kertas tersebut
sehingga saling menutup. Lipatlah
susunan kertas tersebut menjadi 2 bagian

jawabannya
dengan

yang sama, selanjutnya lakukan seperti
langkah I, tulis banyaknya kertas yang
terbentuk
3) Melakukan kegiatan tersebut sampai 6 kali

c. Melak~anakan pemecahan masalah

llllLJ

CJ [D D
..

I
I
I
I
I

Melemtlrnpi tabel
Banyaknya Lipatan Kertas
1
2
3

4
5
6

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

..

Ii
Ii

Ii
Ii

11

Ii

,,

,,

II
fl
II
II

L-)L-)

Banyaknya Potongan Kertas
Yang Terjadi
2
4

8
16
32

64

caramu
sendiri
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IF-Can..Jawabannya
dengan cara kalian
1. Ya, banyaknya /embar kertas berikutnya dip ro/eh dari dua kali
banyaknya kertas sebelumnya, atau ditambahkan 2+2, 4+4, dst.
Atau perpangkatan dari 2 (jawaban tidak harus sama dengan
jawaban ini)
,----<---,--~---~-,

,---. Ayo berpikir

--:_:...-- -- _:--:::

1 ___ ! .... ! -

-'" ....

,,,. ___ ..,,.\...

----

-' i
-

./

\,

2. Dapat, ada 256 lembar
Banyaknya lembar kertas yang terjadi, jika dilipat dengan cara di atas
membentuk po/a
2, 4 , 8, 1Q, J1, &., ... merupakan salah satu contoh po/a bilangan

3. Pola adalah keterangan sifat yang dimiliki o/eh sederatan atau
serangkaian objek.

d. Memeriksa kembali langkah-langkah yang
dilakukan apakah sudfth benar

Amatilah apakah gambar berikut membentuk pola?
Jelaskan!

.· ·..... - .
..

.

.

..

. . .
.. . .. .- . . . .. . . ..
.. . . .
. . . .. . . . . .. . . . . -:
.. . .. ..
.. •, . ..
.
. .

~..

- -

- (11 .
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a. Perhati an dan cermati permasalahan diatas dengan baik.
b. Rencanak.an pemecahan masalah berdasarkan pengalaman belajar
yang telah kalian miliki !
c. Lak.sanak.an rencana pemecahan masalah yang telah kalian buat!
d. Periksa kembali apak.ah langkah-langkah yang kalian terapkan
dan hasil yang diperoleh sudah benar?

a.Memperhatikan dan mencermati masing-masing pola pada Batik

.

..

.

.

.·

· ... · .... ·.... ·

. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .
. . ·.... · ... · .. · · ...
'"

b. Merencanakan langkah-langkah penyelesaian
Gambar (i), bentuk kotak.-kotaknya teratur
Gambar (ii) bentuk bunga dan lingkaran teratur
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Gambar (iii) bentuk lingkaran yang teratur
Gambar (iv) bentuk bunga dan lingkaran yang teratur

c. Melaksanakan pemecahan masalah.
Gambar (i)
Ya, karena terdapat keteraturan bentuk antar
bangun-bangunnya
Gambar (ii)
Ya, karena terdapat keteraturan bentuk antar
corak-coraknya
Gambar (iii)
Ya, karena terdapat keteraturan bentuk antar
bangun-bangunnya
Gainl:>arJiv)
t' .,,_ -' Ya, karena terdapat keteraturan bentuk antar
corak-coraknya
1.-

--·

d.Memeriksa kembali langkah-langkah apakah sudah benar

Amatilah pola bilangan 2,4,6,8, ...
Temukan bilangan-bilangan pada tiga suku berikutnya? Jelaskan
bagaimana aturan menemukan tiga suku berikutnya? Rumuskan
aturan untuk mendapatkan suku berikutnya?
4. Amatilah pola bilungan 1, 3, 9, 27, ...
Temukan bilangan pada tiga suku berikutnya?
Temukan aturan untuk pola bilangan itu.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42704.pdf

L

)

Petunjuk
a. Perhatikan dan cermati permasalahan diatas dengan baik.
b. Rencanakan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman belajar
yang telah kalian miliki !
c. Laksanakan rencana pemecahan masalah yang telah kalian buat!
d. Periksa kembali apakah langkah-langkah yang kalian terapkan
dan hasil yang diperoleh sudah benar?

(-

J

1-

.L!ternatif Penyelesaian

~\

d

/,~==============================-===============~~'
~

(!

a.

~

'~\

Memperhatikan dan mencermati permasalahan dengan baik
Memahami yang diketahui dan yang ditanya dengan benar
Merencanakan pemecahan masalah.
Aturan pembentukan polanya " bertambah dua"
Dicari dengan cara sebagai berikut:

b.

]1

II
II

i

2~~ ~-, -, -,...

ftFd. ~10
0

~,--._;;:::::,

I'

--....:::r..:_,,12 - 14

II

)J

~=====================================================--*'~g-;':"!:~~:'.J§~~~~iw:'!!;~!':'.!'~?!ce-'!1!~'.!'!".!".~:~"'E'=.o~~'""E''"::;:~;;;~:c<c'"':''~o"~~-'!'!!'.~:::•::."""~;~''O'~~~~-

Melaksanakan pemecahan masalah

'.,,

f{

Tiga suku berikutnya: 10, 12, 14

!i

;1

Aturannya "dimulai dari bilangan 2 dan menentukan suku

/

c.

1

1

berikutnya bertambah dua"

~-

'.;

d.

i:

Memeriksa

langkah-langkah

yang

dilakukan

apakah sudah benar..

~l

U6=14-2=12

Ii11

Us = 12 - 2 = 10

~

kembali

ll

i'r
-~

:i
t
1

i
jl
1

~

U4 =10-2 =8

-~iii;;.' - -

---------------- -------------·- - - -- ----- - - - - -~
-__ /

-~~~--~~~tlS~~~~i!'rl.<:lli!cl'i&iiiUMW#i
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Uji Kompetensi 1
Petunjuk

a. Perhatikan dan cermati permasalahan diatas dengan baik.
b. Rencanakan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman belajar
yang telah kalian miliki !
c. Laksanakan rencana pemecahan masalah yang telah kalian buat!
d. Periksa kembali apakah langkah-langkah yang kalian terapkan
dan hasil yang diperoleh sudah benar?

.Amatilah gambar dibawah ini menunjukkan ctaerah yang dibentuk
oleh tali busur dalam lingkaran. 1 bual1 tali busur membentuk dua
daerah, 2 buah tali busur membentuk 4 daerah dan seterusnya.

a. Tentukan banyaknya daerah yang dibentuk tali busur pada tabel
dibawali!
I No
Banyaknya Tali
Banyaknya Daerah
Busur
1
1
.......
2
.......
2
3
3
.......
4

4

5

........

6

·······

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

7
.......
Dari tabel diatas, amatilah banyaknya daerah yang dibentuk oleh
tali busur mulai dari 1 buah tali busur sampai dengan 7 buah tali
busur!
Tulis dan urutkan bilangan tersebut!
b. Prediksilah jumlah daerah yang dibentuk oleh tali busur mulai
1 buah tali busur sampai dengan 7 buah tali busur?
Bagaimana cara kalian peroleh bilangan yang merupakan
jumlah daerah yang dibentuk oleh tali busur dari 1 buah tali
busur sampai 7 buah tali busur !
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2.Amatilah gambar dibawah ini!

1---. a. Temukan gambar susunan ke (iv) dan ke (v)
b. Prediksilah banyaknya sedotan pada susunan gambar ke-4
dan ke-5
c. Temukan barisan bilangan yang menyatakan banyaknya
sedotan sampai susunan ke-7
d. Temukan banyaknya sedotan pada baris tertentu tanpa
mengetahui banyaknya sedotan pada susunan sebelumnya.
e. Prediksilah pada gambar susunan ke berapakah jika
banyaknya sedotan ada 34?
3. Ana menyusun stik es krim dengan susunan berikut in:

Al!J··.~'9 ~···
f'.

"

j

(i)

;

.J

..., ,,·-,;,....."-.·~.,.
l ,_; •....····"" '""'·,..
l
.
j.:.•c

'

~··· J;·~. '

(ii)

(iii)

a.Temukan gambar susunan ke (iv) dan ke (v)
b. Temukan banyaknya sedotan pada susunan gambar ke-4 dan
ke-5
c.Temukan barisan bilangan yang menyatakan banyaknya
sedotan sampai susunan ke-7
d. Temukan banyakny& sedotan pada baris tertentu tanpa
mengetahui banyaknya sedotan pada susunan sebelumnya.
e.Prediksilah pada gambar susunan ke berapakahjika
banyaknya sedotan ada 34?
4.Rumah yang tampak pada gambar berikut diberi nomor genap
dari 120 sampai dengan 200. Analisislah banyak rumah yang
nomor rumahnya berdigit terakhir 4?
···-·-·--··--.!

i
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LAMPIRAN 04.2

Menentukan Pola Baris Bilangan

6. Memahami barisan deret dan deret
bilangan

serta penggunaannya dalam

pemecahan masalah.
Kompetensi Dasar

6.1 Menentukan pola barisan bilangan
sederhana.

Indikator

6.1.3 Menentukan pola barisan bilangan

~mbelajaran
~
f Dengan pembelajaran
melalui pembelajaran berbasis

I
I

problem solving dalam peningkatan keterampilan berfikir

1

I

kritis, peserta didik dapat:
1. Menentukan pola barisan bilangan

l

2. Menentukan aturan suatu pola barisan bilangan.
I

'~

~

Materi persyaratan.
1. Macam-macam himpunan bilangan
POLA BILANGAN

2. Mengenal unsur-unsur barisan
bilangan
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Masalah I

Pola Bilangan Genap
1. Amatilah gambar lingkaran-lingkaran berikut:

@

0
0
0

0000

0000(!)

0

0®

0
€JOO

Apakah gambar diatas membentuk pola?jelaskan

, ' 5·iap .:I
·,..._

2. Kaitkanlah apakah masing-masing pola diatas
dengan suatu bilangan y<tng ditunjukkan dengan
banyaknya lingkaran, pola bilangan apakah
yang kalian dapat?jelaskan
3. Tentukan tabel yang menyatakan hubungan
antara pola dan banyaknya lingkaran sampai pola
ke 7.
4. Temukan banyaknya lingkaran pada pola ke 9.
5. Berfikir kritis. Bagaimana cara kalian
menemukan banyaknya lingkaran pada pola
tertentu (Un), tanpa hrus mengetahui banyaknya
lingkaran pacia tingkat sebelumnya? Jelaskan!

Petunjuk
a. Per.iatikan dan cermati permasalahan diatas dengan baik.
b. Rencanakan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman belajar
yang telah kalian miliki !
c. Laksanakan rencana pemecahan masalah yang telah kalian buat!
d. Periksa kembali apakah langkah-langkah yang kalian terapkan
dan hasil yang diperoleh sudah benar?
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a. Memperhatikan dan mencermati permasalahan
dengan baik
uI = 2, U2 = 4, U3 = 6, U4 = 8
b. Merencanakan pemecahan masalah
Merupakan pola dan aturan pembentukannya:

2=lx2
4=2x2
6=3x2
Un= nx 2
c. Melaksanakan pemecahan masalah

1

2

Ya, mempunyai keteraturan sifatbanyaknya lingkaran
berikutnya diperoleh dari due kali banyaknya /ingkaran
Pola bilangan 2, 4, 6 dan 8, karena 2, 4, 6 dan
8 merupakan bilangan genap maka po/a
tersebut merupakan po/a bilangan genap

Tabel yang menyatakan hubungan antara pola dan banyaknya lingkaran
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4. Banyaknya lingkaran pada pola kesembilan adal 8
5.Banyaknya lingkaran pada pola tertentu Un= 2n

Banyaknya lingkaran pada po/a tertentu, Un =
2n. Suku berikutnya diperoleh dari mengalikan
suku sebelumnya dengan 2
d.

ukan apakah

Pola Bilangan Ganjil
'

,,

'

Pola Bilangan Ganjil

1. Amatilah gambar lingkaran-lingkaran berikut:

•

•••

•••
••
••• •r=::~lEL_~
•••

Apakah gambar diatas membentuk pola?jelaskan
2. Kaitkanlah masing-masing pola diatas dengan
suatu bilangan yang ditunjuk dengan banyaknya
lingkaran.
Tentukan bilangan apa yang kalia"l dapat?
3. Tentukan tabel yang menyatakan hubungan
antara pola dan banyaknya lingkaran. Sampai pola
ke 7.
4. Prediksilah banyaknya lingkaran pada pola ke 10
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5.

Berfikir kritis. Bagaimana cara kalian tenemukan
banyaknya lingkaran pada pola tertentu, tanpa
harus mengetahui banyaknya lingkaran pada
tingkat sebelumnya?. Jelaskan!

Petunjuk

a. Perhatikan dan cermati permasalahan diatas dengan baik.
b. Rencanakan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman belajar
yang telah kalian miliki!
c. Laksanakan rencana pemecahan masalah yang telah kalian buat!
d. Periksa kembali apakah langkah-langkah y:mg kalian terapkrui
dan hasil yang diperoleh sudah benar?

a. Memperhatikan dan mencermati perma:ialahan
dengan baik
Memahami yang diketahui dan yang ditanya dengan benar
b. Merencanakan pemecahan masalah
Merupakan pola karena mempunyai keteraturan sifat.
Bilangan yang menunjukkan banyaknya lingkaran: 1, 3, 5,
7 merupakan bilangan ganjil sihingga polanya
dinamakan pola bilangan ganjil
c. Melaksanakan pemecahan macalah
1. Iya, mempunyai keteraturan sifat.
2. Pola bilngan 1,3,5, dan 7. Karenal,3,5 dan 7
merupakan bilangan

ganjil.

merupakan pola bilangan ganjil.
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3. Tabel yang menyatakan hubungan pola dan
banyaknya lingkaran

1

1

···---··-···-2----···-··-----------r-·--------------··--·-·---r----·--------------5--·----·--·······----··4--·---··---·--·-------------7-·------·-·--------·--5 ··--·---·--··------··---9·------

--------·--··-6·-··---- -·---····---------n----·--·--·----··---7·------------------13-------

4. Banyaknya lingkaran pada pola ke-10 ada 19

~kirkritfC)
5. Banyaknya
lingkaran
pada
po la
tertentu, U n=2n-1
suku
berikutnya
diperoleh dengan menambahkan 2 pada
suku pertama (suku pertama=l),suku
ketiga diperoleh dengan menambahkan 2
pada suku kedua,demikian seterusnya.
d.Memeriksa kembali langkah-langkah
yang dilakukan apakah sudah benar.
U3= 2.3-1 =5
Us= 2.5- 1=9
Urn= 2.10 -1=19

Percayalah belajar matematika itu menyenangkan
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Pola Bilangan Segitiga )
Masalah 3

Pola Bilangan Segitiga
l .Amatilah garnbar lingkaran-lingkaran berikut.

0
() C:

(; C1 0

(!

t=~ __cffL~=]

Apakah garnbar diatas membentuk pola? Jelaskan
2. Kaitkanlah masing-masing pola diatas dengan suatu
bilangan yang ditunjukkan dengan banyaknya
lingkaran. Pola bilangan apa yang kalian dapat?
Jelaskan!
3. Tentukan tabel yang menyatakan hubungan antar
pola dan banyaknya lingkaran, sarnpai pola ke 7
4. Rincilah banyaknya lingkaran pada pola ke 10
5. Berfikir kritis, bagaimana cara kalian menemukan
banyaknya lingkaran pada pola tertentu, tanpa hams
mengetahui banyaknya lingkaran pada tingkat
sebelumnya! Jelaskan!

Petunjuk

a. Perhatikan dan cermati permasalahan diatas dengan baik.
b. Rencanakan pemecahan masalah berdasarkan pengalarnan belajar
yang telah kalian miliki !
c. Laksanakan rencana pemecahan masalah yang telah kalian buat!
d. Periksa kembali apakah langkah-langkah yang kalian terapkan
dan hasil yang diperoleh sudah benar?
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a. Memperhatikan dan mencermati
permasalahan dengan baik
Memahami yang diketahui dan yang ditanya
dengan benar
b. Merencanakan pemecahan masalah
Merupakan pola karena mempunyai keteraturan
sifat.Bilangan yang menunjukkan banyaknya
lingkaran: 1, 3, 6, 10, karena bentuknya seperti
segitiga sehingga polanya dinamakan pola
bilangan segitiga
c. Melaksanakan pemecahan macalah
1. Iya, mempunyai keteraturan sifat.
2. Pola bilngan 1,3,6, dan 10. Karena bentuknya
seperti segitiga sehingga polanya dinamakan pola
bilangan segitiga merupakari bilangan ganjil. .
3. Tabel yang menyatakan hubungan pola bilangan
segitiga dan banyaknya lingkaran

1

1

-·-·-·-···-···-····--2--·----·----··--·--·3-·---···-·-··----···-··
-·····-·-··-···-·--···--·3------·-··-- ····-·----····---··--··-·-·····tr--·-··--·-·--····-··-··
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·-····--·-·-········--·····-7·······------··-·-·-·-··--········---·····------- 1lf·····-··-·----·-·---··---···---·

,
4. Banyaknya lingkaran pada pola ke-10 ada 55
5 .. Karena bentuknya seperti segitiga maka
banyaknya noktah pada tingkat berikutnya
diperoleh dari scgitiga yaitu 2-n(n + 1)
2
d.Memeriksa kembali langkah-langkah yang
dilakukan apakah sudah benar
1
U10=U10 =210(10+ 1 )=55
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Pola Bilangan Persegi J
Masalah 4

Pola Bilangan Persegi
1.Amatilah gambar dibawah ini

'

. y-----~-----·-fil---·"____

•• :.1:.li
~

~~-

:!.J

(

~

Apakah gambar diatas membentuk pola?Jelaskan!
2. Kaitkanlah masing-masing pola diatas dengan
suatu bilangan yang ditunjuk dengan banyaknya
persegi kecil. Pola bilangan apakah yang kalian
dapat? Jelaskan!
3. Tentukan tabel yang menyatakan hubungan
antara pola dengan banyaknya persegi kecil
sampai po la kt:-7.

4. Rincilah banyaknya persegi kecil pada pola ke10?
5. Berpikir kritis:
Bagaimana cara kalian menemukan banyaknya
persegi kecil pada tingkat tertentu, tanpa harus
mengetahui banyaknya persegi kecil pada
tingkat sebelumnya?
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Petunjuk
a. F .natikan dan cermati permasalahan diatas dengan baik.
b. Rencanakan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman belajar
yang telah kalian miliki !
c. Laksanakan rencana pemecahan masalah yang telah kalian buat!
d. Periksa kembali apakah langkah-langkah yang kalian terapkan
dan hasil yang diperoleh sudah benar?

Alternatif
mperhatikan dan mencermati permasalahan
dengan baik
Memahami yang diketahui dan yang dita.nya dengan benar
b. Merencanakan pemecahan masalah
Merupakan Na karena mempunyai keteraturan sifat.
1,4,9,16,25~ pola bilangan persegi
1,4,9,16,25
pola bilangan kuadrat.
c. Melaksanakan pemecahan macalah
1. Iya, mempunyai keteraturan sifat.
2. Pola bilngan 1,4,9,16 dan 25. Karena bentuknya seperti
persegi sehingga polanya dinamakan pola bilangan persegi.
Selain itu 1,4,9,16,dan merupakan bilangan kuadrut maka
dinamakan juga pola bilangan kuadrat .
3. Tabel yang menyatakan huhungan pol a bilangan persegi dan
banyaknya lingkaran
+

Pola

Banyaknya Persee;i Kecil

1
2
3

1
4
9

6

16
23
36

7

49

4

3

4. Banyaknya lingkaran pada pola ke-10 ada 100
5.. Karena bentuknya seperti persegi maka banyaknya noktah
pada tingkat berikutnya diperoleh dari persegi yaitu Un= n2
d.Memeriksa kembali langkah-langkah yang dilakukan
apakah sudah benar
U3 = 32 = 9
Us=5 2 =25
U10 = 102 = 100
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[Pola Bilangan Persegi Panjang

l

Masalah 4
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Pola Bilangan Persegi Panjang
1. Amatilah gambar dibawah ini!

•••••
••••
•••••
••••
•• •••• •• •• •••
••• ••••••

'

I
I

Apakah gambar diatas membentuk pola? Jelaskan!

la

2. Kaitkanlah masing-masing pola diatas dengan suatu
I

bilangan yang ditunjuk dengan banyaknya lingkaran.
Simpulkan dan jelaskan po la bilangan apakah yang kalian

I

dapat!
3. Tentukan tabel yang menyatakan hubungan antara pola
dengan banyaknya lingkaran sampai pol a ke-7.
4. Temukan banyaknya lingkaran pada pola ke-10?

I

5. Bagaimana cara kalian tentukan banyaknya lingkaran
pada lingkaran tertentu, tanpa harus mengetahui

I

banyaknya lingkaran pada tingkat sebelumnya? Jelaskan

\

jawabanmu
~~

II

J

__/

Petunjuk Penyelesaian
a. Perhatikan dan cermati permasalahan diatas dengan baik.
b. Rencanakan pemecahan masalah berdasarkan pengalatrlan belajar
yang telah kalian miliki !
c. Laksanakan rencana pemecahan masalah yang telah kalian buat!
d. Periksa kembali apakah langkah-langkah yang kalian terapkan
dan hasil yang diperoleh sudah benar?
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a.Memperhatikan dan mencermati permasalahan dengan baik
Memahami yang diketahui d,an yang ditanya dengan benar
b. Merencanakan pemecahan masalah
Merupakan pola karena mempunyai keteraturan sifat.
2,6,12, 20 --+ pola bilangan persegi panjang
Banyaknya lingkaran pada lingkaran tertentu
2 =lx(l+l)

6
12
20

=
=
=

2 x (2 + 1)

}

Un = n x ( n + 1 )

3 x ( 3 + 1)
4 x ( 4 + 1)

c. Melaksanakan pemecahan macalah
1. Iya, mempunyai keteraturan sifat.
2. Pola bilangan 2,6,12 dan 20. Karena bentuknya seperti persegi
panjang sehingga polanya dinamakan pola bilangan persegi

3.

Pola
I

Banyaknya Lingkaran

3

12

5

30

2

persegi dan

4. Banyaknya hngkaran pada pola ke-10 ada 110

f.~::t.1'.

5 .. KwGtfa bentuknya seperti persegi panjang maka banyaknya
noktah pada tingkat
berikutnya diperoleh dari persegi
panjang yaitu Un= n x ( n + 1)
d.Memeriksa kembali langkah-langkah yang dilakukan
apakah sudah benar
U3=3x(3+1)=12
Us= 5 x ( 5 + 1)
U10= lOx( 10+ 1)
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Susunan bilangan berikut ini telah
dikenal di China, kira-kira tahun
1300. Susunan bilangan itu

\,~\

'\\\
l

dinamakan Segitiga Pascal, setelah
matematikawan Perancis, Blaise
Pascal mempublikasikan pola ini
https://www.google.co. id/search 0
g=oenemu+segitiga+pascal&biw=
l 280&bih=689&source=lnms&tb
m=isch&sa=X&ei=oM79VNCr

pada tahun 1653
Berikut merupakan pola bilangan
segitiga Pascal

1
1
1

1

4

6

1

1

2

3

3

A

6

5

1

1.

1

10

1
1

5

1

15

Amatilah pola bilangan Segitiga Pascal di atas. Isilah titik-titik
pada susunan bilangan itu.Bagaimana cara kalian menemukan
aturan untuk mengisi titik-titik itu?

2. Temukln susunan bilangan pada baris ke-6!
3. Temukan jumlah bilangan pada baris ke-6?
4. Rincilah bilangan segitiga Pascal pada gambar diatas ke dalam
tabel di bawah ini !
Baris ke

Penjumlahan Bilangan

1
2
3
4

5
n
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5. Analisislah

pola bilangan segitiga Pascal. Bila n menyatakan

"<'.'\\
''t

II

baris dari pola dengan n

~!

pada baris ke-n dalam pola bilangan segitiga Pascal adalah ...

:!

6. Temukan salah satu kegunaan dari barisan bilangan Segitiga

ii

=

1, 2, 3, ... , maka jumlah bilangan

't
1

!~

Pascal!
(o ..;...

:1

II
i'i

br

i

(n

(a +bi(il

i
i,.

+bi
6

+bi

10

..
6

15

4

10
1c;

6

j

~i

....._.iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--RiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiWiRW_ _iii'Dim_____

Percayalaii belajar matematika itu menyenangkan

c
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UJI KOMPETENSI 2

Petunjuk Penyelesaian

e. Perhatikan dan cermati permasalahan diatas dengan baik.
f. Rencanakan pemecahan mfl..salah berdasarkan pengalaman belajar
yang telah kalian miliki !
g. Laksanakan rencana pemecahan masalah yang telah kalian buat!
h. Periksa kembali apakah langkah-langkah yang kalian terapkan
dan hasil yang diperoleh sudah benar?

1 .Amatilah pola bilangan di bawah ini.
@© @®

fD

•

~ @

®.

@

~

• •

@
@

@

@
@>
@
<!!>
0@@@

a.Temukan gambarlah susunan ke (iv) dan ke (v)
b.Rincilah banyaknya lingkaran pada susunan gambar ke-4 dan ke-5
c.Temukan barisan bilangan yang menyatakan banyaknya lingkaran
sampai susunan ke-7
d.Bagaimana cara kalian menemukan banyaknya lingkaran (U0 )
pada baris tertentu tanpa mengetahui banyaknya lingkaran pada
susunan sebelumnya? Jelaskan!
e.Prediksilah pada susunan gambar ke berapakahjika banyaknya
lingkaran ada 52?
2.Amatilah po la bilangan di bawah ini !

0

0
00

a.Gambarlah susunan ke-5 dan ke-6
b.Berapa banyaknya lingkaran pada susunan gambar ke-5 dan ke-6
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b.Temukan banyaknya lingkaran susunan gambar ke-5 dan ke-6
c.Rincilah barisan bilangan yang menyatakan banyaknya lingkaran
sampai susunan ke-7
d.Bagaimana cara kalian menemukan banyaknya lingkaran (Un)
pada baris tertentu tanpa mengetahui banyaknya lingkaran pada
susunan sebelumnya? Jelaskan!
e.Prediksilah pada susunan po la ke berapakah jika banyaknya
lingkaran ada 52?
3.Perhatikan gambar di bawah!

a.Temukan pola susunan ke-5 dan ke-6
b.Temukan banyaknya stik pada susunan pola ke-5 dan ke-6
c.Rincilah barisan bilangan yang menyatakan banyaknya stik
sampai susunan pola ke-7
d.Bagaimana cara kalian menemukan banyaknya stik pada baris
tertentu (Un) tanpa mengetahui banyaknya stik pada susunan
sebelumnya.
e.Analisislah pola susunan ke berapajika banyaknya stik ada 65?
4.Pola Amoeba. Amoeba bergerak dengan cara megubah bentuknya.
Amatilah gerak Amoeba yang terlihat pada gambar berikut

~~a~
Semua bangun diatas memiliki luas yang sar11a dan berubah dari
satu bentuk ke bentuk berikutnya. Dengan aturan sederhana.
Temukan aturannya gerak Amoeba ke bentuk berikutnya.
Buktikan apakah bangun itu dapat kembali ke bentuk semula!
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LAMPIRAN 04.3

PERTEMUAI~
Menentukan Suku ke-n Barisan Aritmetika

·' Standar Kompetensi

6. Memahami barisan deret dan deret
bilangan

serta penggunaannya

dalam pemecahan masalah.
· Kompetensi Dasar

6.1 Menentukan suku ke-n barisan
aritmatika dan barisan geometri

Indikator

6.1.2 Mengenal pengertian barisan
aritmatika dan barisan geometri
6 1.3.Menentukan suku ke-n barisan
aritmetika

I
,,

Tujuan Pembelajaran
~~

I

.-Dengan pembelajaran melalui pembelajaran berbasis problem solving

'

dalam peningkatan keterampilan berfikir kritis, peserta didik dapat:

I
I
I

1. Mengenal pengertian barisan aritmetika dan barisan geometri
2. Menentukan suku ke-n barisan aritmetika

~

B. Materi Pembelajaran
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~Macam-macam pola barisan bilangan
Pola barisan bilangan ganjil : { 1, 3, 5, 7, 9, ... }
Pola barisan bilangan genap : { 2, 4, 6, 8, 10, ... }
Pola barisan bilangan persegi: { 1, 4, 9, 16, ... }
Pola barisan bilangan persegi panjang: { 2, 6, 15, 20, 30, ... } dll
2. Unsur-unsur barisan bilangan
Barisan bilangan: 1, 3, 5, 7, 9, ...
a= 1, U2 = 3, U3 = 5, U4 = 7, Us= 9, dan b = 2
Barisan bilangan: 2, 6, 18, 54, 162, ...
a= 2, U2 = 6, U3 = 18, U4 = 54, Us= 162, dan r = 3

[ Materi

Poli~

~--------------------------------------------1

: 3. Menentulian suliu lie- n 1Barisan .Jlritmetilia :
____________________________________________ )
I\

Amatilah barisan aritmetika berikut!

3,

5,

7,

\___Jl

+2

9,
11

+2

11, ..
ll

+2

+2

Temukan suku ke-n dari barisan aritmetika itu?. Suku ke-n dapat
ditulis sebagai Un dengan n bilangan asli. Suku ke-1 atau U 1 pada
barisan aritmetika dinotasikan dengan a, sedangkan beda dinotasikan
dengan b.
Sehingga barisan di atas dapat ditulis sebagai berikut
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U1

t
1

t

U2

t

Un

t
11=3+4x2
t

t
t

a+

a+3b

a+4b

2bt

t

t

t
5=3+
7=3+2x
2: 2 t

a

... ...!... 1

t

t

a

t
9=3+3x
2 t

Us

U3

U4

a+(2-l)b a+(3-l)b a+(4-l)b

'Rumus

a+(5-l)b

t
a+ ( n-1 ) b

Suku ke-n barisan aritmetika
aaafali 11n = a+ (n-1) b

Menemukan suku ke-n barisan aritmetika
Contoh 1
Temukan lima suku pertama dari barisan yang dirumuskan
dengan Un= 3n+4
Penyelesaian:
Un=3n+4
U 1 = 3 X 1 + 4 = 3 + 4 =7
U2 = 3 x 2 + 4 = 6 + 4 = 10
U3 = 3 x 3 + 4 = 9 + 4 = 13
U 4 = 3 x 4 + 4 = 12 + 4 = 16
Us= 3 x 5 + 4 = 15 + 4 = 19
Jadi, lima suku pertama dari Un= 3n - 4 adalah 7, 10,
16, 19, ..
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Contoh 2
Analisislah barisan bilangan : - 5, - 1, 3, 7, . . . .
a) Temukan rumus suku ke-n
b) Temukan U1s
Penyelesaian:
a) Barisan - 5, - 1, 3, 7, ... mempunyai a= - 5, dan beda = 4,
sehingga Un= a+ ( n - 1 ) b
= -5+(n-1)4
= - 5 + 4n-4
=4n-9
Jadi, Un= 4n-9
b) Un= 4n-9
U1s=4xl5-9
U1s=51
J adi, nilai dari U 1s = 51

Budi sedang menumpuk kursi yang tingginya masing-masing 90
cm. Tinggi tumpukan 2 kursi 96 cm dan tinggi tumpukan 3 kursi
102 cm. Temukan tinggi tumpukan 10 kursi?
Penyelasaian:
Tinggi tumpukan kursi (dalam cm) membentuk barisan aritmetika
berikut 90, 96, 102, ...
Diperoleh besar suku pertama, a = 90 dan beda, b = 6
Tinggi tumpukan 10 kursi
Un= a+ (n-1) b

u IO = 90 + ( 10 =

90 + 54

= 144
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Masaiah 1

l

.I/

Pada tumpukan batu bata, banyak batu bata pada lapisan paling
bawah adalah 102 batu bata, tepat diatasnya ada 97 batu bata,

fr
.I

dan setrusnya. Setiap lapisan diatasnya selalu berkurang 5 batu
bata darilapisan dibawahnya. Pada tumpukan batu bata tersebut
terdapat 10 lapisan batu bata.
a. Analisislah berapa banyak batu bata pada lapisan ke-5, ke7 dan ke-10?
b. Banyak bilangan-bilangan yang menunjukkan banyaknya
batu bata dari 10 lapisan batu bata terse but kamu urutkan
maka akan membentuk barisan bilangan.

Bilangan-

bilangan itu berkorespondensi satu-satu dengan kesepuluh
lapisan batu bata yang kamu susun menjadi satu barisan
berikutnya.

.I
I

,.
'

c.

----------------'Berpikir kritis
-----

'
/

Bagaiman~-~n.aapat kaE~ apakah urutan bilanganbilangan itu membentuk pola? Jelaskan!

d.

e.

Barisan bilangan yang suku berikutnya didapat dari

11

penambahan suku sebelumnya dengan bilangan tertentu,

II

analisislah merupakan barisan bilangan apakah? Bilangan

11

tertentu tersebut dinamakan apa?

II

Apakah barisan bilangan diatas merupakan barisan
aritmetika?j elaskan
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Petunjuk Penyelesaian

a. Perhatikan dan cermati permasalahan diatas dengan baik.
b. Rencanakan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman belajar
yang telah kalian miliki !
c. Laksanakan rencana pemecahan masalah yang telah kalian buat!
d. Periksa kembali apakah langkah-langkah yang kalian terapkan dan
hasil yang diperoleh sudah benar?

masalah dengan
baik
Memahami apa yang diketahui dan yang
ditanyakan
b.Merencanakan pemecahan masalah
Pola bilangan batu bata mempunyai aturan
dimulai dari bilangan 102 dan menentukan suku
berikutnya suku sebelumnya dikurangi 5
c. Pelaksanaan pemecahan masalah
a. Banyak batu bata pada lapiasan ke- 5dan 82 batu
bata, pada lapisan ke 7 dan 72 batu bata dan
pada lapiasan ke-10 da 57 batu bata
b. Bila.11gan-bilangan yang menyatakan banyaknya
batu bata berkorenpondensi satu-satunya dengan
ke sepuluh lapisan batu bata
Tuli~lah

lapisan batu bata tersebut

Banyaknya
Batubata
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c. Banyaknya batu bata pada lapisan berikutnya diperoleh dari
pengurangan suku sebelumnya dengan bilangan tertentu (bilangan
Lima)
d. merupakan barisan aritmetika
Karena pada barisan bilangan tersebut suku berikutnya didapatkan
dari penambahan suku sebelumnya dengan bilangan tertentu.
Bilangan tertentu tersebut(-5) yag dinamakan beda.
d. Memeriksa kembali untuk memastikan bahwa langkah-langkah
yang dilakukan sudah benar

.".~:'.~;.~:

f

::.:..-·.

---- -----

Masalah 2

·. '_ '.'~ ~-,,

,\

~,, ::~;~~~·;;;:~,C,;;2;;,co

1

Mirna memulai program latihan untuk lomba lari. Ia mulai berlari 3
,'

km pada hari pertama dan menambahjarak 0,5 km tiap hari. Mirna
melakukan program latihan sampai hari ke-7.
a. Analisislah berapa jarak yang ditempuh Mirna pada program
latihan pada hari ke-3, ke-5, dan ke-7 ?
b. Bila bilangan-bilangan yang menununjukkan jarak yang
ditempuh Mirna sampai dengan hari ke-7 kalian urutkan, maka
akan membentuk barisan bilangan. Bilangan-bilangan itu
berkorespondensi satu-satu dengan ke 7 hari program latian yang
kalian susun menjadi satu barisan.
Tentukan urutan program latihan lari Mirna
Hari

Jarak
Yang ditempuh
c. Bagaimana pendapat kalian, apakah urutan bilangan-bilangan itu
membentuk pola? Jelaskan!
d. Analisislah apakah barisan bilangan diatas merupakan barisan
aritmetika? .Jelaskan!
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Petunjuk penyelesaian
a. Perhattkan dan cennati pennasalahan diatas dengan baik.
b. Rencanakan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman belajar
yang telah kalian miliki!
c. Laksanakan rencana pemecahan masalah yang telah kalian buat!
d. Periksa kembali apakah langkah-langkah yang kalian terapkan dan
hasil yang diperoleh sudah benar?

a. Memahami dan mencermati masalah
Memahami apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan
b. Merencanakan pemecahan masalah
Jarak yang ditempuh hari ke-1 yaitu 3 km
Dan setiap hari jarak tempuya bertambah 0,5 km
c. Melaksanakan pemecahan masal
a) Jarak yang ditempuh Mirna pada program latihan
pada hari ke-3 sejauh 4 km, pada hari ke-5 sejauh 5km
dan padahari ke-7 sejauh 6 km
b) lJrutan program latihanlari Mirna:
Hari
Jarak
Yang ditempuh

c) Apakah urutan bilangan-bilangan itu membentuk pola
jelaskan aturannya.
Iya, karena mempunyaiketeraturan dari bentuk 1 dan
bentik berikutnya
d) Iya, karena pada barisan bilangan tersebut didapat
dari penambahan suku sebelumnya dengan bilangan
tertentu. Bilangan tertentu tersebut 0,5 yang
dinamakan beda
d.. Memeriksa kembali apakah langkah-langka yang
dilakukan sudah benar
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Pengertian Barisan Geometri
Budi sedang bermain bola setelah mengenai lantai, bola yang
dilempar budi memantul sampai ketinggian 4 m, kemudian
memantul lagi sampai ketinggian 2 m, selanjutnya 1 m dan
seterusnya seperti pada gambar dibawah .
Banyakny
a
Tinggi
Bola:

-,- ,-,-,-,-,-,-

t t t ,---t ,---'
t t t ---t
' ---

---,---'

a. Analisislah tinggi bola pada pantulan ke-4, ke-6,dan ke-8?
b. Bila bilangan-bilangan yang menunjukkan tinggi bola dari
delapan pantulan tersebut kamu urutkan, maka akan
membentuk barisan bilangan.
Bilangan-bilangan itu akan berkorespondensi satu-satu
dengan ke-8 pantulan yang kamu susun menjadi satu
barisan bilangan rincilah ke-8 pantulan bola tersebut.
c. Analisislah apakah urutan bilangan-bilangan itu
membentuk pola?Jjelaskan!
d. Simpulkanlah barisan bilangan apakah ycmg diperoleh?
Dinamakan apakah bilangan tetap yang terdapat pada
barisan tersebut?
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a.i"·''~emperhatikan

dan mencermati permasalahan

Pantulan ke-1 adalah 4m, pantulan ke-2 adalah 2m, dan pantulan
ke-3 adalah Im.
b.

Merencanakan pemecahan masalah

Pantulan ke-4
Pantulan ke-6
Pantulan ke-8
c.

~pantulan

ke-3 :2
~pantulan ke-5 :2
~pantulan ke-7 :2

Melaksanakan pemecahan masalah
a. Tinggi bola pada pantulan ke-4 adalah 0,5 m, tinggi bila pada
pantu Ian ke-6 adalah 0,125m dan tinggi bola pada pantulan ke-8
adalah 0,03125m
b. Tinggi bola sampai pada pantulan kedelapan.
Banyaknya
Pantulan

l,

2,

J,

~'

~'

Q,

1,

t:tttttt

Tinggi Bola 4,

2,

l,

0,5

0,2

0,2

0.0625

~,

t

0,03125

c. lya, karena dari bentuk satu dan betuk berikutnya mempunyai
keteraturan.
d.

lya, merupakan barisan geometri karena pada barisan bilangan

tersebut didapat dari hasil suku sebelumnya. Dengan bilangan
tentu(tidakO), bilangan tertentu itul/2

d. Pemeriksa kembali langkah-Iangkah yang sudah dilakukan
apakah sudah benar.

'·:~"""'~
,.

' v

/ ) ~~

J
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Uji Kompetensi 3
Petunjuk Penyelesaian
a. Perhatikan dan cermati permasalahan diatas dengan baik.
b. Rencana.kan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman belajar
yang telah kalian miliki !
c. La.ksana.kan rencana pemecahan masalah yang telah kalian buat!
d. Periksa kembali apa.kah langkah-langkah yang kalian terapkan
dan hasil yang diperoleh sudah benar?

1.

Pak Djoko menerima gaji pertama sebesar rp 750.000,00 setiap
bulan, gaji tersebut naik sebesar rp 50.000,00.

(i). Berapa gaji pa.k Djoko pada bulan ke-7?

(ii). Tulislah barisan bilangan yang menyata.kan gaji yang diterima
oleh pa.k Djoko sampai bulan ke-11.
(iii).Tulislah aturan untuk menjelaskan barisan diatas?
(iv). Coba kalian temukan rumus Un yang menyata.kan gaji yang
diterima oleh pa.k Djok:o pada bu!an tertentu.
(v). Pada suatu ketika pa.k Djoko menerima gaji sebesar Rp
1.400.000,00 pada bulan ke berapa.kah gaji yang diterima pa.k
Djoko tersebut?
2. Fachmi menghitung mulai dari 1.000 kemudian bertambah 8
menjadi 1,008,1016,1032, ....... pada saat yang sama zeldy
menghitung mulai dari 2008 berkurang 4 menjadi
2004,2000, 1996, 1992, ...
(i). Tulislah barisan bilangan yang dihitung Fahrni sampai suku ke-8
(ii) Tulislah barisan bilangan yang dihitung Zeldy sampai suku ke-8

.

(iii) Coba kalian temukan rumus suku ke-n dari barisan bilangan yang
dihitung Fahrni
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(iv). Temukan juga rumus suku ke-n dari barisan bilangan yang
dihitung Zeldy
(v). Tentukan bilangan yang tepat sama saat mereka menghitung
bersama-sama.
3. Nyamuk betina mempunyai dua induk, yaitu nyamuk betina dan
nyamuk jantan. Nyamuk jantan juga mempunyai dua induk,
yaitu nyamuk betina dan nyamuk jantan.
(i). Buatlah diagram pohon untuk menunjukkan enam generasi
leluhur dari nyamuk betina.
(ii). Carilah banyaknya nyamuk leluhur pada setiap generasi.

(iii). Jika banyaknya leluhur dari nyamuk betina pada setiap
generasi membentuk barisan bilangan, tentukan jenis barisan
yang terjadi
4. Amoeba akan membela diri setiap 15 menit menjadi dua. Jika
mula-mula ada 30 amoeba.
(i). Tentukan banyaknya amoeba selama 45 menit.
(ii). Tentukan banyaknya amoeba selama 2 jam.
(iii). Tulislah barisan bilangan yang menyatakan banyaknya
amoeba yang membelah diri setiap 15 menit se!a.11a 2jam
(iv). Temukan rumus suku ke-n yang menyatakan banyaknya
amoeba membelah diri selama waktn tertentu.
5.Lihatlah pola yang ditunjuk pada pola dibawah. Setiap sisi dari
segilima itu panjangnya satu satuan.

(i). Sebutkan barisan bilangan yang menyatakan banyaknya sisi
dari bangun diatas.
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(ii). Tulislah aturan pembentukan barisan bilangan di atas,
jelaskan aturan pembentukannya.
(iii).Analisislah, apakah bilangan 101 merupakan suku pada
barisan bilangan tersebut?.
(iv). Temukan banyaknya sisi pada suku ke-n tanpa
mengetahui banyaknya sisi pada suku sebelumnya.
6.Sebuah bank pemerintah memberikan bunga 2% per bulan.
~~BNI

Bu Anita menabung Rp. 1.000.000,00 seperti tampak pada
gambar di atas.
(i). Bank tersebut menerapkan bunga tunggal, berapa
rupiahkah besar bunga tiap bulan.
(ii). Bila bilangan-bilangan yang menunjukkan banyaknya
tabungan bu Anita setiap bulan kalian urutkan maka akan
membentuk barisan bilangan. Tulislah barisan bilangan yang
menunjukkan besar tabungan bu Anita sampai bulan ke-7.
(iii). Apakah barisan bilangan tersebut merupakan barisan
aritmetika? Jelaskan!
(iv). Coba kalian tentukan besarnya tabungan pada bulan
tertentu tanpa harus mengetahui besar tabungan pada bulan
sebelumnya.
(v) Suatu ketika uang bu Anita di Bank berjumlah
Rp.1.500.000,00,prediksilah pada bulan keberapa unang bu
Anita tersebu!
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PERTEMUA

Menentukan Suku ke-n Barisan Geometri

6. Memahami barisan deret dan deret
bilangan

serta penggunaannya dalam

pemecahan masalah.
6.2 Menentukan suku ke-n barisan

Kompetensi Dasar

aritmetika dan barisan geometri.
6.2.2 Menentukan suku ke-n barisan

Indikator

geometri

I--.1Tujuan Pembelajaran

I

~-

~gan';:mbelajaran melalui pembelajaran berbasis
problem solving dalam peningkatan keterampilan
berfikir kritis, peserta didik dapat:

I

·I
~

Menemukan suku ke-n barisan geometri

-

B. Materi Pembelajaran

( :Materi Prasyarat
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l .Macam-macam pola barisan bilangan
Pola barisan bilangan ganjil
:{1,3,5,7,9, ... }
Pola barisan bilangan genap
: { 2, 4, 6, 8, 10, ... }
Pola barisan bilangan persegi
: { 1, 4, 9, 16, ... }
Pola barisan bilangan persegi panjang
: { 2, 6, 15, 20, 30, ... } dll
1. Pengertian barisan geometri
Dari contoh barisan dibawah ini manakah yang merupakan barisan
geometri? Jelaskan!
(i)) 3, 5, 7, 9, 11, .. .
(ii) 1, 3, 9, 27, 81, .. .
(iii) 24, 12, 6, 3, ~· .. .
Altematif penyelesaian:
(i) Bukan barisan geometri (barisan aritmetika)
Mempunyai aturan dimulai bilangan 3 clan menentukan suku
berikutnya dengan cara menambahkan bilangan 2 pada suku
sebelumnya.
(ii) Barisan geometri
Mempunyai aturan dimulai bilangan 1 dan menentukan suku
berikutnya dengan cara mengalikan suku sebelumnya dengan
bilangan 3.
(iii) Barisan geometri
Mempunyai aturan dimulai bilangan 24 dan menentukan suku
berikutnya dengan cara mengalikan suku sebelumnya dengan
bilangan ~.
2

r :Materi 'Poliok

J

,-------------------------------------------J\1.enentufian sufiu fie-n dari 'Burisan

~erhatikan barisan aritmetika berikut.

i:··-····r········4·;. -···-3·:··..·····i6:···:····:. ·:····:····:···:·······. · ·l
j L___)

\__} L__J l__J

Lf.1. . .EJ. J~. . .EJ. . . . . . . . . . . -.. . . . .
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r

Berapakah suku ke-n dari barisan aritmetika itu? Suku ke-n
dapat ditulis sebagai Un, dengan n bilangan asli. Suku ke-1 atau
U 1 pada barisan geometri dinotasikan a sedangkan rasio
dinotasikan dengan r.
Pada barisan geometri diatas diperoleh
r

=2

Jika U 1 = a maka diperoleh

u

TT

t

u

u

u

t

~

1

1= 1 x

ax r 1

ax
r1-1

ax
r2-1

ax r 2

ax
r3-1

8=1x

16 = 1 x

z3

z4

t

ax r 3

ax
. .4-1

t

4= 1 x 2 2

ax r 4

ax
rS-1

Jadi: ( Suku ke-n barisan geometri adalah Un

= arn- 1

ax

]

Mcnentukan suku ke-n barisan geometri
Contoh 1
Tulislah lima suku pertama dari barisan bilangan yang
dirumuskan
Un= 3(2r- 1
Penyelesaian:
Un= 3(2)n-l
U1=3(2) 1 - 1 = 3x2°=3x1=3
U 2 = 3 (2) 2 - 1 = 3 x 2 1 = 3 x 2 = 6
U 3 = 3(2) 3 - 1 = 3 x 22 = 3 x 4 = 12
U4 = 3(2) 4 - 1 = 3 x 23 = 3 x 8 = 24
U 5 = 3(2) 5 - 1 =3 x 24 = 3 xl6 = 48
Jadi, lima suku pertama dari Un = 3(2)n-l adalah 3, 6, 12,
24,48
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Contoh 2
1
Diketahui barisan bilangan 2:.,
2 4'
a.Tentukan rumus suku ke-n
b.Tentukan U10
Penyelesaian:
b·1
1 1
1
1
.
a)..Bansan
1 angan - , - , - , - ,
2

4

1

a = 2:. dan r = Uz =
U1

2'

= arn-1
1 1
Un= Z[Z] n-1

-

8

1

1

8 ' 16 ,

16

. mempunyai

1

t- = -2 , sehingga
2

Un

1
Un= [Z]n

Jadi, Un = [2:.]n
b) .Un = [~]n
2
1
U10 = [-]1°

2

2

1
Uio = 1024
1
Jadi, U10 -- -1024

,,,~:~!':!~<:~!'.'~!~~~£~~~"'-"""':!':.~":!!,'':'i'''!'""'~'"·'

Petunjuk Penyelesaian
. ,~
-,,~,;.,,...;m-~~~·""'~""''
a. Perhatikan dan cermati permasalahan diatas dengan baik.
b. Rencanakan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman
belajar yang telah kalian miliki!
c. Laksanakan rencana pemecahan masalah yang telah kalian
buat!
d. Periksa kembali apakah langkah-langkah yang kalian
terapkan dan hasil yang diperoleh sudah benar?
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Barisan Geometri
Gambar ( i ) adalah sebuah persegi. Daerah yang diarsir pada gambar
(ii) diperoleh dengan membuat persegi baru melalui titik tengah sisi
persegi gambar ( i ). Dengan cara sama diperoleh gambar ( iii ), ( iv )

a. Jika luas persegi ( yang diarsir ) ke-n dinyatakan dengan Ln
satuan luas, dan luas persegi pada gambar ( i) = L 1 ::-:: 4 satuan
luas, hitunglah luas L2, LJ, dan L4
b. Tulislah barisan bilangan yang menyatakan luas persegi.
c. Berapakah luas persegi dari L6, dan L1,?
d. Apakah barisan bilangan diatas merupakan barisan geometri ?
jelaskan !
e. Berpikir kritis.Coba kalian tentukan luas persegi pada suku
tertentu tanpa harus

m~ngetahui

luas persegi pada suku

sebelumnya.

f
~

Altematif Penyelesaian

/,,,,. /

l

..J

a. Memahami dan mencermati masalah
Luas persegi, L 1 = 4 satuan luas
Menentukan Ln
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b. Merencanakan pemecahan masalah

Li

Li

=T·

Li
LJ = 2'
LJ

L4=2

c. Melaksanakan pemecahan masalah
a) Luas gambar ( i ), L1 = 4 satuan luas

4

Li =

2=

L3 =

2=

2

2 satuan luas
1 satuan luas

= 21 = 21 satuan luas

L4

b. Barisan bilangannya : 4, 2, 1, ~, ...
c .Luas persegi dari l

5

L6

=

Y.J..
= .! satuan luas
2
4
l/4

1

= 2 = 8 satuan luas

d. lya. Karena pada barisan bilangan diatas suku- suku berikutnya
didapat dari hasil kali suku sebelumnya dengan suatu bilangan
tertentu yang dinamakan rasio ( r)
e. Luas persegi pada suku tertentu tanpa harus mengetahui luas persegi
pada suku sebelumnya.
Barisan bilangannya : 4, 2, 1, ~, ...
U1=a=4,r

=Yi

U1=4

=4.Yi 0

U2 = 2

=4. Yi

I

U3 = 1

=

4. Yi

2
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4. Yi 1-1
4. Yi

= 4. Yi

2-1

3-1
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U4 = ~

= 4 . Y2 3

2

= 4 . Y2 4-1

Un
= a.r°- 1
d. Memeriksa kembali apakah langkah yang dilakukan sudah
benar
a.r n-1

= ~
8

4.~n-1= ~
2

8

4)n-1=4. ~5
2

2

n=6

Barisan geometri adalah barisan bilangaityang suku-suku berikutnya
diperoleh dari hasil kali suku sebelumnya dengan bilangan tetap.
Bilangan tetap itu dinamakan pembanding.

Perhatikan gambar pembelahan sel
~

A_ ,?\.
A, A A ~

Pada awalnya terdapat satu sel.
Setelah pembelahan pertama,
terdapat 2 sel.Setelah pembelahan

" " " " " " - ' " " kedua, terdapat 4 sel. Setelah
11
• • • • • •
• • • • • pembelahan ketiga, terdapat 8 sel

dan seterusnya
1. Dapatkah kalian menentukan banyaknya sel setelah
pembelahan ke-7
2.Bilangan-bilangan yang menunjukkan banyaknya sel
dari awal sampai pembelahan ke-7 itu akan
berkorespondensi satu-satu dengan pembelahan sel
yang terjadi.
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3.Tulislah urutan banyaknya sel tersebut
Pembelah

-

an sel:

! ! ! ! ! !! !

Banyakn

-

,_

-

1- -

1- 1 -

I

-

-

1- -

,_ 1 _

1- -

I __

1- ,_

1- -

I -

-

ya sel:

Ayo- b!WpflvU-4.Apakah urutan bilangan yang menunjukkan banyaknya sel
di atas membentuk pola ? Bila ya, apakah aturannya?
5,Barisan bilangan yang suku berikutnya didapat dari
perkalian suku sebelumnya dengan bilangan yang tetap
(tertentu) dinamakan barisan apakah?

a. Memahami dan mencermati masalah
Mula-mula terdapat 1 buah sel, setelah pembelahan pertama
terdapat 2 sel, setelah pembelahan kedua terdapat 4 sel, dan
seterusnya mempunyai aturan yang sama.
b. Merencanakan pemecahan masalah
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c.Melaksanakan pemecahan masalah
1. Dapat
2,Bilangan: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
3
Pembelahan sel 1
2
3 4
5
Banyaksel

2

4

8

16

32

6

7

64

128

4. lya, aturannya dimulai dari bilangan 2 dan bilangan
berikutnya di dapatkan dari bilangan sebelumnya dikalikan
dengan bilangan 2.
5. Barisan bilangan yang suku berikutnya didapat dari perkalian
suku sebelumnya dengan bilangan yang tetap (tertentu)
dinamakan barisan geometri
d.Memeriksa kembali langkah-langkah yang dilakukan apa
sndah benar
u6 = 128 : 2 = 64
Us = 64: 2 = 32
U3 = 16: 2 = 8
U4=32:2=16

Diketahui suatu barisan bilangan 243, 81, 27, ....
(i). Amatilah barisan bilangan diatas dan temukan tiga suku
berikutnya!
(ii). Bagaimana cara kalian untuk merumuskan

s~-u terten~u

tanpa harus mengetahui suku sebelumnya?
(iii) Temukan nilai dari U 12!
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emahami dan mencermati masalah
= 243, U2 = 81, U3 = 27.
Aturan pembentukan suku berikutnya dikalikan
U1

243

81

27

i

~

b.Merencanakan pemecahan masalah
Sukuke

Barisan

I

I

U1

243 = 243 x(~-)° = 243 x 3° = 243 x 3- <1•1)
3

I

I

U2

81

= 243 x( !3 )1=243 x 3 -t = 243 x 3·<2-1>

I
U3

21 = 243 x c!)2 = 243 x 3·2 = 243 x 3· <3• 1)
3

I
...

I
......

I

I

Un

ax 3 - (n-1)
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c. Melaksanakan pemecahan masalah
.
1
1
1
1
(1) ' U4= 9 x -3 = 3' Us= 3 x -3 = 1, U6= 1 x -3 = -3
Jadi tiga suku berikutnya: 3, 1, ~
3
(ii).Un =ax 3 -<n-l)
... ). u 12 -- 243 x 3- <12-l)
(lll
=243x3- 11
1

729

d.Memeriksa kembali apakah langkah-langkah yang
dilakukan sudah benar

U2 = 81
U2 =ax 3- <2- 1)
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a X 3-I
81x3 =a
a = 243

81

=
=
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Uji Kompetensi 4
Petunjuk Penyelesaian
a. Perhatikan dan cermati permasalahan diatas dengan baik.
b. Rencanakan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman belajar
yang telah kalian miliki !
c. Laksanakan rencana pemecahan masalal1 yang telah kalian buat!
d. Periksa kembali apakah langkah-langkah yang kalian terapkan
dan hasil yang diperoleh sudah benar?

1. Pada putaran pertama kejuaraan tenis meja nasional diikuti
oleh 128 tim. Putaran kedua diikuti oleh 64 tim, putaran ketiga
diikuti oleh 32 tim, dan seterusnya.
(i). Teiaah kejuaraan tenis meja nasional di atas dan temukan
aturan pembentukan putaran berikutnya.
(ii).Prediksi, pada putaran keberapakah kejuaraan tersebut
akai1 mencapai fi11al ( hanya diikuti oleh 2 tim)

(iii). Simpulkan banyaknya tim yang mengikuti kejuaraan
tenis meja nasional tersebut pada putaran tertentu tanpa
mengetahui banyaknya tim pada putaran sebelumnya.
2.

Pak Jayadi bekerja pada
sebuah swalayan "AYUMI"
Setiap tahun swalayan
tersebut memberikan THR.
Pada tahun pertama diberikan
THR sebesar 10% dari gaji.
Pada tahun ke dua diberikan
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THR ~ dari pada THR pada tahun pertama. Pada tahun ketiga,
2

diberikan ~ dari pada tahun kedua dan seterusnya. Pada tahun 2010
pak Jayadi menerima gaji Rp. 2.000.000,00 setiap bulan. (Pak
Jayadi menerima THR tahun pertama pada tahun 2011)
(i). Tulislah barisan bilangan yang menyatakan THR yang
diterima pak Jayadi sampai tahun 2013
(ii). Temukan pada tahun berapakah pak Jayadi memperoleh
THR sebesar Rp.1.012.500,00
(iii). Prediksikan besar THR yang diterima pak Jayadi pada
tahun 2016!
3. Pada barisan geometri, diketahui suku kedua 27 dan suku
kelima 8.
(i). Buktikanlah, apakah benar nilai rasionya (r) adalah !..
3
(ii). Temukan suku pertamanya!
(iii). Temukan rumus suku ke.n dari barisan geometri diatas!
4. Segitida ABC pada gambar di bawah merupakan segitiga sama
sisi yang luasnya 1 satuan. Segitiga-segitiga di dalamnya
merupakan segitga sama sisi yang dibentuk dari titik tengah
segitiga-segitiga sebelumnya.
(i). Temukan luas LiDEF dan luas
LiGHI
A
(ii). Tulislah barisan bilangan yang
menyatakan luas segitiga.
(iii). Temukan luas segitiga pada suku
tertentu tanpa hams mengetahui
luas
segitiga
pada
suku
sebelumnya.
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LAMPIRAN05

PENDAHULUAN

A. Deskripsi
~

p

·-

Tes Hasil Belajar (THB) merupakan salah satu instrumen yang
harus dibuat oleh guru berisi sekumpulan pertanyaan yang
digunakan untuk mengetahui
keberhasilan siswa dalam
pembelajaran dan dipakai sebagai acuan dalam mengevaluasi tingkat
penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran matematika yang
diberikan selama periode tertentu.
Materi yang diberikan dalam THB ini tentang Pola dan Barisan
Bilangan terdiri dari dua
kompetensi dasar, yaitu: (1) 6.1
Menentukan Pola barisan Bilangan Sederhana , (2) 6.2 Menentukan
suku ke-n barisan aritmetika dan barisan geometri. Ruang lingkup
materi yang harus dikm1sai oleh siswa adalah: Pertama Menyatakan
masalah sehari-hari yang berkaitan dengan barisan bilangan. Kedua
Mengena! unsur-u:nsur barisan bilangan. Keti ga Menentukan po la
barisan bilangan. Keempat Mengenal pengertian barisan aritmetika
dan barisan geometri. Kelima Menentukan rumus sukus ke-n barisan
aritmetika dan Keena.'11 Menentukan rumus suku ke-n barisan
geometri. Alokasi waktu yang digunakan dalam pelaksanaan Tes
Hasil Belajar adalah 2 jam pelajaran digunakan untuk evaluasi.
Tes Hasil Belajar ini menggunakan pendekatan pembelajaran
problem solving dalam peningkatan berpikir kritis menggunakan
langkah-langkah Polya yang terdiri 4 tahap yaitu: (1) tahap
pemahaman masalah, (2) tahap pemikiran suatu rencana, (3) tahap
pelaksanaan rencana, dan (4) tahap peninjauan kembali. Terdriri dari
6 butir soal/masalah dan bentuk instrumen adalali tes uraian.

B. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
Standar Kompetensi :
6. Memahami barisan dan deret bilangan serta penggunaannya dalam
pemecahan masalah
Kompetensi dasar :
6.1 Menentukan pola barisan bilangan sederha.J.a
6.2 Memahami barisan dan deret bilangan serta kegunaannya dalam
pemecahan masalah.
C. Indikator
Indikator pembelajaran yang harus kuasai siswa dalam Tes Hasil Belajar mt
adalah:
1. Menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan barisan bilangan.
2. Mengenal unsur-unsur barisan bilangan
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3. Menentukan pola barisan bilangan
Li
l\A,,.ngPn<>1 j-'"""..1..1.f::,"'
nPnoPft1<>n h,.n· <rnn
<>ntmPtilr<> rl.:m
--Ye
v-.a..1. -.....1. ...
J.'t".J.."'

...,.1...1.W.I.

\..l."4.1..1.

,._,_,.

..1...1..1.-t..1...1.,.,._

...... - . . . ....

5. Menentukan suku ke-n barisan aritmetika
6. Menentukan suku ke-n barisan geometri.
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LAMPIRAN 05.1

PENDIDIKAN KOTA PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN
Sekolah Menengah Pertama Negeri 3
Jin Hayam Wuruk 155 Telp I Fax (0335) 422151 Probolinggo
Email: Juniorhighscool3 probolinggo@yahoo.co.id
P R 0 BO L I N G G 0

"

Kode Pos 67217

KISl-KISI BUTIR SOAL
Mata Pelajaran
Kelas I Semester
Waktu

: Matematika
: IX I 2
: 2 X 40 menit

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Tujuan Pembelajaran

6. Memahami barisan
dan deret bilangan serta
penggunaannya dalam
pemecahan masalah

6.1 Menentukan pola
barisan bilangan
sederhana

6.1.1 Menelaah masalah
sehari - hari yang berkaitan
dengan barisan bilangan

Melalui pembelajaran problem
1, 2
solving dalam peningkatan
keterampilan berpikir kritis,
peserta didik dapat menyatakan
masalah sehari - hari yang
berkaitan dengan barisan bilangan
Melalui pembelajaran problem
3
solving dalam peningkatan
keterampilan berpikir kritis,
peserta didik dapat menentukan
pola barisan bilangan
Melalui pembelajaran berbasis
4
problem solving dalam
peningkatan keterampilan
berpikir kritis, peserta didik dapat

6.1.3 Menganalisis pola
barisan bilangan

6.2. Menentukan suku
ke-n barisan
aritmetika dan barisan
geometri
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6.2.2 Menemukan suku ke-n
barisan aritmatika

NoSmd

w
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Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

6.2.3 Menemukan suku ke-n
barisan geometri

6.2.2 Memprediksi suku
tertentu barisan aritmetika

Mengetahui
Kepala SMF.Negeri 3 Probolinggo

EDI AKSORO, S.Pd. M.Pd
NIP: 19630818 198603 1 027

Tujuan Pembelajaran

No Soal

menentukan suku ke-n barisan
aritmetika
Melalui pembelajaran problem
solving dalam peningkatan
keterampilan berpikir kritis,
peserta didik dapat menemukan
suku ke-n barisan geometri
Melalui pembelajaran problem
solving dalam peningkatan
keterampilan berpikir kritis,
peserta didik dapat memprediksi
suku tertentu barisan aritmetika

5

6

Probolinggo,
Maret 2015
Pengembang

SRI ASTUTI
500007313

\,/.)
\,/.)

I-"
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Amoeba adalah parasit yang ditemukan dalam
makanan atau minuman yang tercemar. Mereka
memasuki tubuh melalui mulut ketika makanan
dan minuman yang tercemar ditelan. Masuk
kedalam sistem pencemakan tinggal di usus dan
menyebabkan infeksi.
http://v.'Ww.3dartistonlinc.com/
users/395/thm I 024/amoeba.jpg
l:- \ 1_::. .:::c11 ~ i\.!lh 1

Amoeba bergerak dengan cara mengubah bentuknya seperti yang
terlihat pada pola gerak amoeba pada gambar di bawah ini.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Semua bangun di atas mempunyai luas yang sama dan berubah dari
satu bentuk ke bentuk berikutnya dengan aturan sederhana.
Bag~~m.e~JJillkan gambar ke (viii)? Jelaskan!
Ayo berpikir kritis (
Prediksilah apakah bangun ini akan

I

·..-,,,,,,,_...,___,,__~m..,,.,,,.,,,,i

lrPmh<>l; lr" 1'.,.nt11lr "pm11l<:>?

Petunjuk Penyelesaian.
a. Perhatikan dan cermati permasalahan diatas dengan baik.
b. Rencanakan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman belajar yang
telah kalian milild !
c. Laksanakan rencanya pemecahan masalah yang telah kalian buat!
d. Periksa kembali apakah langkah-langkah yang kalian terapkan dan hasil
yang diperoleh sudah benar?
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Barisan Fibonacci

http://w\vv.·.digaleri.com/2
013/03/koleksi-gambarbunga-mataharitercantik.html

Ayo berpikir

kritis

Leonardo Fibonacci adalah seorang
matematikawan yang menemuka barisan yang
dikenalkan dengan nama barisan Fibonacci
Barisan tersebut sering kali muncul di alam,
terutarna dalam dunia tumbuhan dan dapat
kalian temukan pada pertumbuhan spiral buah
dan dedaunan di beberapa pohon.
Salah satu contohnya adalah bunga matahari.
a. Barisan: 1, 1, 2, 3, 5, 8, ... dinamakan
barisan Fibonacci, apakah 144 merupakan
suku barisan Fibonacci diatas? Jelaskan
jawabanmu!
b. Temukan aturan pembentukan barisan
Fibonacci tersebut!
c. Analisislah apakah barisan tersebut
merupakan barisan aritmetika, barisan
geometri, atau bukan keduanya? Jelaskan
alasan kalian!

Petunjuk Penyelesaian.
a. Perhatikan dan cermati permasalahan diatas dengan baik.
b. Rencanakan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman belajar yang
telah kalian miliki !
c. Laksanakan rencanya pemecahan masalah yang telah kalian buat!
d. Periksa kembali apakah langkah-langkah yang kalian terapkan dan hasil
yang diperoleh sudah benar?
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Kalian sudah mengetahui bahwa jumlah dari suatu rangkaian
bilangan -bilangan ganjil pertama merupakan bilangan kuadrat,
bukan?.
Perhatikan bilangan ganjil berikut!

a

s

'7
a.
b.
c.

Salinlah formasi bilangan di atas dan tambahkan dua baris lagil
Jumlah bilangan pada baris pertama adalah 1. Prediksilah jumlah
bilangan pada baris ke-2, baris ke-3, dan baris ke-4 ?
Temukan nilai dari 2 3 , 3 3 , dan 4 3 ?

>-

-

d.

-··

. ~:~ ~-- -·

..

"· .,

·--~--

-.:~:,,

.. •••••

'

'

'-_, _,_ - '.

Apa yang dapat kamu simpulkan hubungan antara poin b dan poin c
dii atas? Tulis dengan bahasamu sendiril

Temukan jumlah bilangan-bilangan ganjil pa<la baris ke-10,
kemudian tentukan jumlah bilangan ganjil yang disusun dalam

Petunjuk Penyelesaian.
a. Perhatikan dan cermati permasalahan diatas dengan baik.
b. Rencanakan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman belajar yang
telah kalian miliki !
c. Laksanakar. rencanya pemecahan masalah yang telah kalian buat!
d. Periksa kembali apakah langkah-langkah yang kalian terapkan dan hasil
yang dipernleh sudah benar?
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Dalam lomba lari bendera, seorang peserta harus berlari dan
mengambil bendera satu persatu dari tempat start ke Pos 1, lalu
mengambil ke tempat start. Setelah bendera pos 1 habis, peserta
harus lari mengambil bendera di Pos 2 dan kembali ke start
demikian selanjutnya mengambil bendera di Pos 3. Pada tiap Pos
terdapat 3 bendera. Jarak antar pos sejauh 6 meter danjarak start
dengan pos 1 sejauh 8 meter seperti yang tampak pada gambar di
bawah ini.

- - ,·----·-···-··--··!~!

r-~··1
l

a. Analisislah jarak yang ditempuh seorang peserta tersebut
setelah mengambil semua bendera di Pos 1 sampai
kembali lagi ke start?
b. Analisislah jarak yang ditempuh seorang peserta tersebut
setelah mengambil semua bendera di Pos 2 sampai
kembali lagi ke start?

c;::yo

berpikir

kritis~

c. Analisislah jarak seluruhnya seorang peserta harus berlari
?

Petunjuk Penyelesaian.
a. Perhatikan dan cermati permasalahan diata.3 dengan baik.
b. Rencanakan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman belajar yang
telah kalian miliki!
c. Laksanakan rencanya pemecahan masalah yang telah kalian buat!
d. Periksa kembali apakah langkah-langkah yang kalian terapkan dan basil
yang diperoleh sudah benar?

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42704.pdf

~5

7ttf«a# P~fawue:
11td41.td~ftvra#~ ~ ~~ ~ ~ !Ntu. ~ diddt

dap4t ~"' ~ ie-,, ~ ~

Perhatikan gambar di bawah ini!

a. ABCD adalah persegi yang berukuran 16 petak x 16 petak'
temukan luas ABCD tersebu!
b. Hubungkan titik tengah-titik tengah sisi yang berdekatan
pada persegi ABCD, sehingga terjadi persegi baru EFGH.
Bagaimana cara kalian menemukan luas persegi EFGH!
c. Hubungkan titik tengah - titik tengah sisi yang berdekatan
pada persegi EFGH, sehingga terjadi persegi baru IJKL.
Bagaimana cara kalian menemukan luas IJKL?. Jelaskan!
d. Temukan barisan bilangan yang menyatakan luas persegi
diatas!

q::berpilill

'.:)>

e. Jika kegiatan tersebut berlanjut analisislah luas persegi
yang ke tujuh dibanding dengan luas persegi pertama?

Petunjuk Penyelesaian.
a. Perhatikan dan cennati pennasalahan diatas dengan baik.
b. Rencanakan pemecahan masalah berciasarkan pengalaman belajar yang
telah kalian miliki !
c. Laksar..akan renca."la pemecahan masalah yang telah kalian buat!
d. Periksa kembali apakah langkah-langkah yang kalian terapkan dan hasil
yang diperoleh sudah benar?

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Perhatikan gambar di bawah
Pak Fery mempunyai uang
sebesar Rp. 60.000.000,00,
agar uangnya berkembang
awal tahun 2010 pak Fery
menitipkan uang tersebut
kepada koperasi serba usaha
"Kampung Anggrek" sebagai
modal. Bunga yang diberikan
koperasi terse but 10% per
tahun.
(i). Analisislah berapa besar uang pak Fery pada awal tahun
2011, 2012, dan 2013?.
(ii). Temukan barisan bilangan yang menyatakan banyaknya
uang pak Fery sampai tahun 2013

g:;berpOOr ~
(iii). Prediksilah apakah uang pak Fery pada tahun
sebesar Rp. 87 .850.000,00? Jelaskan jawabanmu!

Petunjuk Penyelesaian.
a. Perhatikan dan cermati permasalahan diatas dengan baik.
b. Rencanakan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman belajar yang
telah kalian miliki !
c. Laksanakan rencana pemecahan masalah yang telah kalian buat!
d. Periksa kembali apakah langkah langkah yang kalian terapkan dan hasil
yang diperoleh sudah benar?
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KUN CI JAWABAN

LAMPIRAN 05.3

NO
1

SKOR

ALTERNATIF PENYELESAIAN

Memperhatikan dan mencermati permasalahan

1

dengan baik
Menulis yang diketahui dan yang ditanya dengan benar

• Merencanakan pemecahan masalah.

4

Masing-masing bangun terdiri dari 5 persegi.
2 persegi pada kolom ke 2 baris ke 2 & 3 posisi tetap.
3 persegi yang lain bergerak 1 satuan berlawananjarum
Jam

Melaksanakan pemecahan masalah

3

Bergerak berlawanan arah dengan arah jarum jam

Iya, kembali ke bentuk semula

Memeriksa kembali langkah-langkah yang dilakukan

2

apakah sudah benar.

2

• Memperhatikan dan mencermati pennasalahan

dengan baik
Menulis yang diketahui dan yang ditanya dengan benar
Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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f,

Merencanakan pemecahan masalah.

g. Melaksanakan pemecahan masalah
a.

3

13, 21, 34

b. Dimulai dengan suku pertama dan kedua sama
dengan 1 dan suku berikutnya didapat dari jumlah
dua suku sebelumnya

c. Bukan kedua-duanya karena aturan pembentukan
suku berikutnya bukan ditambah atau dikalikan
bilangan tetap.

kl. Memeriksa kembali langkah-langkah yang dilakukan

2

apakah sudah benar.
34 = 13 + 21
21=13 + 8
13=8+5
3

~

Memperhatikan dan mencermati permasalahan

1

dengan baik
Menulis yang diketahui dan yang ditanya dengan benar

b. Merencanakan pemecahan masalah.
(i) Formasi bilangan baris ke-4

= 4 bilangan ganjil

berikutnya.
Formasi bilangan baris ke-5 = 5 bilangan g311jil
berikutnya dan seterusnya.
(ii)

Jumlah bilangan baris ke-2 = 3 + 5
Jumlah bilangan baris ke-3= 7 + 9 + 11
Jumlah bilangan baris ke-4= 13 + 15 + 17 + 19

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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f. Melaksanakan pemecahan masa/ah

14

1
5

3
9

7

23

21

b.

17

15

13

11

25

19
27

29

Jumlah barisan kedua = 8
Jumlah barisan ketiga = 27
Jumlah barisan keempat = 64

c.

13 = 1, 23 = 8, 33 = 27, 43 = 64

d.

Sama.

e.

91 93 95 97 99 101 103 105 107 109
Jumlahnya = 1000
Jumlah bilangan ganjil pada baris ke-n
Un=n3

d.

Memeriksa kembali langkah-langkah dilakukan

I

apakah sudah benar.
Jumlah bilangan baris ke-4 = 43 = 64
Jumlah bilangan baris ke-10 = 103 = 1000
4

~

Memperhatikan dan mencermati permasalahan

1

dengan baik
Menulis yang diketahui dan yang ditanya dengan benar

b. .Merencanakan pemecahan masalah.

I

4

Jarak yang ditempuh di Pos I= 3 x 2 x 8 m
Jarak yang ditempuh di Pos 2= 3 x 2 x 14 m
Jarak yang ditempuh di Pos 3= 3 x 2 x 20 m
Jarak yang ditempuh seluruhnya =Jarak tempuhPos 1 +
jarak tempuh Pos 2 + jarak tempuh Pos 3

~.

Melaksanakan pemecahan masalah

a. 48m

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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b. 84m

c. 252 m

kl. Memeriksa kembali langkah-langkah dilakukan

2

apakah sudah benar.
Jarak tempuh di Pos 1= 3 x 16
Jarak tempuh di Pos 2 = 3 x 28
Jarak tempuh di Pos 3 = 3 x 40

5

a. Memperhatikan dan mencermati permasalahan

1

dengan baik
Menulis yang diketahui dan yang ditanya dengan benar

b. Merencanakan pemecahan masalah.
16x16
Luas persegi ABCD

Luas persegi EFGH

=

4

20

= 16x16
21
16x16

Luas persegi /]KL - ~.

- 22

Melaksanakan pemecahan masalah

a

4

Luas persegi ABCD = 256 satuan luas

b. Luas persegi EFGH

=

128 satuan luas

c. Luas persegi UKL

=

64 satuan luas

d. 256, 128, 64, ...
.

Luas perse91 ke - 7 =

16X16

~

"'
=

Perbandingan Lpersegi ke-7

4 satuan luas

: Li>ersegi ke-1

= 1 : 64

!:I. Memeriksa kembali langkah-langkah dilakukan
1

apakah sudah benar.
Luas persegi EFGH

=

2 x Luas persegi IJKL

Luas persegi ABCD = 2 x Luas persegi EFGH

a. Memperhatikan dan mencermati permasalahan
6

dengan baik
Uang pak Fery mula-mula = Rp. 60.000.000,00
Persentase bunga pertahun 10%

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Ditanya: (i).Besar uang pak Fery tahun 2011, 2012,
2013
(ii). Barisan bilangan yang menyatakan
banyaknya uang pak Fery sampai tahun
2013
(iii). Benarkah uang pak Fery pada tahun 2014
sebesar Rp.87.850.000,00? Jelaskan!
t:>. Merencanakan pemecahan masalah.

3

Besar uang pak Fery awal tahun 2011
= uang mula-mula + ( 10% x besar uang mula-mula)

Besar uang pak Fery awal tahun 2012

= besar uang tahun2011

+ (10% x uang tahun 2011)

Besar uang pak Fery awal tahun 2013

= besar uang tahun2012 + ( 10% x uang tahun 2012)
c. Melaksanakan pemecahan mosalah

4

= Rp.66.000.000,00
Besar uang awal tahun 2012 = Rp.72.600.000,00
Besar uang awal tahun 2013 = Rp.79.860.000,00

(i). Besar uang awal tahun 2011

(ii).66000000, 72600000, 79860000, ...
(iii).Tidak benar. Karena besar uang pak Fery pada awal
tahun 2014 = Rp.87.846.000,00

kl. Memeriksa kembali langkah-langkah dilakukan
apakah sudah benar.
Bunga yang diterapkan adalah bunga majemuk

60

Jumlah Skor Maksimal

Nifai .Jlkfiir = S'kor Yang Diperols-h
Slcor Malcsimal
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LAMPIRAN 06
LEMBAR V ALIDASI RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan

Pertemuan 1
Petunjuk:
a. Cermati RPP yang akan dinilai dan format penilaian RPP!
b. Berilah tanda checklist ('1) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/lbu terhadap RPP tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen RPP jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat ba ik

.

Aspek Penilaian

Skor Penilaian
3 4
1 2

ldentitas mata pelajaran
l

Satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, materi pelajaran,
jumlah pertemuan.

v

Perumusan indikator
l

2
3

v

Ke.se.suaian dengan SKL, SK, dan KD
Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dengan kompetensi
yang diukur

v'

v

Kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan

Perumosan Tujuan Pembelajaran
1 Kesesuaian dengan proses dan basil belajar yang diharapkan.
2 Kesesuaian dengan kompetensi dasar

v

v

Pemilihan Materi Pembelajaran
1

v

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

2

Kesesuaian dengan karakteristik siswa

3

Kesesuai!l)l dengan alokasi waktu

v

v

Pemilihan Somber Belajar
1 Kesesuaian dengan SK dan KD
2

Kesesuaian dengan Problem Solving model Polya

3

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

Pemilihan Media Pembelajaran

v

v

1

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran

v

2

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

v

3

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

V'

4

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

v
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r

Skor
n
.. , •
.-enilaian

Aspek Penilaian
1

5.

2

3

4

v

Kesesuaian dengan karakteristik siswa.

Model Pembelajaran
l.

2.

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran.

v'

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

'\/

. -·

-

.

Skenario Pembelajaran

'\/

I.

Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dengan jelas.

2.

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

\/

Kesesuaian dengan Keterampilan Berpikir Kritis

v

3.

--

..

4.

Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi.

v

5.

Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi.

v

-·--··-

Penilaian
1.

-

Kesesuaian dengan tehnik dan bentuk penilaian tahaparu Po/ya

2.

Kesesuaian dengan :indikator pencapaian ·kompetensi.

..

3.

Kesesuaian kwici jawaban dengan soal.

-

..

Jumlah

..

-

ti. v
v
v

9tD

Kom':~r f~~erbaikan se~m :. [~..e&!~·+ CV--\.,U.~)

----~---------~-------------$-~--~--------C{;;;--------

-----a:t--~~-------------~------------------t:-!----~-t-------------------------------------·----------------~------~-------------------------------------------------------------------------------------------------~-------

Su

ldentitas Vali~ator ~.
~et,uf-v M. pJ_.,
Nania
...................................... ,.1 ............. ,
Pekerjaan
Tempat
Tanggal

: ········~~~~cti-il"v·:····~l·:t;,::
............j'..: ••f..K.............
r-'··
: .........1.. / •••.••••••••~.:0-..... r.:q.hL ... ,

J ....;..

/

Tanda tangan : (................................................ )

•
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LEMBAR V ALIDASI REN CANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan

Pertemuan 1
Petunjuk:
a. Cermati RPP yang akan dinilai dan format penilaian RPP !
b. Berilah tanda checklist (.../) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/lbu terhadap RPP tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen RPP jika
diperlukan!
d. Jilca ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan larigsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat baik
Skor Penilaian
Aspek Penilaian
3 4
1 l
Identitas mata pelajaran
Satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, materi pelajaran,
1
_ _. iuvilah pertemuan.
Perumusan indikator
I Kesesuaian dengan SKL, SK, dan KD
Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional devgan kompetensi
2
yang diukur
~
3 Kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan
Perumusan Tujuan Pembelajaran
1 Kesesuaian dengan proses dan basil belajar yang diharopkan.
2

v
\r

v

v
ti'

v

Kesesuaian dengan kompetensi dasar

Pemiliban Materi Pembeiajaran
1 Kesesuaian dengan materi pembelajaran
2

Kesesuaian dengan karakteristik siswa

3

Kesesuaian dengan alokasi waktu

v
v

v

Pemiliban Su1nber Belajar
1 Kesesuaian dengan SK dan KD
2

Kesesuaian dengan Problem Solving model Polya

v
\/

3

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

v

Pemiliban Media Pembelajaran
1 Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran
2

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

3

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

4

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis
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Skor
re11ua1an

Aspek Penilaian
1

5.

2

3

4

\/

Kesesuaian dengan karakteristik siswa.

Model Pembelajaran
I.

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran.

v

2.

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

v

..

Skenario Pembelajaran
I.

Menarn_pilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dengan jelas.

v

2.
3.
4.
5.

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

l/

Kesesuaian dengan Keterampilan Berpikii Kritis

v

Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi.

v

Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi.

v

Penilaian
1. Kesesuaian dengan tehnik dan bentuk penilaian tahapan-tahapan Po/ya
.

2.

i<esesuafan dengan indikatorPeOcaPaian kompetensi.

3.

Kesesuaian kunci jawaban dengan so~!.
Jumlab

...

----

\r
\/

v
.

·-

•·

ltt

Komentar dan saran perbaikan secara um!lm :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ldentitas Validator
-H b .
p
Nama
: ... D.rbt\..: ...... 9..... ~.~~·-~·a
Pekerjaan
: ~9\.·:.r..'P..cl.L!f.1.g_9.1s..... b ... J.tjL lka tt
Tempat
: -~-~.1.f.: ....~r.~ ..~:?.-r.J... g.t.: ... .
Tanggal
: .l~ .... M.f.l.f.~:t ....~.... !.~.................

Tanda tangan : ( ........ .
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LK\fBAR VALIDASI REN CANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan

Pertemuan 1
Petunjuk:
a. Cermati RPP yang akan dinilai dan format penilaian RPP !
b. Berilah tanda checklist ('1) pada kolorn penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/lbu terhadap RPP tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap kornponen RPP jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menulis~ langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
:; : baik
4 : sangatb ru.k
Aspek Peoilaiao

Skor Penilaian
1

2

3

4

ldentitas mata pelajaran
Satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran., materi pelajaran.,
1
jumlah pertemuan.
Perumusan iudikator

v

I

v

2

3

Kesesuaian dengan SKL, SK, dan KD
Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional deligan kompetensi
yang diukur

v

v

Kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan, dari keterampilan

Perumusan Tujuan Pembelajaran
I

Kesesuaian dengan proses dan basil belajar yang dibarapkan.

v

2

Kesesuaian dengan kompetensi dasar

v

Pemilihan Materi Pembelajaran
1

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

2

Kesesuaian dengan karakteristik siswa

3

Kesesuaian dengan alokasi waktu

v
\/

v

Pel!!iliban Sumber Belajar
I

Kesesuaian decgan SK dan KD

v

2

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

v

3

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

\/

Pemiliban Media Pembelajaran

v

1

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran

2

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

v

3

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

V'

4

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berplk.ir kritis

v
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Aspek Penilaian
5

Kesesuaian dengan karakteristik siswa

Skor Penilaian
3 4
1 2

v

Model Pembelajaran
1

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran

\I

2

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

\r

Skenario Pembelajaran
1

Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup denganjelas

v

2

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

v'

3

Kesesuaian dengan Keterampilan Berpikir Kritis

v

4

Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi.

5

Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi

v
\/

Penilahm_
1

Kesesuaian dengan tehnik dan bentuk penilaian tahapan-tahapan Po/ya

v

2

Kesesuaian dengan indikator pencapaian kompetensi

V'

3

~esesuaian

kunci-jawaban dengan soal

Jumlab

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

ldentitas Validator
Nama
: .§"N.:m~.RQ;!.~~\!.\J..;,.~BP..d~.M.·
Pekerjaan
: .P.£t\G.tM~.~~...~M.P../.~.1"1A ...
Tempat
: .P.Jt>.t1.A$. ...M.~.. J?..R-9.~.qrj~O
TanggaI
: JZ .....~..~.~sr ?.:Q~z .......... :.. .

...
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LEMBAR VALIDASI REN CANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 2
Petunjuk:
Cermati RPP yang akan dinilai dan format penilaian RPP !
Berilah tanda checklist (.../) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap RPP tersebut!
Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen RPP jika
diperlukan!
Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada nask:ah.
Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangatb fil"k
Skor Penilaisn
Aspek Penilaian
1 2 3 4

a.
b.
c.
d.
e.

ldentitas mata pelajaran
Satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, materi pelajaran,
l
jumlah oertemuan.
Perumusan indika1or
I

2

3

v
v

Kesesuaian dengan SKL, SK, dan KD
Kest.suaian penggunaan kaw kerja operasional dengan kompetensi
yan_g diukur
Kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan, clan keterampilan

v
v

Perumusan Tujuan Pembelajaran
1

Kesesuaian dengan proses clan basil belajar yang diharapkan.

2

Kesesuaian dengan kompetensi dasar

\/
\/

Pemilihan Materi Pembelajaran
l

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

2

Kesesuaian dengan karakteristik siswa

3

Kesesuaian dengan alokasi waktu

v
v

v

Pemilihan Sumber Belajar
l

Kt.sesuaian dengan SK dan KD

2

Kesesuaian dengan Problem Solving model Polya

3

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

v

v

Pemiliban Media Pembelajaran
1

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran

2

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

3

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

4

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v
\/'

v

v

v

42704.pdf

350

n

.c

Aspek Penilaian
I

5.

Skor
·1 ·
euitluan

2

3

4

v

Kesesuaian dengan karakteristik siswa.

Model Pembelajaran
I.

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran.

I,..-?

2.

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

v

Skenario Pembelajaran

I.

Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, clan penutup dengan jelas.

2.
3.

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

4.
5.

v
f/"

.........

Kesesuaian dengan Keterampilan Berpikir Kritis

v

Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi.

v

Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi.

Penilaian
I.

Kesesuaian dengan tebnik dan bentuk penilaian tahapan Po/ya

2.

Kesesuaian dengan indikator pencapaian kompetensi.

3.

Kesesuaian kunci ja'~'aban dengan soal.

~

v
v

v

Jumlah

Komentar dt~r~ika~~ara f~~: i~ ~
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LEMBAR VALIDASI REN CANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 2
Petunjuk:
Cermati RPP yang akan dinilai dan format penilaian RPP !
Berilah tanda cheddist ('1) pad.a kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/lbu terhadap RPP tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen RPP jika
diperlukan!
d. Jika ad.a yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat b ru"k
a.
b.

Skor Penilaian
1 2 3 4

Aspek Penilaian
ldentitas mata pelajaran
Satuan penc:!idikan, kelas, semester, mata pelajaran, materi pelajaran,
1
iumlah pertemuan.
Perumusan indikator
1

2

3

v
v

Kesesuaian dengan SKL, SK. clan KD
Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dengan kompetensi
yang diukur
Kesesuaian dengan Mpek sikap, pengetahuan, d8n keterampilan

v

v

Perumusan Tujuan Pembelajaran
I

Kesesuaian dengan proses dan hasil belajar yang diharapkan.

2

Kesesuaian dengan kompetensi dasar

v

v

Pemilihan Materi Pembelajaran
1

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

2

Kesesuaian dengan karakteristik siswa

3

Kesesuaian dengan alokasi waktu

Pemilihan Somber Belajar

v
.

v

v
v

1

Kesesuaian dengan SK dan KD

2

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

v

3

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

v

Pemiliban Media Pembelajaran

v-

1

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran

2

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

3

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

v

4

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

\tf
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Skor
a_._. ............

AspeK ren11a1an
I

5.

2

3

4

v

Kesesuaian dengan karakteristik siswa.

Model Pembelajaran
1.

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran.

2.

Kesesuaian dengan Pendekatan Saintifik.

v

v

Skenario Pembelajaran
I.

Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, clan penutup denganjelas.

2.

Kesesuaian dengan Problem Based Learning.

3.
4.
5.

Kesesuaian dengan Pendekatan Saintifik.

v

v

Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi.

v

Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi.

Penilaian
I.

Kesesuaian dengan teknik clan bentuk penilaian autentik.

2.

Kesesuaian dengan indikator pencapaian kompetensi.

3.

Kesesuaian kunci jawaban dengan soal.

Jumlah

Komentar dan saran perbaikan secara umum :
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LEMBAR V ALIDASI REN CANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan

Pertemuan 2
Petunjuk:
Cermati RPP yang akan dinilai clan format penilaian RPP!
Berilah tanda checklist (..J) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap RPP tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen RPP jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 :baik
4 : sangat baik

a.
b.

Aspek Penilaian

Skor Penilaian

1

2

3

4

ldentitas mata pelajaran
Satuan pendidik:an, kelas, semester, mata pelajara..'l, materi pelajaran,
I
jumlah pertemuan.
Perumusan indikator

v

I

v

2
3

Kesesuaian dengan SKL, SK, dan KD
Kesesuaian penggunaan kata kerja opernsional dengan kompetensi
yang diukur
Kesesuai.an dengan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan

v
v

Perumusan Tujuan Pembelajaran
l

Kesesuaian dengan proses dan hasil belajar yang diharapkan.

2

Kesesuaian dengan kompetensi dasar

v
v

Pemiliban Materi Pembelajaran
I

Kesesuaiaa dengan materi pembelajaran

2

Kesesuaian dengan karakteristik siswa

3

Kesesuaian dengan alokasi waktu

v

v
v

Pemilihan Somber Belajar
I

Kesesuaian dengan SK dan KD

2

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

3

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

v
'\/
V'

Pemilihan Media Pembelajaran

v

1

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran

2

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

3

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

v

4

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

v
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Skor Penilaian
4
1 2 3

Aspek Penilaian
5

\/

Kesesuaian dengan karakteristik siswa

Model Pembelajanm
I

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran

2

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

\/

v

Skeoario Pembelajarao
I

Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dengan jelas

2

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

3

Kesesuaian dengan Keterampilan Berpikir Kritis

4

Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi.

5

Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi

v
v
v
v

v

Penilaian
1 Kesesuaian dengan tehnik dan bentuk penilaian tahapan-tahapan Polya
2

Kesesuaian dengan indikator pencapaian kompetensi

3

K"sesuaian kubci jawaban dengan soal

v

103
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LEMBAR V ALIDASI REN CANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan

Pertemuan 3
Petunjuk:
a. Cennati RPP yang akan dinilai dan format penilaian RPP!
b. Berilah tanda checklist ('1) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/lbu terhadap RPP tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen RPP jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sang:atbik
a
Skor Penilaian
4
1 2 3

Aspek Penilaian
Identitas mata pelajaran
Satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, materi pelajaran,
l
iumlah oertemuan.
Perumusan indikator
l
2
3

v1
v

Kesesuaian dengan SKL, SK, clan KD
Kesesuaian penggunaan kata kerja operesional dengan kompetensi
yang diukur
Kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan, clan keterampilan

Perumusan Tujuan Pembelajaran

v
v

··-

l

Kesesuaian dengan proses clan basil belajar yang diharapkan.

2

Kesesuaian dengan kompetensi <iasar

v

v

Pemilihan Materl Pembelajaran

v

l

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

2

Kesesuaian dengan karakte1 istik siswa

v

3

Kesesuaian dengan alokasi waktu

\/

Pemilihan Somber Be1ajar
l

Kesesuaian dengan SK dan KD

v

2

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

v

3

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

Pemilihan Media Pembelajaran
1 Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran
2

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

3

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

4

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis
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Skor
Aspek Penilaian

.a "'Ua..QIUU

I

5.

3

2

4

v

Kesesuaian dengan karakteristik siswa.

Model Pembelajaran
I.

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran.

2.

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

v
t/

Skenario Pembelajaran

I.

Menampilkan kegiatan pendahulua.n, inti, dan penutup dengan jelas.

2.

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

3.

Kesesuaian dengan Keterampilan Berpikir Kritis

4.

Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi.

5.

Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi.

v

v
v

v

-

Penilaian
1. Kesesuaian dengan tehnik dan bentuk penilaiau tahapan Polya

2.
3.

t/

~ \/

\/
ij

Kesesuaian dengan indikator pencapaian kompetensi.
Kesesuaian kunci jawaban dengan soal.

Jumlah

Komentar dan saran perbaikan secara umum :
(!µvi~
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LEMBAR VALIDASI REN CANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan

Pertemuan 3
Petunjuk:
a. Cermati RPP yang akan dinilai dan format penilaian RPP!
b. Berilah tanda checklist (.../) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/lbu terhadap RPP tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap kompcnen RPP jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat baik
Skor Penilaian
4
1 2 3

Aspek Penilaian
Identitas mata pelajaran
Satu.an pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, materi pelajaran,
l
iumlah oertemuan.
Perumusan indikator

v

l

v

2
3

Kesesuaian dengan SKL, SK, clan KD
Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dengan kompetensi
yang diukur

v
v

Kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan, clan keterampilan

..,

Perumusan Tujuan Pembelajaran
I

Kesesuaian dengan proses dan basil belajar yang diharapkan.

2

Kesesuaian dengan

kompet~nsi

v

dasar

Pemilihan Materi Pembelajaran
1

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

2

Kesesuaian de:igan karakteristik siswa

3

Kesesuaian dengan alokasi waktu

Pemilihali Sumber Belajar
I

Kesesuaian dengan SK dan KD

2

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

3

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

v

.

v
v
v

v

v

Pemilihan Media Pembelajaran
I

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran

v

2

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

v

3

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

4

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis
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r

I

Skor
Penilaian

AspeK Penua1an
1

5.

2

3

4

v

Kesesuaian dengan karakteristik siswa.

Model Pembelajaran
1.

2.

v

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran.

v

Kesesuaian dengan Pendekatan Saintifik.

Skenario Pembelajaran
1.

Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup denganjelas.

v

2.

Kesesuaian dengan Problem Based Learning.

'\/

3.
4.
5.

Kesesuaian dengan Pendekatan Saintifik.

v
v

Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi.
Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi.

v

Penilaian
1.

Kesesuaian dengan teknik dan bentuk penilaian autentik.

2.
3.

Kesesuaian dengan indikator pencapaian kompetensi.

v
v

Kesesuaian kunci jawaban dengan soal.

.
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Pertemuan 3
Petunjuk:
a. Cennati RPP yang akan dinilai dan format penilaian RPP!
b. Berilah tanda checklist (.../) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap RPP tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen RPP jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 ; tidak baik
3 : b&ik
4 : sangat baikSkor Penilaian

Aspek Penilaian

2

1

3

4

ldentitas mata pelajaran
Satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, materi pelajaran,
1
jumlah pertemuan.
Perumusan indikator

v

Kesesuaian dengan SKL, SK, dan KD
Kesesuaian peoggunaan kata kerja operasional dengan kompetensi
yang diukur
Kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan

v

1

2
3

v

~

\/

Perumusan Tujuau Pembelajaran
1

Kesesuaian dengan proses dan basil belajar yang diharapkan.

2

Kesesuaian dengan kompetensi dasar

v

v

Pemilibao Materi Pembelajara=i
1

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

'\/

2

Kt:3esuaian dengan karakteristik siswa

v

3

Kesesuaian dengan alo!:asi waktu

Pemmhao Sumber Belajar
l

Kesesuaian dengan SK dan KD

2

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po!ya

3

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

v
'

v
i

v
v

Pemilihan Media Pembelajaran

l

Kesesuaian dengan tujuan pernbelajaran

v

2

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

v

3

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

4

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis
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Skor Penilaian

Aspek Penilaian
5

1

Kesesuaian dengan karakteristik siswa

2

3

v

4

Model Pembelajaran

v

I

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran

2

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

Skenario Pembelajaran

1

Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, clan penutup dengan jelas

v

2

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

v

3

Kesesuaian dengan Keterampilan Berpikir Kritis

v

4

Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi.

5

v

v

Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi

Penilailn1
I

Kesesuaian dengan tehnik clan bentuk penilaian tahapan-tahapan Polya

v

2

Kesesuaian dengan indikator pencapaian kompetensi

v

3

Kesesuaian kunci jawaban dengan soal

v

103
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Pertemuan 4
Petunjuk:
a. Cermati RPP yang akan dinilai dan format penilaian RPP!
b. Berilah tanda checklist (--./) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap RPP tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen RPP jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 :baik
4 : sangat haik
Aspek Penilaian
ldentitas mata pe!ajaran
Satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, materi pelajaran,
I
iumlah pertemuan.
Perumusan indikator
I

2
3

Skor Penilaian
1 2 3 4

\/

v

Kesesuaian dengan SKL, SK, dan KD
Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dengan kompetensi
yang diukur
-··.
Kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan

v
v

Perurausan Tujuan Pembelajaran
l

Kesesuaian dengan proses dan basil belajar yang diharapkan.

2

Kesesuaian dengan kompetensi dasar

v

v

Pemilihan Materi Pembelajaran
1

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

2

Kesesuaian dengan karakteristik siswa

3

Kesesuaian dengan alokasi wakt.i

v

v

v

Pemiliban Somber Belajar
i

Kesesuaian dengan SK dan KD

v

2

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

\/

3

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

v

Pemilihan Media Pembelajaran
1

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran

v

2

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

v

3

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

v

4

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

v
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Skor
"I•
•D cniaatan

Aspek Penilaian
l

5.

2

3

Kesesuaian dengan karakteristik siswa.

Model Pembelajaran

v

I.

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran.

2.

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

v

. .

Skenario Pembelajaran
t/

l.

Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dengan jelas.

2.

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

v

3.

Kesesuaian dengan Keterampilan Berpikir Kritis

I/

4.
5.

Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi.

v

Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi.

I/

.

.

Penilaian

-

I.

Kesesuaian dengan tehnik dan bentuk penilaian tahapan Po/ya

2.
3.

Kesesuaian dengan indikator pencapaian kompetensi.
Kesesuaian kunci jawaban dengan soal.
Jumlab

ldentitas Validator
~
~ M .pJJ
Nama
: ......
~.~.~ L ................ .
Pekerjaan
: ......._... ~~·~a···,
: ~
Tempat
: ...... ~·~f.,c;c:.Lf~: ....~i·:;; .. ··
Tanggal
: .......... /. ................................. .:fi.. .... ..

i(J:......

f

.....

....... 1
./

Tanda tangan : (................................................. )
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LEMBAR V ALIDASI RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan

Pertemuan 4
Petunjuk:
a. Cermati RPP yang akan dinilai dan format penilaian RPP!
b. Berilah tanda checklist (-.J) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapakflbu terhadap RPP tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen RPP jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skar Penilaian
1 : sangac tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat b aI.k
Aspek Penilaian

Skor Penilaian
4
1 2 3

Identitas mata pelajaran
Satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, materi pelajaran,
1
;umlah pertemuan.

v

Perumusan indikator
1

2

3

v

Kesesuaian dengan SKL, SK, clan KD
Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dengan kompetensi
yang diukur
Kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan, clan keterampilan

Perumusan Tujuan Pembelajaran
I

Kesesuaian dengan proses clan basil belajar yang diharapkan.

2

Kesesuaian dengan kompetensi dasar

v

v

v

Pemilihan Materi Pembelajaran
1

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

2

Kesesuaian dengan karakteristik siswa

3

Kesesuaian dengan alokasi waktu

v

Pemilihan Sumber Belajar

v

v
v

Kesesuaian dengan SK dan KD

v

2

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

v

3

K~sesuaian

1

v

der.gan peningkatan keterampilan berpikir kritis

Pemilihan Media Pembelajaran
I

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran

2

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

3

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

4

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Aspek Penilaian

i
1

5.

I

Skor
Pcnilaian
2

3

4

\/

Kesesuaian dengan karakteristik siswa.

Model Pembelajaran

1.

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran.

2.

Kesesuaian dengan Pendekatan Saintifik.

v

v

Skenario Pembelajaran
I.

Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dengan jelas.

2.

Kesesuaian dengan Problem Based Learning.

3.

Kesesuaian dengan Pendekatan Saintifik.

4.

Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi.

5.

Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi.

v

v

v

v

v

Peniiaian
l.

Kesesuaian dengan teknik dan bentuk penilaian autentik.

2.

Kesesuaian dengan indikator pencapaian kompetensi.

3.

Kesesuaian kuncijawaban dengan soal.

v

v

v

-

rot

Jumlab

Komcntar dan saran perbaikan secara umum :
---~---------------------------------------------------------------------------·

~ \.,? .
?o\
: J?.r:J~.: .... 9... D.J.. ~.:................... nd k
: ~.0..:Pr~0.~.~.':19.l~:t~~.~n~.:.~~~
1 et ·
:~~.f..<.A~ ..J,~)?.~!f.:............. .
.................................................... ..

Identitas Validator
Nama
Pekerjaan
Tempat
Tanggal

•
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LEMBAR V ALIDASI REN CANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan

Pertemuan 4
Petunjuk:
a. Cermati RPP yang akan dinilai dan format penilaian RPP!
b. Berilah tanda checklist ('1) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap RPP tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen RPP jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat b ru'k
Skor Penilaian
2
3
4
1

Aspek Penilaian
ldentitas mata pelajaran
Satnan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, materi pelajaran,
I
jumlah pertemuan.
Perumusan indikator
I

2
3

v
v

Kesesuaian dengan SKL, SI<.., clan KD
Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dengan kompetensi
yang diukur

v

v

Kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan, clan keterampilan

Perumusan Tujuan Pembelajaran
I

Kesesuaian dengan proses clan basil belajar yang diharapkan.

2

Kesesuaian dengan kompetensi dasar

v
v

Pemilihan Materi Pembelajaran
I

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

2

Kesesuaian dengan karakteristik siswa

3

Kesesuaian dengan alokasi waktu

v

v
v
v
v

Pemilihan Somber Belajar
1

Kesesuaian dengan SK dan KD

2

Kesesuaian dengan Problem Solving mod~/ Po/ya

3

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

Pemilihan Media Pembelajaran

v

1

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran

2

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

3

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

4

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Skor Penilaian

Aspek Penilaian
5

1

2

3

v

Kesesuaian dengan karakteristik siswa

Model Pembelajaran

v

I

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran

2

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

v

Skenario Pembelajaran

I

Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dengan jelas

2

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

3

Kesesuaian dengan Keterampilan Berpikir Kritis

4

Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi.

5

Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi

v

l

Kesesuaian dengan tehnik dan bentuk penilaian tahapan-tahapan Polya

2

Kesesuaian dengan indikator pencapaian kompetensi

3

Kesesuaian kunci jawaban dengan soal

.

v
v
v
v

ltC

Jumlab

Komentar dan saran perbaikan secara um um :

ldentitas Validator
ti
Pd
Nama
: .~P.tn.\f... ~~t~ .....·.:?.~ N.>M
Pekerjaan
: .P.gJ:1~R!.W.~§...~~.P../..?..~.!:\ ..
Tempat
: P.l.Kt1.~.... KA~...P.~~~~f.l.~60
Tanggal
: J.7. .... f.O.~~F.1 ....::?:9..~?. .......... .

.....

: ( ....~ ......... )

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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LAMPIRAN 07
LEMBAR V ALIDASI LEMBAR KERJA SISWA
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 1
Petunjuk:
a Cermati LKS yang akan dinilai dan format penilaian LKS !
b. Berilah tanda checklist (--J) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap LKS tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen LKS jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tid8k baik
3 : baik
4 : sangat baik
Skor Penilaian
Aspek Peililiiian
4
1
~ I 3
Format Lembar Kerja Siswa (LKS)
1. Kesesuaian pembagian isi LKS dengan ir.dikator hasil
dicapai.
2. Dayatarik.

bel~jar

yang ingin

\/

(V)

v

3. Kesesuaian teks dengan ilustr...si.

4. Jenis drut ukuran huruf.
5. Pengaturan urutan pembagian isi LKS.

v

M

v

v

Ilustrasi

1. Dukungan iiustrasi terhadap kejelasan materi pembelajaran.

v

2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.

v

Bahasa
1. P.eng.,,'7\lllaan Bahasa Indonesia yang baku.

2. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.
3. KaJimat tidak mengandung makna ganda.
4. Kesederhanaan clan kejelasanan rumusan kalimat

s.

Komi.ii1ikatif.

v

v

v

v

v

Materi Pembelajaran
1. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

2. Penyusu_'lan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.
3. Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.

4.

Kesesuaian dengan alokasi waktu.

5. Mendukung proses pembelajaran problem solving model Po/ya
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
(menganalisis, menyimpulkan. menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandini!kan, mengoreksi, menielaskan)
Pertanl'.aan Soal.
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Aspek Penilaian
.I.

Skor Penilaian
I , I .._,~ I ...,A

.

1. Mendukung materi pembelajaran.

v

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

ti

3. Merupakan masalah kontekstual

v

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

./

5. Menarik untuk dipecahkan.

v-

6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
{menganalisis,
menyimpulkan,
menemukan,
membuktikan,
memprediksi, membandin!!kan, mengoreksi, menielaskan)
7. Membuat konten matematika yang penting.

v

v

8. Kejelasan rumusan soal.

v

9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.

J

Jumlah

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

Identitas Vali~ator Vr. ~O~tl41{o M. PU.Na.Illa.
· ·········Dcis·~···········.i····:··············
PekeIJaan
: ............ , ....................... if ....... ...... .
0
Tempat
: .........f..l':.~.. J.~:~.l-~:.-.J~·7···
Tanggal
: ........ .L7........... !.~.... 5!.QL ....... .
Tanda tangan
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LEMBAR VALIDASI LEMBAR KER.JA SIS\VA
Prohicm Soiving Daiam Pcningkal.an Keternrnpilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 1
Petunjuk :
a. Cennati LKS yang akan dinilai dan format penilaian LKS !
b. Berilah tanda checklist (,/) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/lbu terhadap LKS tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen LKS jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan iangsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
l : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat baik
Skor Penilaian
Aspek Penilaian
4
1
2 I 3
Format Lembar Kerja Siswa (LKS)
I. Kesesuaian pembagian isi LKS dengan indikator hasil belajar yang ingin
dicapai.
2. Daya tarik.

v

3. Kesesuaian teks dengan ilustrasi.

v

4. Jenis dan ukuran huruf.

v

5. Pengaturan urutan pembagian isi LKS.

v

v

Ilustrasi
I. Dukungan ilustrasi terhadap kejelasan materi pembelajaran.

-

2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.

v

v

Bahasa

2. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.

v
v

3. Kalimat tidak mengandung makna ganda.

v

4. Kesederhanaan dan kejelasanan rumusan kalirnat.

v

I. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

5. Komunikatif.

Materi Pembelajaran
1. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

2. Penyusunan urutan materi pembelajar;;n secara sistematis clan logis.

v

v
v

3. Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.

v

4. Kesesuaian dengan alokasi waktu.

ff

5. Mendukung proses pembelajaran problem solving model Po/ya
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandingkan, mengoreksi, menjelaskan)

tr

Pertanyaan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Skor Penilaian
2
3
4
1

Aspek p emlaian

v

L Mendukung materi pembelajaran.

2. Merupak:an masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

t/

3. Merupakan masalah kontekstual

v

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

\,/'

5. Menarik untuk dioecahkan.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi
membandintlan.. mengoreksi, menielaskan)

v

.

'\/

-

v

7. Membuat konten matematika yang penting.

v

8. Kejelasan rumusan soal.

v

9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.

/03

Jumlab

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

ldentitas Validator
~
Nama
: .Q.r: ... b.:.!JQl?.~.1.. i .. ~:.P.~~-···.......
tk
Pekerjaan
: .1:;9.:.f?.fP.Q!..f.\:10.9.!f}gr.......~.4!9.l~h tvl~+emt1 I ~
Tempat
: f-.~.L~ ...
J~.~~ ........... .
Tanggal
: ..¥.i ...~r~......f.9..1.~.................. .

Y.y.

Tanda tangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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LEMBAR VALIDASI LEMBAR KERJA SISW A
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 1
Petunjuk:
a. Cermati LKS yang akan dinilai dan format penilaian LKS t
b. Berilah tanda checklist ("V) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap LKS tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen LKS jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat baik
· S~or Penilaian
Aspek Penilaian
t·'l2'1. 3 4
~

Format Lembar Kerja Siswa (LKS)
I. Kesesuaian pembagian isi LKS dengan indikator hasil belajar yang ingin
dicapai.
2. Daya tarik.

3. Kesesuaian teks dengan ilustrasi.

v

v
v

4. Jenis dan ukuran huruf.

v

5. Pengaturan urutan pembagian isi LKS.

v
v
v

!lustrasi
I. Dukungan ilustrasi terhadap kejelasa.1 materi pembelajaran.

2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.
Bahasa
l. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

v

2. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.
3. Kalimat tidak mengandung makna ganda.

v
v

v

4. Kesederhanaan dan kejelasanan rumusan kalimat.

v

5. Komunikatif.
Materi Pembelajaran

v

I. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

v
v
v
v

2. Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.
3. Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.
4. Kesesuaian dengan alokasi waktu.
5. Mendukung proses pembelajaran problem solving model Po/ya
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandingkan, inengoreksi, menjelaskan)
Pertanyaan Soal
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Aspek Penilaian

Skor Penilamn
4
2
3
1

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

v
v

3. Merupakan masalah kontekstual

v

I. Mendukung materi pembelajaran.

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya
5. Menarik untuk dipecahkan.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan. memprediksi,
membandinl!kan. mengoreksi, menjelaskan)
7. Membuat konten matematika yang penting.

v

v
\/

v

8. Kejelasan rumusan soal.

v

9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.

v

Jumlah

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

I~entitas Vali~a~oXti
IF RDj\Kl ti, s P.cl . MM
..................................................... .
: .r.~.!':\~~~~~...§.~P.!..§.~.~..... .
: .l?.W.:r!:'?!~ .. ~~ .. P.~.E?.Q.~J.f:l.~Q
: ..lZ ....~~.~.~I. ... ~9.!§ ........... .

Nai-na
Pekerjaan
Tempat
Tanggal

Tanda tangan :

t.........................~ .... >.......... )

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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LE.MBAR V ALIDASI LE.MBAR KERJA SISWA

Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 2
Petunjuk:
a. Cermati LKS yang akan dinilai dan format penilaian LKS !
b. Berilah tanda checklist ('-i) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
c.
d.
e.

penilaian Bapak/lbu terhadap LKS tersebut!
Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen LKS jika
diperlukan!
Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
Keterangan Skor Penilaian
1 : san_gat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangatbaik
Skor Penilaiao
ASpek Peiiilaiaii
4
l
i I ~

Format Lembar Kerja Siswa (LKS)
1. Kesesuaian pembagian isi LKS dengan inrlikator hasil belajar yang ingin
dicapai.
2. Daya tarik.

3. Kesesuaian teks dengan ilustrasi.
4. Jenis dan .ukuran huruf.
5. Pengaturan urutan pembagian isi LKS.

v
\/

v
v
v

Ilustrasi

i.

Dukungan ilustrasi terhadap kejelasan materi pembelajaran.

2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.

v
\/

Babasa
I. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

v
v

2. Kesesuaian dengan tinf?.kat perkembangan siswa.
3. Kalimat tidak mengandung makna ganda.

~..,;

4. Kesederhanaan dan kejelasanan rumusan kalimat.

\/

!i. Koifillitikatif.

.V

Materi Pembelajaran
1. Kebenaran rnateri pembelajaran yang disajikan.

2. Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.
3. Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.
4. Kesesuaian dengan alokasi waktu.
5. Mendukung proses pembelajaran problem solving model Po/ya
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keteram.pilan berpikir kritis
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandinitlran, mengoreksi, menielaskan)

Pertany_aan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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.
Aspe k· p em·1 aian
1. Mendukung materi pembelajaran.

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

3. Merupakan masalah kontekstual
4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

.3

Skor Penilaian
I

1

2

-

v
v

(0
(V)

v
v

~

i

4

v

5. Menarik un~ dipecahkan.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
membuktik.an,
menemukan,
menyimpulkan,
( menganalisis,
memprediksi, membandinclcan, mengoreksi, menjelaskan)
7. Membuat konten matematika yang penting.

G

v
,
v

v

8. Kejelasan rumusan soal.

9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.
Jumlah

v

82
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~
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Sv

Identitas Vali~ator \fr-.
<;o.-u,ro 1 /\,1, pc:l .
Nruna
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Pekerjaan
: ...........Q.~.~ ...................,.~·i····r·
Tempat
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Tanggal
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Tanda tangan
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LEMBAR VALIDASI LEMBAR KERJA SISWA
ProbHem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 2
Petunjuk:
a. Cermati LKS yang akan dinilai dan format penilaian LKS !
b. Berilah tanda checklist ("I/) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/lbu terhadap LKS tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen LKS jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
l : sangat tidak baik
2 : tid3k baik
3 : baik
4 : sangat baik

ASpek Penilaiian

Skor Penilaian
4
1
.i I 3

.

Format Lembar Kerja Siswa (LKS)
I. Kesesuaian pembagian isi LKS dengan indikator basil belajar yang ingin
dicapai.
2. Daya tarik.

v
·v

3. Kesesuaian teks dengan ilustrasi.
4. Jenis dan ukuran huruf.
5. Pengaturan urutan pembagian isi LKS.
llustrasi
I. Dukungan ilustrasi terhadap kejeh1san materi pembelajaran.

v
v

·"

2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.

v

v

v

Bahasa

\(

1. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.
2. Kesesuaian dengan tinclcat perkembangan siswa.

3. Kalimat tidak mengandung makna ganda.
4. Kesederhanaan clan kejelasanan rumusan kalimat.

v

5. Koifitifiikatif.

'V

v
v

-

Materi Pembelajaran

v

1. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

2. Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.

3.
4.
5.
6.

Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.
Kesesuaian dengan alokasi waktu.
Mendukung proses pembelajaran problem solving model Po/ya
Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
niembandingkan, mengoreksi, menjelaskan)

Pertanvaan Soal
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Aspek Penilaian

Skor Penilaian
I
I
I
3
4
l
1

1. Mendukung materi pembelajaran.

v

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

v

3. Merupakan masalah kontekstual

1,...-

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

!?

5. Menarik untuk dipecahkan.

v

6. Mendukung

proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik
informasi/eksperimen,
(mengamati,
menanya,
mengumpulkan
mengasosiasi/mengolah informasi, dan mengomunikasikan)

\I:'

7. Membuat konten matematika yang penting.

~·

8. Kejelasan rumusan soal.

v

9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.
Jumlah

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

b
MP
ldentitas Validator
Nama
: ·f{~·+j_.p~cilLMo: .. i~ir ..\?e .. dcJ. . Nl o. te m ~ +t kq
Pekerjaan
.................U.............9................l1..
Tempat
: .f.k1P.......... t)~.J.~~.\?.~C ...... .
Tanggal
..................................................... .
Tanda tangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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LEMBAR VALIDASI LEMBAR KERJA SISWA
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 2
Petunjuk:
a. Cermati LKS yang akan dinilai dan format penilaian LKS !
b. Berilah tanda checklist (.../) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap LKS tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen LKS jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
J : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat baik
ASpek Pertilaian

Skor Penilaian
4
1
~ I 3

Format Lembar Kerja Siswa (LKS)
1. Kesesuaian pembagian isi LKS dengan indikator basil belajar yang ingin
dicapai.

v

2. Daya tarik.

I/

3. Kesesuaian teks dengan ilustrasi.
4. Jenis dan ukuran huruf.
5. Pengaturan urutan pembagian isi LKS.

·~

t/

\..?

Ilustrasi

v

1. Dukungan ilustrasi terhadap kejelasat1 materi pembelajaran.

v

2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.

Bahasa

v

I. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

v

2. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.
3. Kalimat tidak mengandung makna ganda.
4. Kesederhanaan dan kejelasanan rumusan kalimat.

,,....

.5. Komunikatlf.

v

v

Materi Pembelajaran

v

1. Kebenaran materi pembelajaran yang disajik:an.

2. Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis clan logis.
3. Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.
4. Kesesuaian dengan alokasi waktu.
5. Mendukung proses pembelajaranproblem solving model Polya
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandimtlcan, mengoreksi, menjelaskan)
Pertanvaan Soal
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v
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Aspek Penilaian

Skor Penilaiao
1

2

3

I. Mendukung materi pembelajaran.

v

v

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

v

3. Merupakan masalah kontekstual
4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

5. Menarik untuk dipecahkan.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandinl!kan, mengoreksi, menjelaskan)
7. Membuat konten matematika yang penting.

v
v

~

v

v

8. Kejelasan rumusan soal.

9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.
Jumlah

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

ldentitas Validator
: §~~.l.f...89.:?.!.~.~t\.~ ..§.:~~.:~.~
: .~t\~f.\~.~...§.~.f.l.§.~.~ .....
: 2l~t1.~.J~.~.. ~~9.~9J!.ljf..~O
: J.7....(i.l.~~~.T. ..~9.~~ ................ .

Nama
Pekerjaan
Tempat
Tanggal

Tanda tangar.i : ( ..................................................... )

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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LEMBAR V ALIDASI LEMBAR KERJA SISWA

Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 3
Petunjuk:
a. Cermati LKS yang akan dinilai dan format penilaian LKS !
b. Berilah tanda checklist (..../) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/lbu terhadap LKS tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen LKS jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 :sangat baik

ASpek Penitaian

Skor Penilaian

1

1

I

3

Format Lembar Kerja Siswa (LKS)
1. Kesesuaian pembegian isi LKS dengan indikator basil belajar yang ingin
dicapai.

v

2. Daya tarik.
3. Kesesuaian teks dengan ilustrasi.

v

4. Jenis dan u1ruran huruf.

\/

5. Pengaturan urutan pembagian isi LKS.

v

ilustrasi

1. Dukungan ilustrasi terhac:!ap kejelasan materi pembelajaran.

2. Ketcrkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.

v

v

Bahasa
I. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

v

2. Kesesuaiau dengan tinl!kat perkembangan siswa.

'\/'

3. Kalimat tidak mengandung makna ganda.

\/

4. Kesederhanaan dan kejelasanan rumusan kalimat.

\/

5. Komunikatlf.

v

Materi Pembelajarao
I. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

v

2. Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.
3. Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.

v

4.

Kesesuaian dengan alokasi waktu.

5. Mendukung proses pembelajaran problem solving model Po/ya
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandinidGm. mengoreksi, menielaskan)
Pertaoyaan Soal
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v

v

v

4

v

42704.pdf

380

Aspek Penilaian

Skor Peniiaian
1

I

-

J.

I

,j

l. Mendukung materi pembelajaran.

v'

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

v'

3. Merupakan masalah kontekstual

v

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

I/

5. Menarik untuk dipecahkan.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
membuktikan,
menyimpulkan,
(menganalisis,
menemukan.
memprediksi, membandinl!kan, mengoreksi, menjelaskan)
---- ..
7. Membuat konten matematika yang penting.

v

v

v

9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.

v
~2..

Jumlah

Komentar dan saran ~rbaikan secara um um :
·~

4

vi

8. Kejelasan rumusan soal.

~~

I

-~~

------------------------- -------~---------------------------------------------

Identitas Validator

N ama

Pekerjaan
Tempat
Tanggal

r
171 ,
.....................................................
~()~ v-vvh , "-'1 · r rr
.

P.1·

: ........~~-~···················~···
: ........ f.,f.~:fr.~·~·~Y. ..
~·····
: .........1.1...... !.-:.~"?t?:g~~·······

Tanda tangan :

:.J .........
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LEMBAR V ALIDASI LEMBAR KERJA SIS\VA
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 3
Petunjuk:
a. Cermati LKS yang akan dinilai dan format penilaian LKS !
b. Berilah tanda checklist C'h pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap LKS tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen LKS jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangatbaik
ASpeli Peiiilaian

Skor Penilaian

1

1

I

J

Format Lembar Kerja Siswa (LKS)
I. Kesesuaian pembagian isi LKS dengan indikator hasil belajar yang ingin
dicapai.
2. Day<! tarik.

3. Kesesuaian teks dengan ilustrasi.
4. Jenis dan u.kuran huruf.
5. Pengaturan urutan pembagian isi LKS.

4

v
~

v

v

v

Ilustrasi
1. Dukungan ilnstrasi terhadap kejelasan materi pembelajaran.

v

2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.

lr

Bahasa
I. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

v

2. Kesesuaian den2an tinclcat oerkemban2an siswa.

v

v

3. Kalimat tidak mengandung makna ganda.

v

4. Kesederhanaan dan kejelasanan rumusan kl!.limat.

s.

v

Kdlfiill11.katlf.

Materi Pembelajaran
I. Kebenaran materi pemb~lajaran yang disajikan.

2. Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis clan logis.

v

3. Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.

4.

(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan. memP.rediksi,
membandingkaa mengoreksi, menjelaskan)
Pertanvaan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v

v

Kesesuaian dengan alokasi waktu.

5. Mendukung proses pembelajaran problem solving model Polya
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis

v

v

v
..
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Skor Penilaian

Aspek Penilaian
i

..

I ,

I ...,~ I

1. Mendukung materi pembelajaran.

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.
3. Merupakan masalah kontekstual

v

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

v

...A

v
v
v

5. Menarik untuk dipecahkan.

6. Mendukung

proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik
(mengamati,
mengumpulkan
informasi/eksperimen,
menanya.
mengasosiasi/mengolah infonnasi, dan mengomunikasikan)

v

7. Membuat konten matematika yang penting.
8. Kejelasan rumusan soal.

9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.
Jumlah

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

ldentitas Validator H u b · M P. _1
· (A.
· nf"
. I \0 n
Nama
·
: -~t{. ·:·p··oih .. iiifti..........r...~.httl..Mat-emabkA.
Pekei:iaan
..............C. ...............9,~r~···········
Tempat
: .r.~.l.P.. ... Y~t).Je.m.Q.?.t. .....
Tanggal
Tanda tangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v
v

~

j8
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LEMBAR VALIDASI LEMBAR KERJA SISWA

Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 3
Petunjuk:
a. Cermati LKS yang akan dinilai dan format penilaian LKS !
b. Berilah tanda checklist (V) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap LKS tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen LKS jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat baik
Aspek Peiiilaian

Skor Penilaian
1

2

I

4

l

Format Lembar Kerja Siswa (LKS)
1. Kesesuaian pembagian isi LKS dengan indikator hasil belajar yang ingin
dicapai.

2.
3.
4.
5.

Daya tarik.

v

v v

v

Kesesuaian teks dengan ilustrasi.
Jenis dan ukuran huruf

V'

v

Pengaturan urutan pembagian isi LKS.

ll:i~trasi

v

I. Dukungan ilustrasi terhadap kejelasan materi pembdajaran.

2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.

V_

Bahasa
I. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

\/

2. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.
3. Kalimat tidak mengancung makna ganda.
4. Kesederhanaan dan kejelasanan ~umusan kalimat.

v

~- KomtL'iikatlf.

v

v
v

Materi Pembelajaran

v

I. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

v

2. Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.
3. Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.

v

v

4. Kesesuaian dengan alokasi waktu.
5. Mendukung proses pembelajaran problem solving model Polya

Y'-

6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis

v

(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan. memprediksi,
membandin!!kan, mengoreksi, menielaskan)

Pertanvaan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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-

·-

Aspek PeniJaian

1

Skor Penilaian
2
3
4

l/

l. Mendukung materi pembelajaran.
2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

v

3. Merupakan masalah kontekstual

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.
5. Menai-ik untuk dipecahkan.
6. Mendukung proses pembetajaran dengan keterampilan berpikir kritis
(menganalisis, rnenyimpulkan, menemukan, membuktika11, memprediksi.
mernbandincl<an, mengoreksi, menielaskan)
7. Membuat konten matematika yang penting.

8. Kejelasan rumusan soal.

Y.

Lebih dari satujawaban benar/satu cara penyelesaian.
Juml:1h

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

Identitas Validator
: .9.~.tt.\f.: ..~9~.\r:!.tL.$.P.q:..~ . ~
Pekerjaan
: .!?.sti.f:?.~~?A$. ..~.0:1.e.!:-?.!.'tJA ......
Tempat
: .?.!~tt.A;$.....~~~.. P.P..Q~Q.~.\ft.(4D
Tanggal
: .t7......~Ag~I ...~9.I:?............... .

Nama

Tanda tangar.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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v

v
~

v
v
v
v
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LEMBAR VALIDASI LEMBAR KERJA SISWA
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 4
Petunjuk:
a. Cermati LKS yang akan dinilai dan format penilaian LKS !
b. Berilah tanda checklist (../) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap LKS tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen LKS jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat baik
Skor Penilaian
Aspek Penilaian
4
1
2 I 3
Format Lembar Kerja Siswa (LKS)
l. Kesesuaian pembagiau isi LKS dengan indikator basil belajar yang ingin
dicapai.
2. Daya tarik.

3. Kesesuaian teks dengan ilustrasi.
4. Jen.is dan ukuran huruf.
5. Pengaruran urutan pembagian isi LKS.

v
v

v
v

\./

Ilustrasi
1. Dukungan ilustrasi terhadap kejelasan materi pembelajaran.

\/

2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.

v

Habasa
1. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

2.
3.
4.
5.

Kesesuaian dengan tingkat perkembangan si!:wa.
Kalimat tidak mengandung makna ganda.
Kesederhanaan dan kejelasanan rumusan kalimat.
Komunikatif.

v

v

v
v
v

Materi Pembelajaran

l. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

2.
3.
4.
5.
6.

Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.
Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.
Kesesuaian dengan alokasi waktu.
Mendukung proses pembelajaran problem solving model Po/ya
Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandingkan, mengoreksi, menielaskan)

Pertanyaan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v

v
v
v

v

v
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Skor Penilaian
I
I
2
3 I 4
l

Asm•k
.... ---- Penilaian
-

-~

-

v

I. Mcndukung materi pembelajaran.
2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

/'1

3. Merupakan masalah kontekstual

~

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

5.

M~enarik

v

v
v.,
v

untuk dipecahkan.

6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
(menganalis is,
membuktikan.
menyimpulkan,
menemukan,
memprediksi, membandinclmn. mengoreksi, menjelaskan)
7. Membuat konten matematika yang penting.

v
v
V'

8. Kejelasan rumusan soal.

9. Lebih dari satujawaban benar/satu cara penyelesaian.

v

I

8~

Jumlah

Komentar dan saran perbaikan secara umum : ,

l.f-S ~A
u:.~ fl K
~- 11:.,Lf'1~ ~- ~ .
--------------lL------------------------------- --------------------------------

Identitas Validator Or . ~ u ~CW1 to 1 M , ~~
Na.Illa
: .................................................... .
Pekerjaan
: .........QQ~~~'\.x.;-w~··;·~ G·~··
Tempat
: ......... f. .....
\J •..•..•••••,.. .•...
Tanggal
: ....... .J't. .... ~.'~······

..

e..............

Tanda tangan : <··············t···.(J.'.."....

rf.. ............... )

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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LEMBAR V ALIDASI LEMBAR KERJA SISWA
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Babasan Barisan Bilangan
Pertemuan 4

Petunjuk:
a. Cermati LKS yang akan dinilai dan format penilaian LKS !
b. Berilah tanda checklist (--./) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap LKS tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen LKS jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat baik
Skor Penilaian
Aspek Penilaian
4
1
2 I 3
Format Lembar Kerja Siswa (LKS)
1. Kesesuaian pembagian isi LKS dengan indikator basil belajar yang ingin
dicapai.
2. Daya tarik.

3. Kesesuaian teks dengan ilustrasi.
4. Jenis dan ukuran huruf.

v
\/'

v
\./"

v

5. Pengaturan urutan pembagian isi LKS.
Uustrasi
1. Dukungan ilustrasi terhadap kejelasan materi pembelajaran.

v

2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.

v

Bahasa
1. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

v

2. Kesesuaian deng&.n tingkat perkembangan siswa.

\/

3. Kalimat tidak mengandung makna ganda.
4. Kesederhanaan dan kejelasanan rumusan kalimat.

v

.).

v

v

Komunikatif.

Materi Pembelajaran
1. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

v

2.
3.
4.
5.
6.

Penyusunan urutan materi pembelajaran seca.11l sistematis dan !ogis.

I/

Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.

v

Kesesuaian dengan alokasi waktu.

\/

Mendukung proses pembelajaran problem solving model Po/ya

\/

Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandinekan, mengoreksi, menjelaskan)

Pertanyaan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Skor Penilaian
2
3
4
1

ASpeK renuamn
1. Mendukung materi pembelajaran.

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

v
v
v

3. Merupakan masalah kontekstual

v
v

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

5. Menarik untuk dipecahkan.
6. Mendukung

proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik
(mengamati,
menanya,
mengurnpulkan
informasi/eksperimen.
mengasosiasi/mengolah informasi, dan mengomunikasikan)

7. Membuat konten matematika yang penting.
8: Kejelasan rumusan soal.
9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.

Komentar dan saran perbaikan secara umum:

Identitas Vali~3ef H. \-\c>bri NJ Pcl
N!lllla
. ·······=······:;.,:,:;.1·········1 .... .-..........f:r··...
t
hku.
Pekerjaan
: ..~~ ......t> w.L.M.'1.9~~t<-.r.. ..~t0tl. ~ ~ma
Tempat
: :f..~.\r...... Y!.f1 .. J.~.m.~t.:
Tanggal
..................................................... .
Tanda tangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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I/

v

!J~

Jumlah

0

1,...-"

.........
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LEMBAR VALIDASI LEMBAR KERJA SISWA
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 4
Petunjuk:
a Cermati LKS yang akan dinilai dan format penilaian LKS !
b. Berilah tanda checklist (--./) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap LKS tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen LKS jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 :baik
4 : sangat baik
Aspek Penllalan

..

Format Lembar Kerja Siswa (LKS)
l. Kesesuaian pembagian isi LKS dengan indikator basil belajar yang ingin
clicapaL
2. Daya tarik.

3. Kesesuaian tek!; dengan ilustrasi.
4. Jenis dan ukuran huruf.

5. Pengaturan urutan pembagian isi LKS.

Skor Penilaiao

1

2

I

3

v

4

v

v
v
v

Ilustrasi

1. Dukungan ilustrasi terhadap kejelasan materi pembelajaran.
2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.

v
V'

Bahasa
1. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

2.
3.
4.
5.

v

v

Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.

v
v

Kalimat tidak mengandung makna ganda.
Kesederhanaan clan kejelasanan rumusan kalimat.

v

Komunikatif.

Materi Pembelajaran

1. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.
2. Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis clan logis.

v

v

J. Kesesuaian dengan !ndikator yang ingin dicapai.

v

4. Kesesuaian dengan alokasi waktu.
5. Mendukung proses pembelajaran problem solving model Po/ya
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis

V'

(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandine:kan. mengoreksi, menjelaskan)
Pertanyaan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Aspek Penilaian

Skor Penilaian
3
4
2
1

t/

1. Mendukung materi pembelajaran.

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

3.
4.
5.
6.

Merupakan masalah kontekstual

v

Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

v

8. Kejelasan rumusan soal.
9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.

v

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

Pekerjaan
Tempat
Tanggal
Tanda tangan : (.~~ ...\.......... )

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v

v

Menarik untuk dipecahkan.
Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan. memprediksi,
membandinl!kan. mengoreksi, menjelaskan)
7. Membuat konten matematika yang penting.

Jumlab

v

v
v

98
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LAMPl~_AN

08

LEMBAR VALIDASI BUKU SISWA
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 1
Petunjuk:
a. Cermati Buku Siswa yang akan dinilai clan format penilaian Buku Siswa!
b. Berilah tanda checklist ('1) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap Buku Siswa tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen Buku Siswa
jika diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat baik
Aspek Penilaian

..

1

Skor Penilaian
4
2
3

Format Buku Siswa

v

1. Kesesuaian pembagian isi Buku Siswa dengan indikator basil belajar yang

ingin dicaoai.
2. Daya tarik.

v
\/

3. Ke~->suaian teks dengan ilustrasi.
4. Jenis dan ukuran huruf.

v

5. Pengaturan urutan pembagian isi Buku Siswa

v

llustrasi
I. Dukungan ilustrasi terhadap kejelasan materi pembelajaran.

\./

2. Keterkaitan ilustrasi ci.engan materi pembelajaran.
Bahasa

'\/

I. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

v

2. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.
3. Kalimat tidak mengandung makna ganda.
4. Kesederhanaan den kejelasanan rumusan kalimat.

V'

v
v

5"" Komunikatif.

v

Materi Pembelajaran
I.. Kebenaran materi pembelaja.ran yang disajikan.
2.. Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.

\./

3. Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.
4. Kesesuaian dengan alokasi waktu.
5: Mendukung proses pembelajaran problem solving model Po/ya.
6" Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritisi
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandinl!kan. mengoreksi, menielaskan)

Pertanyaan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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v
v

v
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A .. nPk PPnilaian
- -- '

- - - 1- - - - -

Skor Pinilaian
I
I
2
3
4
I
v'

1. Menduk-ung materi pembelajaran.

v

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

v

3. Merupakan masalah kontekstual
4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

5. Menarik untuk dipecahkan.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
menyimpulkan,
menemukan,
membuktikan,
(menganalisis,
memprediksi, membandin!!k:an, mengoreksi, menielaskan)
7. Mernbuat konten matematika yang penting.

l.YJ v
v
v

.

v

8. Kejelasan rumusan soal.
9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.

Jumlah

Komentar dan

~

sa~baikan

v
8~

secara umum :

-~'J·-t~~~-~-----rt-r-~~~~~-h:~----~-~--p-;;~-.

----~-l<:.:~--,-~-r,------~~----------;:_:--~------':":"~--'l
---------------------/-------~------------~-----------------~--------ldentitas Validator
Na:na.
PeKeIJaan
Tempat
Tanggal

0f.

I'
L 1'
M 1 D.-J .
'/UtllVJ\J./ r
1(.1\./

: ········1ro·5~·································
: ········f
fM···~ ~~
. ··············································\:)·:..-·
: ........
.l::~!.':i.f.: . ....1.-2.r{.........

Tanda tangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

iG·cr··ccv:tcvirs;:.
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LEMBAR V ALIDASI BUKU SIS\VA
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 1
Petunjuk:
a. Cennati Buku Siswa yang akan dinilai dan fonnat penilaian Buku Siswa!
b. Berilah tanda checklist (..J) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap Buku Siswa tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen Buku Siswa
jika diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat baik
Aspek Penilaian

Skor Penilaian
l
3
4
1

Format Buku Siswa
1. Kesesuaian pembagian isi Buku Siswa dengan indikator hz.sil belajar yang
ingin dicapai.

v

2. Daya tarik.

v

3. Kesesuaian teks dengan ilustrasi.
4. Jenis clan ukuran huruf.
5. Pengaturan urutan pembagian isi Buku Siswa.
Ilustrasi

v
v
\/

1. Dukungan ilustrasi terhadap k.ejelasan materi pembelajaran.

v

2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.

v

Bahasa

v
v

I. Penggunaan Bahasa h:donesia yang baku.
2. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.

v
v

3. Kalimat tidak mengandung makna ganda.

4. Kesederhanaan den kejelasanan rumusan kalimat.
5. Komunikatir~
Materi Pembelajaran

v

1. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

v.

2. Penyusunan urutan mater! pembelajaran secara sistematis clan logis.

v.

3. Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.

v

4. Kesesuaian dengan alokasi waktu.

v

s.

·v

Mendukung proses pembelajaran problem solving model Polya.

6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritisi
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandinltlcan, mengoreksi, menjelaskan) •

Pertanyaan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v
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Aspek Penilaian
1

1. Mendukung materi pembelajaran.
2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.
3. Merupakan masalah kontekstual

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya
5. Menarik untuk dipecahkan.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kriti ~
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediks •
membandingkan, mengoreksi, menjelaskan)

Skor Penilaian
I " I J~ I
~

't

v
v
v
v

7. Membuat konten matematika yang penting.

v
v

8. Kejelasan rumusan soal.

v

9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.
Jumlab

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

Validator
tt ~ .
Nama
: .l/.t:.~: ... .9. ...1.":t.. 1..M:f.0...~iif ...kA
Pekerjaan
: J~?.1..~.P.rm;h ... M.g9_1.~~:...........1.~.1. h
Tempat
: .f.K.\.e.....~.rf} .J~m~t ......... .
Tanggal
: ..f:1.... M.~.1 :?.-...... ~Q.~?..
=··=··-.. . . .
Id~ntitas

..

Tanda tangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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LEMBAR VAL ID AS I BUKU SISWA

Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 1
Petunjuk:
a. Cermati Buku Siswa yang akan dinilai dan format penilaian Buku Siswa!
b. Berilah tanda checklist (--1) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap Buku Siswa tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen Buku Siswa
jika diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangatb fil"k
Aspek Penilaian
·-·
Format Buku Siswa
I. Kesesuaian pembagian isi Buku Siswa dengan indikator basil belajar yang
ingin dicapai.
2. Daya tarik.

3. Kesesuaian teks dengan ilustrasi.
4. Jenis clan ukuran huruf.

Skor Penilaiaa
2 i 3
4
1

v
\/'

v
v

v

5. Pengaturan urutan pembagian isi Buku Siswa.
Ilustrasi
l. Dukungan ilustrasi terhadap kejelasan materi pembelajaran.

v

v

2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembefojaran.
Bahasa
I. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

v
V"

2. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.

3. Kalimat tidak mengandung makna ganda.
4. Kesederhanaan den kejelasanan rumusan kalimat
5. Komunikatif.

v

v

v

Materi Pembelaj!uan

v

I. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.
2. Pcnyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis clan logis.

3.
4.
5.
6.

V'

Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.

v

Kesesuaian dengan alokasi waktu.

v

Mendukung proses pembelajaran problem solving model Polya.
Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritisi
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan. membuktikan, rnemprediksi,
membandintlan. mengoreksi, menjelaskan)
Pertanyaan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v

v

42704.pdf

396

Aspek Penilaian

Skor Penilaian
2
3
4
1

I. Mendukung materi pembelajaran.

v

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

v

v

3. Merupakan masalah kontekstual

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

v

5. Menarik untuk dipecahkan.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritisi

I/

(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandinl!kan. mengoreksi, menielaskan)
7. Membuat konten matematika yang penting.

v
v

v

8. Kejelasan rumusan soal.

9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.
Jumlab

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

ldentitas Validator

Nama

Pekerjaan
Tempat
Tanggal

. : .f/!.-;t!.l£...~::?.l.~.1.tj_.__~.~<3.:~~:M

: .~~-~A~.~...{?.(Y.lJ?..!..§M~ .....
: Q\~.t\.~.~---~ .. P..~~.qf.!~6
: J?.: ...~.~.~E-J"... ~.~?............... .

----

Tanda tangan : (.~::::::
...~
.. -...-...................................... )

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v
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LEMBAR V ALIDASI BUKU SISW A
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 2
Petunjuk:
a. Cermati Bulru Siswa yang akan dinilai dan format penilaian Bulru Siswa!
b. Berilah tanda checklist (.../) pada kolorn penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap Bulru Siswa tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen Bulru Siswa
jika diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon rnenuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat baik
Aspek Penilaian
Format Buku Siswa
1. Kescsuaian pembagian isi Buku Siswa dengan indikator hasil belajar ya.'lg
ingin dicapai.
Daya
tarik.
2.

3. Kesesua!an teks dengan ilustrasi.
4. Jenis dan ukuran huruf.

5. Pengaturan urutan pembagian isi Buku Siswa.
Ilustra~i

Skor Penilaian
4
2
3
1

v
v

v
v
v

-

1. Dukungan ilustrasi terhadap kejelasan materi pembelajaran.

2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi perr.belajaran.

v
v

Bahasa
1. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

2.
3.
4.
5.

Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.
Kalimat tidak mengandung makna ganda.

v
v

v

Kesederhanaan den kejelasanan rumusan kalimat.

v

Komunikatif.

v

Materi Pembelajaran

1. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

2. .Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.

3. Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.
4. Kesesuaian dengan alokasi waktu.

5. Mendukung proses pembelajaranprob/em solving model Polya.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritisi
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandin!!kan, mengoreksi, menielaskan)
Pertanyaan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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v

v

v
v
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Skor Penilaian

Aspek
Penilaian
-

1

"

.I.

_,...

1. Mendukung materi pembelajaran.

\/

2. Merupak.an masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

v

3. Merupakan masalah kontekstual

v

"'

't

v

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

v

5. Menarik untuk dipecahkan.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis

\/

menemukan,
membuktikan,
menyimpulkan,
(menganalisis,
memprediksi, membandintlan, mengoreksi, menielaskan)
7. Membuat konten matematika yang penting.
8. KejeJasan rumusan soaJ.

v',

~

t.._.v,,

9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.

v
8~

Jumlab

Komentar dan SSJran perbaikan secara umum :
J~ r-w fn-r ~ I ~ trb..t-.i ~

v

·

---------d--------------------------------:4------------------------------------

Lr.
oµ
-:,u ~O..VJ -cv / M -i:. ········~··········································
: ........ .\".0.~.~~ ..................~~ ....... .... .

Identitas Validator I'\
N
.
vf ·
ama

Pekerjaan
Tempat
Tanggal

('

6
: ....... J~.r-·-~f.~-~~.: .. \J~-;.-~
: .........~]............. ~ .......~.~.L ... .

Tanda tangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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LEMBAR VALIDASI BUKU SISWA
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 2
Petunjuk:
a. Cermati Buku Siswa yang akan dinilai dan format penilaian Buku Siswa!
b. Berilah tanda checklist (...J) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap Buku Siswa tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen Buku Siswa
jika diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat baik
Skor Penilaian
2
3
4
1

Aspek Penilaian
Format Buku Siswa
1. Kesesuaian pembagian isi Buku Siswa dengan indikator basil belajar yang
ingin dicapai.

2.
3.
4.
5.

v

v

Daya tarik.
Ke:sesuaian teks dengan ilustrasi.

I/

Jenis dan ukuran huruf.

v

Pengaturan urutan pembagian isi Buku Siswa.

v

Ilustrasi
1. Dubmgan ilustrasi terhadap kejelasan materi pernbelajaran.

v

2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.

v

Bahasa

I. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

!?'

2. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.

Le

v

3. Kalimat tidak mengandung makna ganda.
4. Kesederhanaan den kejelasanan rumusan kalimat.
5. Komunikatif.
Materi Pembelajaran

v
.

I. Kebenaran muteri pembelajaran yang disajikan.
2. Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.

3.
4.
5.
6.

v

..

Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.
Kesesuaian dengan alokasi waktu.
Mendukung proses pembelajaran problem solving model Po/ya.

v

v

v

v
v

v

Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritisi
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandingkan, mengoreksi, menjelaskan)

Pertanyaan Soal

4·1
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A spe kP em·1.
atan
l. Mendukung materi pembelajaran.

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.
3. Merupakan masalah kontekstual

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

1

Skor Penilaian
i
I
I
3
2
4

v

v

v

v

5. Menarik untuk dipecahkan.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik
(mengamati,
menanya,
mengumpulkan
informasi/eksperimen,
mengasosiasi/mengolah infonnasi, dan mengomunikasikan)
7. Membuat konten matematika yang penting.

v

8. Kejelasan rumusan soal.

V'

9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.

v

Jumlah

Komentar dan saran perbaikan secara um um :

ldentitas Validator
Nania
..................................................... .
Pekerjaan
..................................................... .
Tempat
..................................................... .
Tanggal
Tanda tangan
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LEMBAR VALIDASI BUKU SISWA
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 2
Petunjuk:
a. Cermati Buku Siswa yang akan dinilai dan format penilaian Buku Siswa!
b. Berilah tanda checklist (-../) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap Buku Siswa tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen Buku Siswa
jika diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat b al"k
Aspek Penilaian

1

Skor Penilaian
2
3
4

Format Buku Siswa
I. Kesesuaian pembagian isi Buku Siswa dengan indikator basil belajar yang
ingin dicapai.

v

2. Daya tarik.
3. Kesesuaian te~s dengan ilustrasi.

v

v

4. Jenis dan ukuran huruf.

5. Pengaturan urutan pembagian isi Buku Siswa.

v
v

Ilustrasi

I. Dukungan ilustrasi terhadap kejelasan materi pcmbelajaran.

i

\?

v

2. Keterkaita.L Uustrasi dengan materi pembelajaran.
BahaSB

I. PenggunC18Jl Bahasa Indonesia yang baku.

\C

2. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.
3. Kalimat tidak mengandung makna ganda.
4. Kesederhanaan den kejelasanan rumusan kalimat.

v

v

5. Komunikatif.

~

v

Materi Pembelajaran
I. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

v

2. Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis clan logis.

ti'

3. Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.

v

4. Kesesuaian dengan alokasi waktu.

v

5. Mendukung proses pembelajaran problem solving model Po/ya.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritisi

V-

v

(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandingkan, mengoreksi, menjelaskan)
Pertanyaan Soal
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Aspek Penilaian

Skor Penilaian
2
3
4
1

v

l. Mendukung materi pembelajaran.

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.
3. Merupakan masalah kontekstual
4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.
5. Menarik untuk dipecahkan.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritisi
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan. membuktikan., memprediksi,
membandincl<:an, mengoreksi, menjelaskan)
7. Membuat konten matematika yang penting.

v
v

v
l7

v
t..t'

8. Kejelasan rumusan soal.

\?

9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.

~

Jumlah

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

Identitas Validator
N~a
. : §At\W... R9.::?.~~-\-~.!.:?.P.~.-.~:.M
Pekerjaan

Tempat
Tanggal

: .~F.f.!f.~~~.~ .. ~.~-'?..l.:?.f:'.l.~.

: D.!~.D.~§... ~~.;..\?.~Qf?Q.'=:l.~-~-'0
: JZ ....&.lA~.~:f.... :?.9.1.£?. .............. .

Tanda tangan : (....~........... )
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LEMBAR VALIDASI BUKU SISWA
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 3

Petunjuk:
a.
b.

Cermati Buku Siswa yang akan dinilai dan format penilaian Buku Siswa!
Berilah tanda checklist ('1) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap Buku Siswa tersebut!
Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen Buku Siswa
jika diperlukan!
Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : saru?:at baik

c.
d.
e.

Aspek Penilaian

Skor Penilaian
2
3
4
1

Format Buku Siswa
I. Kesesuaian pembagian isi Buku Siswa dengan indikator hasil belajar yang
ingin dicaoai.

\/

2. Daya tarik.

v

3. Kesesuaian teks dengan ilustrasi.
4. Jenis dan ukuran huruf.
5. Pengaturan urutan pembagian isi Buku Siswa.

V'

v
\/

Ilus!rasi
l. Dukungan ilustrasi terhadap kejelasan :materi pembehjaran.

V'

2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.

v

Bahasa
l. Pl1'nggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

v

2. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.

v

3. Kalimat tidak mengandung makna ganda.
4. Kesederhanaan den kejelasanan nunusan kalimat.
5. Komll:likatif.

v

v

v

Materi Pembelajaran
1. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

2.
3.
4.
5.
6.

Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.
Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.
Kesesuaian dengan alokasi waktu.
Mendukung proses pembelajaran problem solving model Polya.
Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritisi
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan. memprediksi,
membandinltlcan. mengoreksi, menjelaskan).
.

Pertanyaan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Aspek Penilaian

Skor Penilaian
2
4
3
l

·~

I. Mendukung materi pembelajaran.

v'

3. Merupakan masalah kontekstual

v
v

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

ii

5. Menarik untuk dipecahkan.

v

6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis

~

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

;

membuktikan,
menemukan,
menyimpulkan,
(menganalisis,
memprediksi, membandinclran. mengoreksi, menjelaskan)
7. Membuat konten mattmatika yang penting.

i/ ,

8. KejeJasan rumusan soaJ.

J;

9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.

\/

Jumlab

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

..
Identitas Vali~ator Pr. ~\J~ClM-lO
Nmna
Pekerjaan
Tempat
Tanggal

/\!I. pB-/
1
. ········p···········································
:
·uirtir..
............... J:: ••.fJ(.it;····· ...........{" ...
t.'0: ..... ~~ ...... .
: ......

·······:r fd·~···w;·~v:·J·
..!.f. .............

Tanda tangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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LEMBAR VALIDASI BUKU SISWA
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 3
Petunjuk:
a. Cennati Buku Siswa yang akan dinilai dan format penilaian Buku Siswa!
b. Berilah tanda checklist ('1) pada kolorn penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap Buku Siswa tersebut!
c. Berikan catutan khusus atau saran perbaikan setiap komponen Buku Siswa
jika diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon rnenuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
I : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat bru'k
Skor Peailaian
2
3
4
1

Aspek Penilaian
Format Buku Siswa
1. Kesesuaian pembagian isi Buku Siswa dengan indikator hasil belajar yang
ingin dicapai.

v
v

2. Daya tarik.

v

3. Kesesuaian teks dengan ilustrasi.

v

4. Jim.is dan ukuran huruf.
5. Pengaturan urutan pembagian isi Buku Siswa.

\,/

Ilustrasi

v

l. Dukungan ilustrasi terhadap kejelasan materi pembelajaran.
2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.

v

Bahasa

I. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

\/

2. Kesesuaian dengan tingkat ;>erkembangan siswa.

V-

3. Kalimat tidak mengandung makna ganda.

k."

4. Kesederhanaan den kejelasanan rumusan kalimat.
5. Komunikatif.

I/

Materi Pembeiajaran

"

I. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

2.
3.
4.
5.
6.

v
~

Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.

~

Kesesuaian dengan indit..ator yang ingin dicapai.

v

Kesesuaian dengan alokasi waktu.

v

Mendukung proses pembelajaran problem solving model Po/ya.
Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritisi
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandin!?kan. men~oreksi, menielaskan)

v

Pertanyaan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Aspek Penilaian
l. Mendukung materi pembelajaran.

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

3. Merupakan masalah kontekstual

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

Skor Penilaian
2
3
4
1

v
}...-

v
v

5. Menarik untuk dipecahkan.
6. Mendukung proses pembelajaran

dengan pendekatan saintifik
(mengamati,
menanya,
mengumpulkan
informasileksperimen,
mengasosiasi/men.e:olah informasi, clan mengomunikasikan)

-\.?

~

7. Membuat konten matematika yang penting.

v

8. Kejelasan rumusan soal.

......

9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.
Jumlab

v

·-''

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

ldentitas Validator
Nama
Pekerjaan
Tempat
Tanggal

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

Tanda tangan

•

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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LEMBAR VALIDASI BUKU SISWA

Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 3
Petunjuk:
a.
b.
c.
d.
e.

Cennati Buku Siswa yang akan dinilai dan format penilaian Buku Siswa!
Berilah tanda checklist ( .../) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap Buku Siswa tersebut!
Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen Buku Siswa
jika diperlukan!
Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat baik
.A3pek Penilaian

.

Skor Penilaian
2
4
3
1

Format Buku Siswa
1. Kesesuaian pembagian isi Buku Siswa dengan indikator basil belajar yang
ingin dicapai.

2. Daya tarik.

3. Kesesuaian teks dengan ilustrasi.
4. Jenis dan ukuran huruf.

v

v
v
v

5. Pengaturan urutan pembagian isi Buku Siswa

v

Ilustrasi
I. Dukungan ilustrasi terhadap kejelasan materi pemoolajaran.

v

2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.

k'

Bahasa

v

1. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

2. Kesemaian dengan tingkat perkembangan siswa.
3. K.alimat tidak mengandung makna ganda.

~

4. Kesederhanaan den kejelasanan rumusan kalimat.

tr
v

Lr'

5. Komunikatif.
Materi Pembelajar.an
I. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

v

2. Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.
3. Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.

ii..-

4. Kesesuaian dengan alokasi waktu.

v

5. Mendukung proses pembelajaran probl.em rolving model Po/ya.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritisi
(menganalisis, P.'enyimpulkan, menemukan, membuktikan., memprediksi,
membandirutlran.. meruwreksi., menielaskan)

I/

v

v

Pertanyaan Soal
I

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Skor Penilaian
2
3
4
1

Aspek Penilaian

~

l. Mendukung materi pembelajaran.

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

,,,,.

3. Merupakan masalah kontekstual

I,;

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

5. Menarik untuk dipecahkan.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritisi
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandinl!kan, mengoreksi, menjelaskan)
7. Membuat konten matematika yang penting.

9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.

Komentar dan saran perbaikan secara um um :

Tempat
Tanggal

RO \

NIN\

~W~AwA1·~~-P~~i~~A .

:
...........................e;········ .. ··············
: P.J.~~-~?. ... ~.... :.P.r3Q.~Q.V~bC 0
.- : .l.7. .... MA.l3.~J.... b.Q~~-- ........ .

~............)

Tanda tangan : ( ......

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v

V'

v

3-S"

Jumlab

Nam~
PekeIJaan

""'
~

8. Kejelasan rumusan soal.

Id. en tit
. as V. a lid. a t or

~
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LEMBAR VALIDASI BUKU SISWA
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 4
Petunjuk:
a. Cermati Buku Siswa yang akan dinilai dan format penilaian Buku Siswa!
b. Berilah tanda checklist (.../) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/lbu terhadap Buku Siswa tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen Buku Siswa
jika diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 :baik
4 : sangat baik
Aspek Penilaian

1

Format Buku Siswa
I. Kesesuaian pembagian isi Buku Siswa dengan inciikator hasil belajar yang
ingin dicapai.
2. Daya tarik.

5. Pengat11ran urutan pembagian isi Buku Siswa.
1. Dukungan ilustrasi terhadap kejelasan materi pembelajaran.

v
v

v
v
v

3. Kesesuaian teks dengan ilu..c;trasi.
4. Jenis dan ukuran huruf.
Ilustrasi

Skur Penilahaa
2
4
3

..

2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajar.m.

v
\/

Bahasa

I. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

2.
3.
4.
5.

Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.
Kalimat tidak mengandung makna ganda.
Kesederhanaan den kejelasanan rumusan kalimat.
Komunikatif.

v

v
v

v

v

Materi Pembelajaran
I. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

2.
3.
4.
5.
6.

Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.
Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.
Kesesuaian dengan alokasi waktu.

Mendukung proses pembelajaran problem solving model Polya.
Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritisi
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandinl!kan. mengoreksi, menjelaskan)
Pertsnyaan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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v

v

v
v
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Skor Penilaian

.
Aspe k Pem'I ruan

i

I

2

I

3

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

v
v
v

5. Menarik untuk dipecahkan.

11

6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
(menganalisis,
menyimpulkan,
menemukan,
membuktikan,
memprediksi, membandinclam. mengoreksi, menjelaskan)
7. Membuat konten matematika yang penting.

t.J

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.
3. Merupakan masalah kontekstual

v

8. Kejelasan rumusan soal.

(./

9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.

ti

83.-

Jumlab

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

:ff:!itas Vali~~-~~~DL 5 ~?.~~ .. !.~.~.:..~.~---···

: ....... O.igf.~Wi-Ui''."1~'\'t:.}........ .
.......f.~~·;··r:;:.::· .. -~ ....... ,. . ........... .
: ...... .l.":J .....i:-:.~.1• 4 .... ~.~~ ........... .

~/.

Tancla tanga., : (..................

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

4

t/

!. Mendukung materi pembelajaran.

Pekerjaan
Tempat
Tanggal

I

............)
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LEMBAR VALIDASI BUKU SISWA
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan.Bilangan
Pertemuan 4
Petunjuk:
a. Cermati Buku Siswa yang akan dinilai dan format penilaian Buku Siswa!
b. Berilah tanda checklist ( -../) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap Buku Siswa tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen Buku Siswa
jika diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 :baik
4 : sangat baik
Aspek Penilaian
Format Buku Siswa

-·

Skor Penilaian
2
3
4
1

I. Kesesuaian pembagian isi Buku S!swa dengan indikator hasil belajar yang
ingin dicapai.
2. Daya tarik.

3. Kesesuaian teks dengan ilustrasi.
4. Jenis dan ukuran huruf.
5. Pengaturan urutan pembagian isi Buku Siswa.
Ilustrasi
1. Dukungan ilustrasi terhadap kejelasan mate!i pembelajaran.
2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.

v
v
v

v

v

~

v

Bahasa

\_,.-

I. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

2.
3.
4.
,..
J.

Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.

u

Kalimat tidak mengandung mak."la ganda.

~

Kesederhanaan den kejelasanan rumusan kalimat.

~

Komunikatif.

k

Materi Pembelajaran
I. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

r,...

2.
3.
4.
5.
6.

Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.

~

Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.

'/;

Kesesuaian dengan alokasi waktu.

~·

Mendukung proses pembelajaran problem solving model Po/ya.

v

Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritisi
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandinitlcan. mengoreksi, menielaskan)

~

Pertanyaan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Skor Penilaian
•J. I ;....
3 I 4

Aspek Penilaian

v
v

l. Mendukung materi pembelajaran.

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.
3. Merupakan masalah kontekstual

[,,..

4. M1!rangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

Jr

5. Menarik untuk dipecahkan.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik
(mengamati,
menanya,
mengumpulkan
informasi/eksperimen,
mengasosiasi/mengolah informasi, dan mengomunikasikan)
7. Membuat konten matematika yang penting.
8.

Kejel~san

rumusan soal.

Jumlab

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

Identitas Validat_9.r
i,... •
M p<.A
. Vr.. H. H Ovr1 l
•
1_,
Nama
.
: .... ~·:····pro(fl"""PYii"""ti"t(.t-: ..Pi~ Meth::.~a hK.>
....~·····~·····q··············3................
: ..
n~.Jt.m.~.t

Tanggal

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

T.:tJ. .........

Ta.11da tangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

.........

i-~

"'"
//

9. Lebih dari satujawaban benar/satu cara penyelesaian.

PekeIJaan
Tempat

"""

·
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LEMBAR VALIDASI BUKU SISWA
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 4
Petunjuk:
a. Cermati Buku Siswa yang akan dinilai dan format penilaian Buku Siswa!
b. Berilah tanda checklist ('1) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap Buku Siswa tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen Buku Siswa
jika diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat baik
Aspek Penilaian

Skor Penilaian

1

2

3

Format Buku Siswa
I. Kesesuaian pembagian isi Buku Siswa dengan indikator basil belajar yang
ingin dicapai.

2.
3.
4.
5.

4

/..-

//-

Daya tarik.

v

Kesesuaian teks dengan ihJstrasi.
Jenis dan ukuran huruf.

v

v

Pengaturan urutan pembagian isi Buku Siswa.

Ilustrasi

v

I. Dukungan ilustrasi terhadap kejelasan materi pembelajaran.

v

2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.
Bahasa

v

I. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

2.
3.
4.
5.

Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.

L...

KHlimat tidak mengandung makna ganda.
Kesederhanaan den kejelasanan rumusan kalimat.

[,,.
[._,,.

Komunikatif.

{._,,..

Materi Pembelajaran

1. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

tv

2. Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.
3. Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.

4. Kesesuaian dengan alokasi waktu.
5. Mendukung proses pembelajaran problem solving model Po/ya.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritisi
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandincl<:an. mengoreksi, menjelaskan)
Pertanyaan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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v
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v

v
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Aspek Penilaian

Skor Penilaian
2
3
4
1

v

1. Mendukung materi pembelajaran.

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

3. Merupakan masalah kontekstual

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.
5. Menarik untuk dipecahkan.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritisi
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandintlan, mengoreksi, menielaskan)
7. Membuat konten matematika yang penting.

v

v

v

v

v

8. Kejelasan rumusan soal.

9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.
Jumlab

Komentar dan saran perbaikan secara umum:

ldentitas Validator
Nama

: ..§tAr.\tf... -89.~~~~~-p-~:P.~.fA M

Pekerjaan
Tempat
Tanggal

:
........................................... ....... .
5 .
: .l?...... M~.~F.:I !e.1...........

·tfk?tl~·~p;~·~rPii&.:rrtcho
....

~Tanda tangan : ( .....................................................
)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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v
9~,
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LAMPI RAN lfJ9R\J{ \ ,-\LID.\S[

ITS 11.\Sl I BEL\.L-\I<
Prolile111 Soh i11g Dalan1 l'c11i11gk:1L1n l(L'tn:1rnp1L111 lkrpikir Tingkat Tinggi
!'11k(IL lL1li:1~:111 IL1ri~:111 Bil:111g:111

Pct1111juk:
a.

b.

Cermari TH8 y;-rng ak::rn Jinilai dan !Orm:it p~1iiL1ian Tl 18 1
Berilah tandJ c/11:d!i.11 ( \ 1 ) pJd~1 kLilom 1'-:11 ilaian ya11g sesuai dc:ngan

penilaian
Jika ada yang perlu dire\ isi, rnl11wn rnenulisbn Llngsung pada naskJh.
d. Keterangan Skor Penilaian
I : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat baik

c.

Skor
Pcnilai:rn

Aspek Penilaian
1

2

3

4

I. Kcsewaian Tehnik l'enilaian
I.
2.

Ketepat::in pemilihan tchnik penilaion dengan inJibtor dan tujuan
pembel::ijaran
Kesesu::iian butir instrumcn dengan indik:1lor dan tujuan
pembebjaran

v
v

11.Kelengkapan lnstrumen
l

Ketersediaan kunci jawab::in

2

Kecakupan tern pat yang disedi:1kan untuk lcn1bar jawaban

v

v

lll.Kcsesuaian lsi
1.

Kesesuai:rn pertanyaan dengan rnalcri

2.

Kescsuai:111 kunci .ia11·aban dengan pcrtanyaan so::il

IV.Kontruksi Soal
I.

Kcscsuai:11~

2.

Kcjcl::is~lll

3.

Ketep::Han pililrnn bentuk so:d dL'llgan KD d:rn i11JiL1tor.

4.

KcsesuaiJn pena11y::i;111 deng::in tingkat kognitii' pcscrt:l didik

pctunjuk pengerj:.i::in so::il

v
v
vv

v

tuju;:in sual

v

v

V.Kebahasaa11
I.

l'enggu1u:111 kaiJah bah;1sa lndu11c:;i;1

2.

Keji:lasa11 penulis:lll b;1h::is;i lndoncsi:.i

v
v

3.

Kem udalwn memnha111i bahas:.i ~ ang digun<ika,,

UV

-t

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Jumlah

!_( 'l

,
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Tanda tangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

.......... )
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LEMBAR \'ALI DASI TES H.\SIL BELA.JAR
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterarnpilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan

Petunjuk:
a. Cermati THB yang akan dinilai dan fom1at penilaian THB !
b. Berilah tanda checklist ('1) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian
c. Jika ada yang perlu direvisi. mohon menuliskan Iangsung pada naskah.
d. Keterangan Skor Penilaian
I : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat baik
Skor
Penilaian

Aspek Penilafao
t

I. Kesesuaiao Tebnik Penilaian
Ketepatan pemilihan tehnik penilaian dengan indikator dan tujuan
I.
pembelajaran
Kesesuaiw butir instrumen dengan indikator dan tujuan
2.
pembelajaran
U.KeJengkapan lnstromen
l

Ketersediaan kunci jawaban

2

Kecakupan tempat yang dlsediakan untuk lembar jawaban

2

3

4

\I

v
v
v

ID.Kesesuaian lsi
l.

Kesesuaian pertanyaan dengan materi

v

2.

Kesesuaian kunci jawaban dengan pertanyaan soal

v

IV.Kont;-uksi Soal
I.

Kesesuaian petunjuk pengerjaan :mal

v

2.

Kejelasan tujuan soal

v
c~ngan

3.

Ketepatan pilihan be11tuk soal

4.

Kesesuaian pertanyaar. dengan ti..'1gkat kognitifpeserta didik

v

KD dan indikator.

v

V.Kebahasaan
I.

Penggunaan kaidah bahasa Indonesia

2.

Kejelasan penulisan bahasa Indonesia

v
v

3.

Kemudahan memahami bahasa yang digunakan

v

4.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Jumlah

42704.pdf

418

Skor Penilaian

Aspck Penilaian

1

2

3

4

l. Mendukung materi pembelajaran.

v

2. Merupak.an masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

.v

3. Merupak.an masalah kontekstual

v

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

I/

5. Menarik untuk dipecahkan.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritii
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandin!!kan, menl!oreksi, menielaskan)
8. Kejelasan rumusan soal.
9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.

.

Jumlah

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

Identitas Valida\)r

Tempat
Tanggal

.

.f.:.HJ:"k?.g!:! .. ,..M.P.g.................

: ....
fika
: .~ ....~1...M?.\9JJ~ .. f.~.t.10.1dlk.P.h ~+eni ct

: -~-~.!.P.M~~R ~~~-~
......~ ............................................. .

Tanda tangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

..

v
v

7. Membuat konten matematika yang penting.

Nama
Pekerjaan

v

...... ..

v
v
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LEMBAR V ALIDASI TES HASIL BELAJAR
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterarnpilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan

Petunjuk:
a. Cermati THB yang akan dinilai dan format penilaian THB!
b. Berilah tanda checklist (--J) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian
c. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
d. Keterangan Skor Penilaian
,
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat baik
.

Skor
Penilaian

Aspek Penilaian
1

2

3

4

I. Kesesuaian Tebnik Penilaian
K~tepatan pemilihan tehnik penilaian dengan indikator dan tujuan
pembelajaran
Xesesuai:m butir instrumen dengan indikator dan tujuan
oembelajaran

I.

2.

v
v

11.Kelengkapan lnstrumen

v

I

Ketersediaan kunci jawaban

2

Kecakupan tempat yang disediakan untuk Iembar jawaban

v

111.Kesesuaian lsi
1.

Kesesuaian pertanyaan dengan materi

2.

Kesesuaian kunci jawaban dengan pertanyaan i:oal

v

v

IV.Kontruksi Soal
I.

Kesesuaian petunjuk pengerjaan soal

2.

Kejelasan tujuan soal

3.

Ketepatan pilihan bt:11tuk soal dengan KD dan indikator.

4.

Kesesu.aian pertanyaan dengan tingkat kognitif peserta didik

I.

Penggunaan kaidah bahasa Indonf'sia

2.

Kejelasan penulisan bahasa lndonesia

3.

Kemudahan memahami bahasa yang digunakan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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v

v

V.Kebahasaan

4.

v
v

Jumlah

v
v
~o
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Komentar dan saran perbaikan secara umum :

ldentitas Validator
Nama
: .G.~.t:\ff ... B..9.;J.\.\~Jt1.1.$.:P.~LM.:N\.

Pekerjaan
Tempat

Tanggal

: P.st\~.0.W.A:?..~.~.P./.:?.~~-·-···

: J?.!!:JjA$..M~ ..P..\3.9..129..~Jf.1.0.~0

: .. l?. ...~.~?.-:~I ....?.:9..1.~.............. .

Tanda tangan . . ................................................. )

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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LAMPIRAN 10
LEMBAR VALIDASI
TERHADAP LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU
Sekolah

: SMPN 3 Probolinggo

Mata Pelajaran

: Matematika

Materi

: Barisan Bilangan

Kelas/Semester

: IX/ 2

A. Petunjuk:
1. Mohon kesediaan Bapak/lbu untuk memberikan pengamatan
keterlaksanaan RPP, yang berupa aktifitas guru.
2. Pengamatan ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda (...J)
pada kolom skala penilaian yang sesuai. Skala penilaian 1-4. Semakin
besar bilangan yang dirujuk, semakin baik atau semakin sesuai dengan
aspek yang dinilai.

2

: berarti tidak sesuai.

3 : berarti sesuai.

: berarti kurang sesuai.

4 : berarti sangat sesuai.

1. Pengamatan berdasarkan butir aspek

I

Skala
Aspek yang Dinilai

No.

Penilaian

1
1.

Kelengkapan format, yang meliputi : identitas,petunjuk,

2

3

4

v

nomor, aspek pengamatan,skala pengamatan, serta saran

dan komentar.
2.

Materi pengamatan:
a.

3.

Aktivitas yang akan diamati sesuai yang terdapc_t
dalam RPP.
b. Aktivitas yang diamati sesuai urutan yang terdapat
di dalam RPP.
c. Aktivitas yang dapat diamati dan dicatat rlengan
mudah.
Bahasa yang digunakan:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v

v
v

42704.pdf

422

a. Bahasa yang komunikatif.
b. Bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.
C. Bahasa yang jelas maknanya dan tidak
menimbulkan makna ganda.
Manfaat Lembar Pengamatan:

4.

a. Dapat digunakan sebagai pedoman pengamatan
bagi pengarnat.
b. Dapat digunakan untuk menilai kepraktisan RPP
Jumlah
3

v
v

'

I
'

l

J
J

v
~s
..

Komentar dan Saran:

............................................................-................................................................. .

ldentitas V slidator
Narna

: Dr.Susanto,M.Pd

Pekerjaan

: Dosen

Tempat

: FKIP Univ. Jember

Tanda Tangan

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

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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LEMBAR VALIDASI
TERHADAP LEM BAR PEN GAMA TAN AKTIVITAS GURU
Sekolah

: SMPN 3 Probolinggo

Mata Pelajaran

: Matematika

Materi

: Barisan Bilangan

Kelas/Semester

: IX/ 2

A. Petunjuk:
1. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan pengamatan
keterlaksanaan RPP, yang berupa aktifitas guru.
2. Pengamatan ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda (.../)
pada kolom skala penilaian yang sesuai. Skala penilaian 1-4. Semakin
besar bilangan yang dirujuk, semakin baik atau semakin sesuai dengan
aspek yang dinilai.

2

: berarti tidak sesuai.

3 : berarti sesuai.

: berarti kurang sesuai.

4 : berarti sangat sesuai.

1. Pengamatan

berdas~rkan

butir aspek
Skala

Penilaian

Aspek yang Dinilai

No.

1

1.

Kelengkapan format, yang meliputi: identitas,petunjuk,
nomor, aspek pengamatan,skala pengamatan, serta saran

2

3

4

v

dan komentar.

2.

Materi pe!lgamatan:

3.

a. Aktivitas yang aka.TI diamati sesuai yang terdapat
dalam RPP.
b. Aktivitas yang diamati sesuai urutan yang terdapat
di dalam RPP.
c. Aktivitas yang dapat diamati dan dicatat dengan
mudah.
Bahasa yang digunakan:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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I

4.

------~

-----

a. Bahasa yang komunikatif.
b. Bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.
c. Bahasa yang jelas maknanya dan tidak
menimbulkan makna ganda.
Manfaat Lembar Pengamatan:
a. Dapat digunakan sebagai pedoman pengamatan
bagi pengamat.
b. Dapat digunakan untuk menilai kepraktisan RPP
Jumlah

3

Komentar dan Saran:

ldentitas Validator

.l/..r:JJ.Q.~.~!.1.0'.\:fcl

Nama

:

Pekerjaan

...................................
{)osevi

Tempat

: .~~.!~.q.~~~.:J~mber-

Tanda Tangan

: ( ..................... .

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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i
I

I

II '.
1

'

'

o

Iv

i
i

1v

I

'

v

'

v
;;):__/
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LEMBAR VALIDASI
TERHADAP LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU
Sekolah

: SMPN 3 Probolinggo

Mata Pelajaran

: Matematika

Materi

: Barisan Bilangan

Kelas/Semester

: IX! 2

A. Petunjuk:
1. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan pengamatan
keterlaksanaan RPP, yang berupa aktifitas guru.
2. Pengamatan ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda (--J)
pada kolom skala penilaian yang sesuai. Skala penilaian 1-4. Semakin
besar bilangan yang dirujuk, semakin baik atau semakin sesuai dengan
aspek yang dinilai.
1

: berarti tidak sesuai.

3 : berarti sesuai.

2

: berarti kurang sesuai.

4 : berart! sangat sesuai.

1. Pengamatan berdasarkan butir aspek

I

Skala

No.

Penilaian

Aspek yang Dinilai
1

2

3

4

Kelengkapan format, yang meliputi : identitas,petunjuk,

1.

nomor, aspek pengamatan,skala pengamatan, serta saran

v

dan komentar.
Materi pengamatan:

2.

I

3.

a. Aktivitas yang akan diamati sesuai yang terdapat
dalam RPP.
b. Aktivitas yang diamati sesuai urutan yang terdapat
di dalam RPP.
c. Aktivitas yang dapat diamati dan dicatat dengan
mudah.
Bahasa yang digunakan:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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~-~

I

I a. Bahasa yang komunibtif.
b. Bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.
c. Bahasa yang jelas maknanya dan tidak
menimbulkan makna ganda.
4.
Manfaat Lembar Pengamatan:

3

i

i 'J

v
v

a. Dapat digunakan sebagai pedoman pengamatan
bagi pengamat.
b. Dapat digunakan untuk menilai kepraktisan RPP

v

Jumlah

)6

-;

Komentar dan Saran:

Ideotitas Validator

Pekerjaan

: ~~r.!!.f. ..~~J!.l:S-.~~ Is -Pd . N\ M
: f.§.t\~A~.~.$. ..~NlP I St.1A

Tempat

: P.l~tJ.~~---~~!?..PRO 00LINC.b0

Tanda Tangan

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

Nama

I\

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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LAMPIRAN 11
LEMBAR VALIDASI
TERHADAP LEMBAR PEN GAMATAN AKTIVITAS SISWA
Mata Pelajaran : Matematika
Materi

: Menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan
dengan barisan bilangan.

Semester/Kelas : Genap I IX

Petunjuk
1. Untuk penilaian yang ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda
eek (v) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Jbu.
2. Untuk saran-saran revisi, Bapak/lbu dapat langsung menuliskan pada naskah
yang perlu direvisi atau pada kolom saran yang disediakan.

Keterangan skala penskoran
1 : berarti "tidak sesuai"
2 : berarti "kurang sesuai"
3 : berarti "sesuai"
4 : berarti "sangat sesuai"

Penilaian ditinjau dari beberapa aspek
No

SKOR

ASPEK YANG DINILAI

1

1

Materi
a. Memberikan penjelasan sederhana ditunjukkan
oleh indikator 1,yaitu pemberian respon dan
indikator 2, yaitu pembentukan kelompok
kemudian dilaksanakan berdasarkan tahap
pemecahan masalah model Polya yang diuraikan
pada bagian b-e berikut ini
b. Tahap memahami ma:salah ditunjukkan oleh
indikator 3, yaitu menuliskan banyaknya baju yang
dijahit St!tiap bulan
c. Tahap menyusun rencana ditunjukkan oleh
indikator 4, yaitu mencari hubungan antara sukusukunya dari baju yang dijahit setiap bulan
d. Tahap melaksanakan rencana ditunjukkan oleh
indikator 5, yaitu penyelesaian masalah dengan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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4

v
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menggunakan barisan bilangan.
e. Tahap memeriksa kembali ditunjukkan oleh
indikator 6, yaitu penyirnpulan pola barisan
bilangan sederhana
f. indikator menyimpulkan ditunjukkan oleh
indikator 7,yaitu pelaporan hasil kerja kelompok
dan indikator 8, yaitu pembuatan kesimpulan materi
pola barisan bilangan sederhana.
g. Indikator mengatur strategi dan teknik
ditunjukkan oleh indikator 9, yaitu s1swa
mengerjakan latihan mandiri
h. Skala penilaian kemunculan yang digunakan
dapat mencerminkan aktivitas siswa.
Bahasa dan Tulisan
a. Menggunakan bahasa yang komunikatif
b. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan
benar
c. Menggunakan istilah-istilah yang mudah
dipaharni pengamat
Jumlah skor
Skor rata-rata

Komentar dan saran perbaikan secara umum:

ldentitas Validator
Nama

: Dr.Susanto,M.Pd

Peke1jaan

: Dos~n

Tempat

: FKIP Univ. Jember

T anda Tangan
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LEMBAR VALIDASI
TERHADAP LEMBAR PENG AMAT AN AKTIVITAS SISWA
Mata Pelajaran : Matematika
Materi

: Menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan
dengan barisan bilangan.

Semester/Kelas : Genap I IX

Petunjuk
1. Untuk penilaian yang ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda
eek ( v) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.

2. Untuk saran-saran revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskan pada naskah
yang perlu direvisi atau pada kolom saran yang disediakan.

Keterangan skala penskoran
1 : berarti "tidak sesuai"

2 : berarti "kurang sesuai"
3 : berarti "sesuai"
4 : berarti "sangat sesuai"
Penilaian ditinjau dari beberapa aspek
ASPEK YANG DINILAI

No

I

SKOR
1

1

2

3

4

Materi
a. Memberikan penjelasan sederhana ditunjukkan
oleh indikator l ,yaitu pemberian respon dan
indikator 2, yaitu pembentukan kelompok
kemudian dilaksanakan berdasarkan tahap
pemecahan masalah model Polya yang diuraikan
pada bagian b-e berikut ini
b. Tahap memahami masalah ditunjukkan oleh
indikator 3, yaitu menuliskan banyaknya baju yang
dijahit setiap bulan
c. Tahap menyusun rencana ditunjukkan oleh
indikator 4, yaitu mencari hubungan antara sukusukunya dari baju yang dijahit setiap bulan
• d. Tahap melaksanakan rencana ditunjukkan oleh
indikator 5, yaitu penyelesaian masalah dengan

I
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menggunakan barisan bilangan.
e. Taliap memeriksa kembali ditunjukkan oleh
indikator 6, yaitu penyimpulan pola barisan
bilangan sederhana
f. indikator menyimpulkan ditunjukkan oleh
indikator 7,yaitu pelaporan hasil kerja kelompok
dan indikator 8, yaitu pembuatan kesimpulan materi
pola barisan bilangan sederhana.
g. Indikator mengatur strategi dan teknik
ditunjukkan oleh indikator 9, yaitu siswa
mengerjak:an latihan mandiri
h. Skala penilaian kemunculan yang digunak:an
dapat mencerminkan aktivitas siswa.
Bahasa dan Tulisan
a. Menggunak:an bahasa yang komunikatif
b. Menggunak:an Bahasa Indonesia yang baik dan
benar
c. Menggunakan istilah-istilah yang mudah
dipahami pengamat
Jumlah skor
Skor rata-rata
Komentar dan saran perbaikan secara umum:

ldentitas Validator
Nama

.......................
Pr. Hobri J. .•••.•••
M.PcJ..

Pekerjaan

: J)Q$..~n ................ .

Tempat

: f..~9.e:.~.rnv....Je.~b

Tanda Tangan

: ( .............................. )
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LEMBAR VALIDASI
TERHADAP LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Mata Pelajaran : Matematika
Materi

: Menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan
dengan barisan bilangan.

Semester/Kelas : Genap I IX

Petunjuk
1. Untuk penilaian yang ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda
eek (v) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/lbu.
2. Untuk saran-saran revisi, Bapak/lbu dapat langsung menuliskan pada naskah
yang perlu direvisi atau pada kolom saran yang disediakan.

Keterangan skala penskoran
1 : berarti "tidak sesuai"
2 : berarti "kurang sesuai"
3 : berarti "sesuai"
4 : berarti "sangat sesuai"

Penilaian ditinjau dari beberapa aspek
No

ASPEK YANG DINILAI

SKOR
1

1

Materi
a. Memberikan penjelasan sederhana ditunjukkan
oleh indikator 1,yaitu pemberian respon dan
indikator 2, yaitu pembentukan kelompok
kemudian dilaksanakan berdasarkan tahap
pemecahan masalah model Polya yang diuraikan
pada bagian b-e berikut ini
b. Tahap memahami masalah ditunjukkan oleh
indikator 3, yaitu menuliskan banyaknya baju yang
dijahit setiap bulan
c. Tahap menyusun rencana ditunjukkan oleh
indikator 4, yaitu mencari hubungan antara sukusukunya dari baju yang dijahit setiap bulan
d. Tahap melaksanakan rencana ditunjukkan oleh
indikator 5, yaitu penyelesaian masalah dengan
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menggunakan barisan bilangan.
e. Tahap memeriksa kembali ditunjukkan oleh
indikator 6, yaitu penyimpulan pola barisan
bilangan sederhana
f. indikator menyimpulkan ditunjukkan oleh
indikator 7,yaitu pelaporan hasil kerja kelompok
dan indikator 8, yaitu pembuatan kesimpulan materi
pola barisan bilangan sederhana
g. Indikator mengatur strategi dan teknik
ditunjukkan oleh indikator 9, yaitu s1swa
mengerjakan latihan mandiri
h. Skala penilaian kemunculan yang digunakan
dapat mencerminkan aktivitas siswa
Bahasa dan Tulisan
a. Meng~an bahasa yang komunikatif
b. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan
benar
c. Menggunakan istilah-istilah yang mudah
dipahami pengamat
Jumlah skor
Skor rata-rata

Komentar dan saran perbaikan secara umum:

ldentitas Validator
Nama
Pekerjaan
Tempat

: .0:A~~.f. .. !3~J.\.~~tl, S.Pc\, Nl.N1
: .P..E..t\~.~~-~~.:$.NJP/ S MA
: J?.1.t:-.t\~.~ ..\'SA~ .. P.RDBOLtriGC. 0

.

Tanda Tan-=~'
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LEMBAR V ALIDASI
TERHADAP LEMBAR PENG AMATAN AKTIVITAS SISWA
Mata Pelajaran : Matematika
Materi

: Mengenal pola barisan bilangan.

Semester/Kelas : Genap I IX

Petunjuk
1. Untuk penilaian yang ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda
eek (v) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
2. Untuk saran-saran revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskan pada naskah
yang perlu direvisi atau pada kolom saran yang disediakan.

Keterangan skala penskoran
1 : berarti "tidak sesuai"

2: berarti "kurang sesuai"
3 : berarti "sesuai"
4 : berarti "sangat sesuai"

Penilaian ditinjau dari beberapa aspek
No

1

I

ASPEK YANG DINILAI

Materi
a Memberikan penjelasan sederhana ditunjukkan
oleh indikator 1,yaitu pemberian respon dan
indikator 2, yaitu pembentukan kelompok
kemudian dilaksanakar. berdasarkan tahap
pemecahan masalah model Polya yang diuraikan
pada bagian b-e berikut ini
b. Tahap memahami masalah ditunjukkan oleh·
indikator 3, yaitu menuliskan banyaknya lingkaran
setiap suku pada pola bilangan ganji!
c. Tahap menyusun rencana ditunjukkan oleh
indikator 4, yaitu mencari hubungan antara jumlah
bilangan ganjil dan luas persegi.
d. Tahap melaksanakan rencana ditunjukkan oleh
indikator 5, yaitu penyelesaian masalah dengan
menggunakan pola bilangan .
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e. Tahap memeriksa kembali ditunjukkan oleh
indikator 6, yaitu penyimpulan pola bilangan ganjil
dan pola bilangan persegi.
f. indikator menyimpulkan ditunjukkan oleh
indikator 7,yaitu pelaporan hasil kerja kelompok
dan indikator 8, yaitu pembuatan kesimpulan pola
bilangan ganjil dan pola bilangan persegi.
g. Indikator mengatur strategi dan teknik
ditunjukkan oleh indikator 9, yaitu s1swa
mengerjakan latihan mandiri
h. Skala penilaian kemunculan yang digunakan
dapat mencenninkan aktivitas siswa.
Bahasa dan Tulisan
a Menggunakan bahasa yang komunikatif
b. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan
benar
c. Menggunaka11 istilah-istilah yang mudah
dipahami pengamat
Jumlab skor
Skor rata-rata

Komentar dan saran perbaikan secara umum:

ldentitas Validator
Nama

: Dr.Susanto,M.Pd

Pekerjaan

: Dosen

Tempat

: FKIP Univ. Jember

T C1.nda T angan

: (... .... ...................... )
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LEMBAR VALIDASI
TERHADAP LEMBAR PENGAMA TAN AKTIVIT AS SISWA
Mata Pelajaran : Matematika
Materi

: Mengenal pola barisan bilangan.

Semester/Kelas : Genap I IX

Petunjuk
1. Untuk penilaian yang ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda
eek (v) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/lbu.

2. Untuk saran-saran revisi, Bapak/lbu dapat langsung menuliskan pada naskah
yang perlu direvisi atau pada kolom saran yang disediakan.

Keterangan skala penskoran
1 : berarti "tidak sesuai"

2 : berarti "kurang sesuai"
3 : berarti "sesuai"

4 : berarti "sangat sesuai"
Penilaian ditinjau dari beberapa aspek
ASPEK YANG DINILAI

No

SKOR

1
1

2

3

4

Materi
a. Memberikan penjelasan sederhana ditunjukkan
oleh indikator 1,yaitu pemberian respon dan
indikator 2, yaitu pembentukan kelompok
kemudian d!laksanakan berdasarkan tahap
pemecahan masalah model Polya yang diuraikan
pada bagian b-e berikut ini
b. Tahap memahami masalah ditunjukkan oleh
indikator 3, yaitu menuliskan banyaknya lingkaran
setiap suku paill! pola bilangan ganjil
c. Tahap menyusun rencana ditunjukkan oleh
indikator 4, yaitu mencari hubungan antara jumlah
bilangan ganjil dan luas persegi.
d. Tahap melaksanakan rencana ditunjukkan oleh
indikator 5, yaitu penyelesaian masalah dengan
menggunakan pola bilangan .
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e. Tahap memeriksa kembali ditunjukkan oleh
indikator 6, yaitu penyimpulan pola bilangan ganjil
dan pola bilangan persegi.
f. indikator menyimpulkan ditunjukkan oleh
indikator 7,yaitu pelaporan hasil kerja kelompok
dan indikator 8, yaitu pembuatan kesimpulan pola
bilangan ganjil dan pola bilangan persegi.
g. Indikator mengatur strategi dan teknik
ditunjukkan oleh indikator 9, yaitu s1swa
mengerjakan latihan mandiri
h. Skala penilaian kemunculan yang digunakan
dapat mencerminkan aktivitas siswa.
Bahasa dan Tulisan
a. Menggunakan bahasa yang komunikatif
b. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan
' '
benar
c. Menggunakan istilah-istilah yang 111udah
dipahami pengamat
Jumlah skor
Skor rata-rata

Komentar dan saran perbaikan secara umum:

lden1titas Validator
Nama
Pekerjaan
Tempat

.P.f..J::\P..~F.~.l..~.:Pd
: .Qg.~g·~·················
:

: .f.:~.\P.:.~lrmL.J.~l111ae.r

Janda Tan
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LEMBAR VALIDASI
TERHADAP LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Mata Pelajaran : Matematika
Materi

: Mengenal pola barisan bilangan.

Semester/Kelas : Genap I IX

Petunjuk
1. Untuk penilaian yang ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda
eek (v) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
2. Untuk saran-saran revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskan pada naskah
yang perlu direvisi atau pada kolom saran yang disediakan.

Keterangan skala penskoran
1 : berarti "tidak sesm:.i"
2 : berarti ''kurang sesuai"
3 : berarti "sesuai"
4 : berarti "sangat sesaai"

Penilaian ditinjau dari beberapa aspek

I No

ASPEK YANG DINILAI

SKOR
1

1

Materi
a. Memberikan penjelasan sederhana ditunjukkan
oleh indikator l,yaitu pemberian respon dan
indikator 2, yaitu pembentukan kelompok
kemudian dilaksanakan berdasarkan tahap
pemecahan masalah model Polya yang diuraikan
pada bagian b-e berikut ini
b. Tahap memahami masalah ditunjukkan oleh
indikator 3, yaitu menuliskan banyaknya lingkaran
setiap suku pada pola bilangan ganjil
c. Tahap menyusun rencana ditunjukkan oleh
indikator 4, yaitu mencari hubungan antara jumlah
bilangan ganjil dan luas persegi.
d. Tahap melaksanakan rencana ditunjukkan oleh
indikator 5, yaitu penyelesaian masalah dengan
menggunakan pola bilangan .
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e. Tahap memeriksa kembali ditunjukkan oleh
indikator 6, yaitu penyimpulan pola bilangan ganjil
dan pola bilangan persegi.
f. indikator menyimpulkan ditunjukkan oleh
indikator 7,yaitu pelaporan hasil kerja kelompok
dan indikator 8, yaitu pembuatan kesimpulan pola
bilangan ganjil dan pola bilangan persegi.
g. Indikator mengatur strategi dan teknik
ditunjukkan oleh indikator 9, yaitu s1swa
mengerjakan latihan mandiri
h. Skala penilaian kemunculan yang digunakan
dapat mencerminkan aktivitas siswa.
Bahasa dan Tulisan
a. Menggunakan bahasa yang komunikatif
b. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan
benar
c. Menggunakan istilah-istilah yang mudah
dipaharni pengamat
-----r--------------------t--~-~-~---;
Jumlah skor
l-(O
Skor rata-rata

v

Komentar dan saran perbaikan secara umum:

ldentitas Validator
Nama

: 9.-.~r!.lF...BW!~.lH, 5.Pct . NI .fl\ .

Pekerjaan

: ~~6WA~.:~.~p I

Tempat

: P..l~TJ.~$. .. ~J?? ..P.ROBOUHbG 0

• Tanda Tangan
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LEMBAR VALIDASI
TERHADAP LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Mata Pelajaran : Matematika
Materi

: Menentukan suku ke-n barisan aritmetika

Semester/Kelas : Genap I IX

Petunjuk
1. Untuk penilaian yang ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda
eek (v) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
2. Untuk saran-saran revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskan pada naskah
yang perlu direvisi atau pada kolom saran yang disediakan.

Keterangan skala penskoran
1 : berarti "tidak sesuai"
2 : berarti "kurang sesuai"

3 : berarti "sesuai"
4 : berarti "sangat sesuai"

Penilaian ditinjau dari beberapa aspek
No

ASPEK YANG DINILAI

SKOR
I

1

Materi
a. Memberikan penjelasan sederhana ditunjukkan
oleh indikator 1,yaitu pemberian respon dan
indikator 2, yaitu pembentukan kelompok
kemudian dilaksanakan berdasarkan tahap
pemecahan masalah model Polya yang diuraikan
pada bagian b-e berikut ini
b. Tahap memahami masalah ditunjukkan oleh
indikator 3, yaitu menuliskan tinggi badan lima
s1swa dalam satu barisan dimulai dari yang
terpendek
c. Tahap menyusun rencana ditunjukkan oleh
indikator 4, yaitu menentukan tinggi pada urutan
tertentu tanpa harus mengetahui tinggi pada
urutan sebelumnya.
d. Tahap melaksanakan rencana ditunjukkan oleh
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indikator 5, yaitu penyelesaian masalah dengan
menggunakan barisan aritmetika.
e. Tahap memeriksa kembali ditunjukkan oleh
indikator 6, yaitu penyimpulan barisan aritmetika
f.Indikator
menyimpulkan
ditunjukkan oleh
indikator 7,yaitu pelaporan hasil kerja kelompok
dan indikator 8, yaitu pembuatan kesimpulan materi
barisan aritmetika.
g. Indikator mengatur strategi dan teknik
ditunjukkan oleh indikator 9, yaitu s1swa
mengerjakan latihan mandiri
h. Skala penilaian kemunculan yang digunakan
dapat mencerminkan aktivitas siswa
Bahasa dan Tulisan
a.- Menggunakan bahasa yang komunikatif
b. Menggunakcn Baha5a Indonesia yang ba!k: dan
benar
c. Menggunakan istilah-istilah yang mudah
dipahami pengamat
Jumlah skor
Skor rata-rata

~~~~~~~-----i

Komentar dan saran perbaikan secara umum:

Identitas Validator
Nama

: Dr.Susanto,M.Pd

Pekerjaan

: Dosen

Tempat

: FKIP Univ. Jember

Tanda Tangan
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LEMBAR VALIDASI
TERHADAP LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Mata Pelajaran : Matematika
Materi

: Menentukan suku ke-n barisan aritmetika

Semester/Kelas : Genap I IX

Petunjuk
1. Untuk penilaian yang ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda
eek (v) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
2. Untuk saran-saran revisi, Bapak/lbu dapat langsung menuliskan pada naskah
yang perlu direvisi atau pada kolom saran yang disediakan.

Keterangan skala penskoran
1 : berarti "tidak sesuai"
2 : berarti "kurang sesuai"
3 : berarti "sesuai"

4 : berarti "sangat sesuai"

Penilaian ditinjau dari beberapa aspek
No

ASPEK YANG DINILAI

SKOR

1
1

Materi
a. Memberikan penjelasan sederhana ditunjukkan
oleh indikator l ,yaitu pemberian respon dan
indikator 2, yaitu pembentukan kelompok
kemudian dilaksanakan berdasarkan taliap
pemecahan masalah model Polya yang diuraikan
pada bagian b-e berikut ini
b. Tahap memahami mgsalah c!itunjukkan oleh
indikator 3, yaitu menuliskan tinggi badan lima
s1swa dalam satu barisan dimulai dari yang
terpendek
c. Tahap menyusun rencana ditunjukkan oleh
indikator 4, yaitu menentukan tinggi pada urutan
tertentu tanpa harus mengetahui tinggi pada
urutan sebelumnya.
d. Tahap melaksanakan rencana ditunjukkan oleh
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indikator 5, yaitu penyelesaian masalah dengan
menggunakan barisan aritmetika.
e. Tahap memeriksa kembali ditunjukkan oleh
indikator 6, yaitu penyimpulan barisan aritmetika
f.Indikator
menyimpulkan
ditunjukkan
oleh
indikator 7,yaitu pelaporan hasil kerja kelompok
dan indikator 8, yaitu pembuatan kesimpulan materi
barisan aritmetika.
g. Indikator mengatur strategi dan teknik
ditunjukkan oleh indikator 9, yaitu siswa
mengerjakan latihan mandiri
h. Skala penilaian kemunculan yang digunakan
dapat mencenninkan aktivitas siswa.
Bahasa dan Tulisan
a. Menggunakan bahasa yang komunikatif
b. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan
benar
c. Menggunakan istilah-istilah yang mudah
dipahami pengamat
Jumlah skor
Skor rata-rata

~~~~~~~~~~~~~~~~~---1

Komentar dan saran perbaikan secara umum:

Identitas Va!idator

Peke1jaan

P.~:.~9.b.r~ ..... ~:.P.<;l
: .?..9.~~-~.................. .

Tempat

: .f..~.!.P... gr..1.v._.J~rnb~r

Nama

:
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LEMBAR VALIDASI
TERHADAP LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Mata Pelajaran : Matematika
Materi

: Menentukan suku ke-n barisan aritmetika

Semester/Kelas: Genap I IX

Petunjuk
1. Untuk penilaian yang ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda
eek (v) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.

2. Untuk saran-saran revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskan pada naskah
yang perlu direvisi atau pada kolom saran yang disediakan.

Keterangan skala penskoran
1 : berarti "tidak sesuai"
2 : berarti ''kurang sesuai"

3 : berarti "sesuai"
4 : berarti "sangat sesuai"

Penilaian ditinjau dari beberapa aspek
No

ASPEK YANG DINILAI

SKOR
1

1

2

3

4

Materi
a. Memberikan penjelasan sederhana ditunjukkan
oleh indikator 1,yaitu pemberian respon dan
indikator 2, yaitu pembentukan kelompok
kemudian dilaksanakan berdasarkan tahap
pemecahan masalah model Polya yang diuraikan
pada bagian b-e berikut ini
b. Tahap memahami masalah ditunjukkan oleh
indikator 3, yaitu menuliskan tinggi badan lima
siswa dalam satu barisan dimulai dari yang
terpendek
c. Tahap menyusun rencana ditunjukkan oleh
indikator 4, yaitu menentukan tinggi pada urutan
tertentu tanpa harus mengetahui tinggi pada
urutan sebelumnya.
d. Tahap melaksanakan rencana ditunjukkan oleh
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indikator 5, yaitu penyelesaian masalah dengan
menggunakan barisan aritmetika
e. Tahap memeriksa kembali ditunjukkan oleh
indikator 6, yaitu penyimpulan barisan aritmetika
f.Indikator
menyimpulkan ditunjukkan
oleh
indikator 7 ,yaitu pelaporan hasil kerja kelompok
dan indikator 8, yaitu pembuatan kesimpulan materi
barisan aritmetika.
g. Indikator mengatur strategi dan teknik
ditunjukkan oleh indikator 9, yaitu s1swa
mengerjakan latihan mandiri
h. Skala penilaian kemunculan yang digunakan
dapat mencerminkan aktivitas siswa.
Bahasa dan Tulisan
a. Menggunakan bahasa yang komunikatif
b. Menggunakan Bahcisa Indonesia yang baik dan
benar
c. Menggunakan istilah-istilah yang mudah
dipahami pengamat
Jumlah skor
Skor rata-rata

Komentar dan saran perbaikan secara umum:

ldentitas Validator

: ~-~.t1.lE.. f3Q.J.lJ~.J.tl 1 S.Pd.. Nl.M
: .P.t.t1W..~~.!:\~.. :?.fY1P I SMA
: J?.!K.tf.8$. ...Kf.\~..f.'RO.BO U HbGO

Narna
Pekerjaan
Tempat

~.
: ( ................................ )

Tanda Tangan
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LEMBAR VALIDASI
TERHADAP LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Mata Pelajaran : Matematika
Materi

: Menentukan suku ke-n barisan geometri

Semester/Kelas : Genap I IX

Petunjuk
1. Untuk penilaian yang ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda
eek (v) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.

2. Untuk saran-saran revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskan pada naskah
yang perlu direvisi atau pada kolom saran yang disediakan.

Keterangan skala penskoran
1 : berarti "tidak sesuai"

2 : bera_rti "kurang sesuai"
3 : berarti "sesuai"
4 : berarti "sangat sesuai"

Penilaian ditinjau dari beberapa aspek
No

ASPEK YANG DINILAI

SKOR
1

1

2

3

4

Materi
a Memberikan penjelasan sederhana ditunjukkan
oleh indikator 1,yaitu pemberian respon dan
indikator 2, yaitu pembentukan kelompok
kemudian dilaksanakan berdasarkan tahap
pemecahan masalah model Polya yang diuraikan
pada bagian b-e berikut ini
b. Tahap memahami masalah ditunjukkan oleh
indikator 3, yaitu menuliskan banyaknya buku pada
setiap suku.
c. Tahap menyusun rencana ditunjukkan oleh
indikator 4, yaitu menentukan banyaknya buku
pada suku tertentu
d. Tahap melaksanakan rencana ditunjukkan oleh
indikator 5, yaitu penyelesaian masalah dengan
menggunakan barisan bilangan.
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e. Tahap memeriksa kembali ditunjukkan oleh
indikator 6, yaitu penyimpulan barisan geometri
f indikator menyimpulkan ditunjukkan oleh
indikator 7,yaitu pelaporan hasil kerja kelompok
dan indikator 8, yaitu pembuatan kesimpulan materi
barisan geometri.
g. Indikator mengatur strategi dan teknik
ditunjukkan oleh indikator 9, yait.i s1swa
mengerjakan latihan mandiri
h. Skala penilaian kemunculan yang digunakan
dapat mencerminkan aktivitas siswa.

Bahasa dan Tulisan
a. Menggunakan bahasa yang komunikatif
b. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan
benar
c. Menggunakan istilah-isti!ah yang mudah
dipahami pengamat

J

Jumlab skor
Skor rata-rata
Komentar dan saran perbaikan secara umum:

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

·····················~

Identitas Validator
Nama

: Dr.Susanto,M.Pd

Peke~jaan

: Dosen

Tempat

Tanda Tangan
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LEMBAR V ALIDASI
TERHADAP LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Mata Pelajaran : Matematika
Materi

: Menentukan suku ke-n barisan geometri

Semester/Kelas : Genap I IX
Petunjuk
1. Untuk penilaian yang ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda
eek (v) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
2. Untuk saran-saran revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskan pada naskah
yang perlu direvisi atau pada kolom saran yang disediakan.
Keterangan skala penskoran
1 : berarti "tidak sesuai

1
'

2 : berarti ''kurang sesuai"
3 : berarti "sesuai"

4 : berarti "sangat sesuai"
Penilaian ditinjau dari heberapa aspek
No

ASPEK YANG DINILAI

SKOR
2

1

Materi
a. Memberikan penjelasan sederhana ditunjukkan
oleh indikator 1,yaitu pemberian respon dan
indikator 2, yaitu pembentukan kelompok
kemudian dilaksanakan berdasarkan tahap
pemecahan masalah model Polya yang diuraikan
pada bagian b-e berikut ini
_h. Tahap memahami masalah ditunjukkan oleh
indikator 3, yaitu menuliskan banyaknya buku pada
setiap suku.
c. Tahap menyusun rencana ditunjukkan oleh
indikator 4, yaitu menentukan banyaknya buku
pada suku tertentu
d. Tahap melaksanakan rencana ditunjukkan oleh
indikator 5, yaitu penyelesaian masalah dengan
menggunakan barisan bilangan.
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e. Tahap memeriksa kembali ditunjukkan oleh
indikator 6, yaitu penyimpulan barisan geometri
f. indikator menyimpulkan ditunjukkan oleh
indikator 7,yaitu pelaporan hasil kerja kelompok
dan indikator 8, yaitu pembuatan kesirnpulan materi
barisan geometri.
g. Indikator mengatur strategi dan teknik
ditunjukkan oleh indikator 9, yaitu siswa
mengerjakan latihan mandiri
h. Skala penilaian kemunculan yang digunakan
dapat mencerminkan akti vitas siswa
Bahasa dan Tulisan
a. Menggunakan bahasa yang komunikatif
b. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan
benar
c. Menggunakan>istilah-istilah yang mudah
dipahami pengamat
Jumlah skor
Skor rata-rata

Komentar dan saran perbaikan secara umum:

ldentitas Validator

ti.Q.Rf.!.,.. !Y.\.JH

Nama

: .P..t:..

Pekerjaan

: J).Qgr.t ................ .

Tempat

: .f".IS\P... W.rn~.J~plber

Tanda Tangan

: ( ................................ )
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LEMBAR VALIDASI
TERHADAP LEMBAR PEN GAMA TAN AKTIVITAS SISWA
Mata Pelajaran : Matematika
Materi

: Menentukan suku ke-n barisan geometri

Semester/Kelas : Genap I IX

Petunjuk
1. Untuk penilaian yang ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda
eek (v) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/lbu.
2. Untuk saran-saran revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskan pada naskah
yang perlu direvisi atau pada kolom saran yang disediakan.

Keterangan skala penskoran
1 : berarti "tidak sesuai"
2 : berarti "kurang sesuai"
3 : berarti "sesuai"
4 : berarti "sangat sesuai"

Penilaian ditinjau dari beberapa aspek
No

ASPEK YANG DINILAI

SKOR
2

1

Materi
a. Memberikan penjelasan sederhana ditunjukkan
oleh indikator l ,yaitu pemberian respon dan
indikator 2, yaitu pembentukan kelompok
kemudian dilaksanakan berdasarkan tahap
pemecahan masalah model Polya yang diuraikan
pada bagian b-e berikut ini
b. Tahap memahami masalah ditunjukkan oleh
indikator 3, yaitu menuliskan banyaknya buku pada
, setiap suku.
c. Tahap menyusun rencana ditunjukkan oleh
indikator 4, yaitu menentukan banyaknya buku
pada suku tertentu
d. Tahap melaksanakan rencana ditunjukkan oleh
indikator 5, yaitu penyelesaian masalah dengan
menggunakan barisan bilangan.
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e. Tahap memeriksa kembali ditunjukkan oleh
indikator 6, yaitu penyimpulan barisan geometri
f. indikator menyimpulkan ditunjukkan oleh
indikator 7,yaitu pelaporan hasil kerja kelompok
dan indikator 8, yaitu pembuatan kesimpulan materi
barisan geometri.
g. lndikator mengatur strategi dan teknik
ditunjukkan oleh indikator 9, yaitu s1swa
mengerjakan latihan mandiri
h. Skala penilaian kemunculan yang digunakan
dapat mencerminkan aktivitas siswa.
Bahasa dan Tulisan
a. Menggunakan bahasa yang komunikatif
b. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan
benar
c. Menggunakru:i.istilah-istiiah yang mudah
dipahami pengamat
Jumlah skor
Skor rata-rata

Komentar dan saran perbaikan secara umum:

ldentitas Validator
Nama
Pekerjaan
Tempat

: 6AtHf... B9.~.\.~\ I\ )S.Pd . MA/\
: P..st\§.~~~:?..§!YI PI SM A
: P.H~tjA~ ... ~~..PRO BOL triGbO

Tanda Tangan
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LAMPIRAN i2
LEMBAR V ALIDASI
TERHADAP PEDOMAN WA WAN CARA
Mata Pelajaran

: Matematika

Materi

: Pola Bilangan

Semester/Kelas

: Genap/IX

Petunjuk
1. Untulc penilaian yang ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda
eek (v) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.'
2. Untuk saran-saran revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskan pada naskah
yang perlu direvisi atau pada kolom saran yang disediakan.

Keterangan skala penskoran
1 : berarti "tidak sesuai"
2 : berarti "kurang sesuai"
3 : berarti "sesuai"
4 : berarti "sangat sesuai"

Penilaian ditinjau dari beberapa aspek
No

Aspek Yang Dinilai

Skor

1
Materi
a. Pertanyaan 1 menggali respon siswa selama

2

I

3

4

v

mengikuti kegiatan pembelajaran pola bilangan
b. Pertanyaan 2 menggali pemahaman siswa pada
masalah

sehari-hari yang

v

berkaitan dengan

barisan bilangan
c. Pertanyaan 3 menggali pemahaman siswa pad.a

v

mengenal unsur-unsur barisan bilangan

d. Pertanyaan 4 menggali pemahaman siswa pada

.J

menentukan pola barisan bilangan
e. Pertanyaan 5 menggali pemahaman siswa pada
pengertian
Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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geometri

v'

f. Pertanyaan 6 menggali pemaharnan siswa pada
menentukan suku ke-n barisan aritmetika

J

g. Pertanyaan 7 menggali pemahaman siswa pada
menentukan suku ke-n pada barisan geometri
2

Konstruksi

J

a. Rumusan pertanyaan ringkas
b. Rumusan pertanyaan memberikan informasi

/

yang sesuai

3

Bahasa dan Tulisan
a. Pertanyaan menggunakan bahasa sesuai dengan

v

krudah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. b.
b. Kalimat pertanyaan tidak menimbulkan

v

penafsiran ganda

v
J

c. Rumusan pertanyaan komunikatif dan
menggunakan kata-kata yang dikenal siswa
d. Menggunakan bahasa yang sederhana dan
mudah dimengerti
Jurulah skor

Skor rata-rata
Komentar dan saran perbaikan

Identitas Validator

Nama

: Dr.Susanto,M.Pd

Pekerjaan

: Dosen

Tempat

Tanda Tangan
Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

i

'I

3,8

42704.pdf

453

LEMBAR V ALIDASI
TERHADAP PEDOMAN \VA WAN CARA
Mata Pelajaran

: Matematika

Materi

: Pola Bilangan

Semester/Ke las

: Genap/IX

Petunjuk
1. Untuk penilaian yang ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda
eek (v) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.·
2. Untuk saran-saran revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskan pada naskah
yang perlu direvisi atau pada kolom saran yang disediakan.

Keterangan skala penskoran
1 : berarti "tidak sesuai"
2 : berarti "kurang sesuai"
3 : berarti "sesuai"
4 : berarti "sangat sesuai"

Penilaian ditinjau dari beberapa aspek
No

Aspek Yang Dinilai

Skor
I

2

3

4

Materi
a. Pertanyaan I menggali respon siswa selama

v

mengikuti kegiatan pembelajaran pola bilangan
b. Pertanyaan 2 menggali pemahaman siswa pada
masalah

sehari-hari

\/

yang berkaitan d.:ngan

barisan hilangan
c. Pertanyaan 3 menggali pemahaman siswa pada

v

mengenal unsur-unsur barisan bilangan
d. Pertanyaan 4 menggali pemahaman siswa pada

J

menentukan pola barisan bilangan
e. Pertanyaan 5 menggali pemahaman siswa pada
pengertian
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!

geometri

:

l,/~

f. Pertanyaan 6 menggali pemahaman siswa pada

menentukan suku ke-n barisan aritmetika

v

g. Pertanyaan 7 menggali pemahaman siswa pada

menentukan suku ke-n pada barisan geometri
2

Konstruksi
if

a. Rumusan pertanyaan ringkas
b. Rumusan pertanyaan memberikan informasi

.

v

yang sesuai

3

Bahasa dan Tulisan
a. Pertanyaan menggunakan bahasa sesuai dengan

I/

kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. b.
b. Kalimat pertanyaan tidak menimbulkan

V"

penafsira11 ganda
c. Rumusan pertanyaan komunikatif dan

\)

menggunak:an kata-kata yang dikenal siswa
d. Menggunak:an bahasa yang sederhana dan

,/

mudah dimengerti

Jumlah skor
Skor rata-rata
Komentar dan saran perbaikan

Identitas Validator

t1.9.b.r! ..1.~:Pd.

Nama

: .D..r.....

Pekerjaan

:

.QQ~~XL ............. .

Tempat

:

.f.:K..!.P:.~.~-'.~.Jembe \
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LEMBAR V ALIDASI
TERHADAP PEDOMAN WA WAN CARA
Mata Pelajaran

: Matcmatika

Materi

: Pola Bilangan

Semester/Kelas

: Genap/IX

Petunjuk
1. Untuk penilaian yang ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda
eek (v) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.'
2. Untuk saran-saran revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskan pada naskah
yang perlu direvisi atau pada kolom saran yang disediakan.

Keterangan skala penskoran
1 : berarti "tidak sesuai"
2 : berarti "kurang sesuai"
3 : berarti "sesuai"
4 : berarti "sangat sesuai"

Penilaian ditinjau dari beberapa aspek

I

Aspek Yang Dinilai

Skor
1

2

3

4

Materi

.../

a. Pertanyaan 1 rnenggali respon siswa selama
rnengikuti kegiatan pernbelajaran pola bilangan
b. Pertanyaan 2 menggali pemahaman siswa pada
masalah sehari-hari

v

yang berkaitan dengan

barisan bilangan
c. Pertanyaan 3 menggali pernahaman siswa pada
mengenal unsur-unsur barisan bilangan
d. Pertanyaan 4 rnenggali pemahaman siswa pada

v

v

menentukan pola barisan bilangan
e. Pertanyaan 5 rnenggali pemahaman siswa pada
pengertian
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geometri

!

v

f. Pertanyaan 6 menggali pemahaman siswa pada

menentuk:an suku ke-n barisan aritmetika

v

g. Pertanyaan 7 menggali pemahaman siswa pada
menentuk:an suku ke-n pad.a barisan geometri

Konstruksi

2

v

a. Runrnsan pertanyaan ringkas

v

b. Rumusan pertanyaan memberikan informasi

yang sesua1

Bahasa dan Tulisan

3

v

a. Pertanyaan menggunakan bahasa sesuai dengan
kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. b.
b. Kalimat pertanyaan tidak menimbulkan

v

penafsiran ganda

if

c. Rumusan pertanyaan komunikatif dan
menggunakan kata-kata yang dikenal siswa
d. Menggunakan bahasa yang sederhana dan

v

mud.ah dimengerti

Jumlah skor
Skor rata-rata
Komentar dan saran perbaikan

Identitas Validator

Narna

: .§:Atj.\f...B.9-;?.\~.~!.i ,sPct. NlM

Pekerjaan

: .~t:-.tl.~.~.~:$.>.$.!'Y)P I SMA

Tempat

: .P..l.l'::t1A.$. ...~.~..PROBOllri6&0

Tanda Tangan

~.J
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LAMBl&ANeAr3i Aktivitas Guru Selama Pelaksanaan Pembelajaran
Dengan Pendekatan Problem Solving
Sekolah
Kelas/Sernester
Pertemuan
Sub materi
Hari/ tanggal
Jam

: SMP Negeri 3 Probolinggo
T"TJT"\, __ _

. L'\. I lJUa

: Pertemuan 1
: Menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan
dengan barisan bilangan
\'<ab(A I 18 /\ll~re.t '2-0117"
: i 2. 2.

Petunjuk pengisian
1. Berilah tanda chek (-../) pada setiap indikator yang terdapat pada kolom yang
telah tersedia dengan ketentuan sebagai berikut:
4 : Sangat Baik
3 : Bai..k
2 : Cukup
1 : Kurang
2. Berilah catatan tentang saran maupun kritik pada tcmpat yang tclah tcrscdia.
3. Jika ada aktivitas yang dianggap penting dan belum tercantum pada indikator
agar ditulis di tempat yang telah disediakan.
No

lndikator

1

Skor
2 3

4

TahapAwal
1

2
3

~1enyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang ingin
dicapai
Memberi motivasi siswa dengan memberi pertanyaan
yang relevan
Membagikan LKS

v
v
v

Tahap Inti
4

5

6
7
8
r-

9

10

11

Memberi kesempatan yang cuk.up kepada siswa untuk
bekerja individu
Memonitoring dan membimbing siswa yang mengalami
kesulitan
Membagi siswa menjadi beberapa kelompok
Memberi waktu yang cukup untuk berdiskusi kelompok
Memonitoring dan memhimbing kelompok yang
mengalami kesulitan
Meminta perwakilan setiap kelompok untuk
mempresentasikan hasil diskusi kclompok
Memotivasi setiap anggota kelompok agar dapat
menanggapi apa yang dipresentasikan oleh kelompok
lain
Mengarahkan siswa pada kesimpulan akhir

TahapAkhir
12

Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya
apabila ada materi yang belum dipahami.
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13
14

I Memberikan pekerjall2_I"ll_E1ah (PHR.~)--------+------1--l~HJ_~J
Mengingatkan siswa untuk mempelajari materi
selan"utnya dan men akhiri embelajaran

V

Catatan:

.
total skor
Persentase k e b erh as1 1an = s kor ma ks.ima1 x 100%

Kriteria % Keberhasilan Tindakan
75% <PK< 100% : Sangat baik
50% <PK< 75% : Baik
25% <PK< 50% : Cukup Baik
0% < PK 5 25%
: Tidak Baik
linggo, . .1.f!..:} :-: .~.~~~-

Jy lt. k..u ~
( .......................)
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Lembar Observasi Aktivitas Guru Selama Pelaksanaan Pembelajaran
Dengan Pendekatan Problem Solving
Sekolah
Kelas I Semester
Sub materi
Pertemuan
Hari/ tanggal
Jam

: SMP Negeri 3 Kota Probolinggo
: IX I 2
: Pola Bilangan
:2

: Jum'or 7
: t

~Id.

2o~r.e+ 201£?

a.

Petunjuk pengisian
1. Berilah tanda chek ( ..../) pada setiap indikator yang terdapat pada kolorn yang
telah tersedia dengan ketentuan sebagai berikut:
4 : Sangat Baik
3 : Baik
2 : Cukup
1 : Kurang
2. Berilah catatan tentang saran maupun kritik pada tempat yang telah tersedia
3. Jika ada aktivitas yang dianggap penting dan belum tercantum pada indikator
agar ditulis di tempat yang telah disediakan.
N
o.
1

2
3
4

5
6
7
8
9

10
11

12
13
14

Indikator

1

TahapAwal
Menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang ingin
dicapai
Memberi motivasi siswa dengan rnemberi pertanyaan
yang relevan
Membagikan LKS
Tahap Inti
Memberi kesempatan yang cu.1a1p kepada siswa untuk
bekerja individu
Memonitoring dan membimbing siswa yang mengalarni
kesulitan
Membagi siswa meniadi beberapa kelompok
Memberi waktu yang cukup untuk berdiskusi kelompok
Memonitoring dan membimbing kelompok yang
mengalami kesulitan
Meminta perwakilan setiap kelompok untuk
mempresentasikan hasil diskusi kelompok
Memotivasi setiap anggota kelompok agar dapat
menanirnapi apa yang dipresentasikan oleh kelompok lain
Mengarahkan siswa pada kesimpulan akhir
--- ---....-·
-Tahap Akhir
Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya
apabila ada materi yang beJum dipahami.
Memberikan pekerjaan rumah (PR)
Mengingatkan siswa untuk mempelajari materi
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I selanjutnya dan mengakhiri pembelajaran
Catatan:

.

totalskor

Persentase keberhas1lan = s kor ma ks.una 1 x 100%
Kriteria % Keberhasilan Tindakan
75% <PK s 100% : Sangat baik
50% <PK< 75% : Baik
25% <PK s 50% : Cukup Baik
0% < PK s 25%
: Tidak Baik
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Lembar Observasi Aktivitas Guru Selama Pelaksanaan Pembelajaran
Dengan Pendekatan Problem Solving
Sekolah
Kelas I Semester
Sub materi
Pertemuan
Hari/ tanggal
Jam

: SMP Negeri 3 kota Probolinggo
: IX I 2
: :Menentukan suku ke-n barisan aritmetika

:3

: f<~W

I

2 <7° -

M,ar,J- -

20/._i-

: \ ( .3 .

Petunjuk pengisian
1. Berilah tanda chek ( ..../) pada setiap indikator yang terdapat pada kolom yang
telah tersedia dengan ketentuan sebagai berikut:
4 : Sangat Baik
3 : Baik
2 : Cukup
1 : Kurang
2. Berilah catatan tentang saran maupun kritik pada tempat yang telah tersedia
3. Jika ada aktivitas yang dianggap penting dan belum tercantum pada indikator
agar ditulis di tempat yang telah disediakan.
N
o.

Indikator

TahapAwal
Menyampaikan kompetensi dasar dan tujuari yung ingin
dicapai
2
Memberi motivas! siswa dengan memberi pertanyaan
yang relevan
3
Membagikan LKS
Tahap Inti
4
Memberi kesempatan yang cukup kepada siswa untuk
bekeria individu
5
Memonitoring dan membimbing siswa yang mengalami
kesulitan
6
Membagi siswa meniadi beberapa kelompok
7
Memberi waktu yang cukup t•ntuk berdiskusi kelompok
8 Memonitoring dan membimbing kelompok yang
mengalami kesulitan
9
Meminta perwakilan setiap kelompok untuk
mempresentasikai.1 hasil diskusi kelompok
10 Memotivasi setiap anggota kelompok agar dapat
menanggapi apa yang dipresentasik&n oleh kelompok lain
11 Mengarahkan siswa pada kesimpulan (Jkhir
Tahap Akhir
12 Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya
apabila ada materi yang belum dipahami.
13 Memberikan pekerjaan rumah (PR)
14 Mengingatkan siswa untuk mempelajari materi
1
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I selanjutnya d(l11 ll1engak.hiri ~m_b_e_la~i_ar_an_~--~
Catatan:

.

Persentase keberhasilan

=

total skor
k
ks'
x
s orma 1ma1

100%

Kriteria % Keberhasilan Tindakan
75% <PK < 100% : Sangat baik
50% <PK< 75% : Baik
25% <PK < 50% : Cukup Baik
0% <PK< 25%
: Tidak Baik

.

J.7- 3- 201'7-

1nggo, .................. .
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Lembar Observasi Aktivitas Guru Selama Pelaksanaan Pembelajaran
Dengan Pendekatan Frobiem Soiving
Sekolah
Kelas I Semester
Sub materi
Pertemuan
Hari/ tanggal
Jam

: SMP Negeri 3 Kota Probolinggo

: IX I 2
: Menentukan suku ke-n barisan geometri
:4

: jum'at )

1r- AAa n:t w1r

\ 9- 2

Petunjuk pengisian
1. Berilah tanda chek (;/) pada setiap indikator yang terdapat 'pada kolorn yang
telah tersedia dengan ketentuan sebagai berikut:
4 : Sangat Baik
3 : Baik
2 : Cukup
1 : Kurang
2. Berilah catatan tentang saran maupun kritik pada tempat yang telah tersedia.
3. Jika ada aktivitas yang dianggap penting dan belum tercantum pada inciikator
agar ditulis di tempat yang teiah disediakan.
No

lndikator

Tahap Awai
1

2
3

Menyampaikan kompetensi dasar d;m tujuan yang ingin
dicapai
Memberi motivasi siswa dengan memberi pertanyaan
yang relevan
Membagikan LKS

Tahap Inti
4
5

6
7
8
9
10

11

Memberi kesempatan yang cukup kepada siswa untuk
bekerja individu
Memonitoring dan meillbimbing siswa yang mengalami
kesulitan
Membagi siswa meniadi beberapa kelompok
Memberi waktu yang cukup untuk berdiskusi kelompok
Memonitoring dan membimbing kelompok yang
mengalami kesulitan
Meminta perwakilan setiap kelompok untuk
mempresentasikan hasil diskusi kelompok
Memotivasi setiap anggota kelompok agar dapat
menanggapi a.pa yang dipresentasikan oleh kelompok
lain
Mengarahkan siswa pada kesimpulan akhir

TahapAkhir
12
13

Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya
apabila ada materi yang belum dipahami.
Memberikan pekerjaan rumah (PR)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1

Skor
2 3

4

v
v
v

v
v
v

v
v
\,\,.

v
t,.

v

42704.pdf

464

I 14 I M~n~ingatk~ siswa W:~~.mempe~a~zui materi
I selanJutnya Clan menga.Knm pemt:ie1a,iaran

I

iI

vi
. I

Catatan:

.

Persentase keberhas1lan

=

total skor
k
ks'
x
s or ma 1ma 1

100%

Kriteria % Keberhasilan Tindakan
75% <PK :'.S 100% : Sangat baik
50% <PK :'.S 75% : Baik
25% <PK :'.S 50% : Cukup Baik
0% <PK:::;; 25%
: Tidak Baik

27- '3- 2.vH-

go, ... ················
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LAMPIRAN 14
LEMBAR PENG AMAT AN AKTIVITAS SISWA
Pertemuan

: Pertemuan ke-1

Hari/tanggal

: R~ b<A ) 18 lv1 t1 c-e. t

Waktu

: 2 x 40 menit

201.!:,-

Menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan

Materi

barisan bilangan.

Petunjuk
1. Untuk penilaian kemunculan indikator yang diamati, dimohon memberikan
tanda eek (v) pada kolom kemunculan sesuai dengan penilaian Bapak:/Ibu.
2. Untuk temuan-temuan lain, Bapak/lbu dapat langsung menuliskannya pada
bagian catatan yang disediakan.

Keterangan skala penilaian kemunculan
1 : bcrarti "tidak ada"
2 : berarti "ada, tetapi kurang baik"
3 : berarti "ada dan baik"
4 : berarti "ada dan sangat baik"
Komponen

Indikator

I berpikir l<Jitis

Memberikan respon
menjawab
dengan
pertanyaantentang
pengetahuan awal
2. Menempati kelompok
yang telah ditentukan dan
pembagian
menetapkan
tugas masing-masing
Memahami
masalah(underdstanding)
3.Memahami
permasalahan yang akan
diselesaikan, menyatakan
masalah sehari-hari yang
berkaitan dengan barisan
bilangan
1.

Memfokuskan
pertanyaan

Membangun
keterampilan
dasar

Menyusun
rencana(planning)
4. Berdiskusi dan bekerja
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!1

Mengatur
strategi dan
teknik

sama menvusun JangkahJangkah penyelesaian dari
pem1asalahan
yang
disajikan
•

Melaksanakan
rencana(solving)
5. Berdiskusi dan bekerja
sama melakukan langkahlangkah
penyelesaian
permasalahan dengan
mengunakan
barisan
bilangan

v:

Menyimpulkan

Memeriksa

Memberikan
penjelasan
Ianjut

kembali(checking)
6. rvfengecek rurnus yang
telah ditemukan dengan
menggunakan gambar.
7. Melaporkan hasil kerj a
kelompok,
kemudian
saling menanggap1 hasil
kerja yang ditampilkan
kesimpulan
8. Bersama dengan guru
mem buat Kesimpulan
9. Mengerjakan latihan
secara individu
untuk
lebih memahami konsep
yang dipelaiari
CATATAN:

'J

v

v

Probolinggo,

!8-3

2015

Pengamat

~
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LEI\1BAR PEN GAMA TAN AKTIVIT AS SISW A
Pertcmuan

: Pertemuan ke-1

Hari/tanggal

:

Waktu

: 2 x 40 menit

Materi

K~bu , t8 Marei 201r
: Menyatakan m::isalah sehari-hari yang berkaitan dengan
barisan bilangan.

Petunjuk
1. Untuk penilaian kemunculan indikator yang diamati, dimohon memberikan
tanda eek (v) pada kolom kemunculan sesuai dengan penilaian Bapak/lbu.
2. Untuk temuan-temuan lain, Bapak/lbu dapat langsung menuliskannya pada
bagian catatan yang disediakan.

Keterangan

skal~

penilaian kemunculan

1 : berarti "tidak ada"
2 : berarti "ada, tetapi kurang baik"
3 : berarti "ada dan baik"
4 : berarti "ada dan sangat baik"
Komponen
berpikir kritis

Memfokuskan
pertanyaan

Membangun
keterampilan
dasar

lndikator
l. Memberikan respon
menjawab
dengan
pertanyaantentang
pengetahuan awal
2. Menempati kelompok
yang tela.l-i ditentukan dan
pembagian
menetapkan
tugas masing-masing
Memahami

Kemunculan
1
2
3
4

\/

!,_

\/

masalab(underdstanding)
3.Memahami
permasalahan yang akan
diselesaikan, menyatakan
masalah sehari-hari yang
berkaitan dengan barisan
bilangan

v

Menyusun
rencana(planning)
4. Berdiskusi dan bekerja

v
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sama menyusun langkahlangkah penyelesaian dari
permasalahan
yang
disajikan
Mengatur
strategi dan
teknik

Melaksanakan
rencana(solving)
5. Berdiskusi dan bekerja
sama melakukan langkahlangkah
penyelesaian
permasalahan dengan
mengunakan
barisan
bilangan

v

Menyimpulkan

Memberikan
penjelasan
lanjut

Memeriksa
kembali(checking)
6. Mengecek rumus yang
telah ditemukan dengan
menggunakan gambar.
7. Melaporkan hasil kerja
kelompol~,
kemudian
saling menanggap1 hasil
kerja yang ditampilkan
kesimpulan
8. Bersama dengan guru
mem buat Kesimpulan
9. Mengerjakan latihan
secara individu untuk
lebih memahami konsep
yang dipelajari

v
v

v

I

CATA TAN:

Probolinggo, 18- 3 ..... 2015

c. ~.~0...D..ll\!.(~.V.!I6 .. )l,l~ ~'/Wt I
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LEMBAR PEN GAMA TAN AKTIVIT AS SISW A
Pertemuan

: Pertemuan kc-2

Hari/tanggal

:

Waktu

: 3 x 40 menit

Matcri

: Menentukan pola barisan bilangan

Jurn'a f- 1 :io Mare}

201.f""

Petunjuk

1. Untuk penilaian kemunculan indikator yang diamati, dimohon memberikan
tanda eek (v) pada kolom kemunculan sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
2. Untuk temuan-temuan lain, Bapak/lbu dapat langsung menuliskannya pada
bagian catatan yang disediakan.
Keterangan skala penil:iian kemunculan

1 : berarti "tidak ada"
2 : berarti "ada, tetapi kurang baik"
3 : berarti "ada dan baik"

4 : berarti "ada dan sangat baik"
Komponen
berpikir kritis

Memfokuskan
pertanyaan

MembangW1
keterampilan
dasar

Indikator
l

l. Memberikan respon
menjawab
dengan
pertanyaantentang
pengetahuan awal
2. Menempati kelompok
yang telah ditentukan dan
menetapkan
pembagian
tugas masing-masing
Memahami
masalah(underdstanding)
3.Memahami
permasalahan yang akan
diselesaikan, menentukan
pola barisan bilaagan
Menyusun
rencana(planning)
4. Berdiskusi dan bekerja
sama menyusun langkahlangkah penyelesaian dari
permasalahan
yang
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-- --

-----·-~--

-

I disajikan

Mengatur
strategi dan
teknik

- ---

i

Melaksanakan
'
rencana(solving)
5. Berdiskusi dan bekerja •
sama melakukan langkahpenyelesaian
langkah
permasalahan dengan
mengunakan pola barisan
bilangan

Memeriksa
Menyimpulkan kembali(checking)
6. Mengecek rumus yang
tel ah ditemukan dengan
menggunakan gambar.
7. Melaporkan hasil kerja
Memberikan kelompok,
kemudian
penjelasan
saling menanggap1 hasil
Ianjut
kerja yang ditampilkan
kesimpulan
8. Bersama dengan guru
membuat Kesimpulan
9. Mengerjakan latihan
untuk
secara individu
lebih memahami konsep
yang dipelajari
CATATAN:

---~

I

v

I

\/

v

v
\/

Probolinggo,

~

- 3~ 2015

Pengamat
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LEMBAR PENGAI\1ATAN AKTIVITAS SISWA
Pertemuan

: Pertemuan ke-2

Hari/tanggal

:

Waktu

: 3 x 40 menit

Materi

: Menentukan pola barisan bilangan

Jtnri cd 1 1-01UJatc£J, I 2-0 /J1

Petunjuk
1. Untuk penilaian kemunculan indikator yang diamati, dimohon memberikan
tanda eek (v) pada kolom kemunculan sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
2. Untuk temuan-temuan lain, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada
bagian catatan yang disediakan.

Keterangan skala penilaian kemunculan
l : berarti "tidak ada"
2 : berarti "ada, tetapi kurang baik"
3 : berarti "ada dan baik"
4 : berarti "ada dan sangat baik"
Komponen
berpikir kritis

Indikator
1. Memberikan respon
menjawab
dengan
pertanyaan tentang
pengetahuan awal
2. Menempati kelompok
yang telah ditentukan dan

menetapkan
Memfokuskan
pertanyaan

Kemunculan
4
1
2
3

v
..

v

pembagian

tugas masing-masing
Memahami

masalah(underdstanding)
3.Memahami
permasalahari yang akan
diselesaikan, menentukan
pola barisan bilangan

v

Menyusun

rencana(planning)
Membangun
keterampilan
dasar

4. Berdiskusi dan bekerja
sama menyusun langkahlangkah penyelesaian dari
yang
permasalahan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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disajikan

Mengatur
strategi clan
teknik

I

Melaksanakan
rencana(solving)
5. Berdiskusi dan bekerja
sama melakukan langkahlangkah
penyelesaian
pennasalahan dengan
mengunakan pola barisan
bilangan

Memeriksa
Menyimpulkan kembali(checking)
6. Mengecek rumus yang
telah ditemukan dengan
menggunakan gambar.
7. Melaporkan hasil kerja
Memberikan kelompok,
kemudian
penjelasan
saling menanggap1 hasil
lanjut
kerja yang ditarr..pilkan
kesimpulan
8. Bersama dengan guru
membuat Kesimpulan
9. Mengerjaka...-1 latihan
secara individu untuk
lebih memahami konsep
yang dipelajari
CATATAN:

v

v
v

v

Probolinggo, J.o -3- 2015
Pengamat
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LEMBAR PENGAMATAl\' AKTIVITAS SISWA
Pertemuan

: Pertemuan ke-3

Hari/tanggal

:

w aktu

: 3 x 40 menit

Materi

: Mengenal pengertian barisan aritmetika dan barisan

R. abv )

2 S' M tl I.e.,, f 2-0 I!,-

geometri, serta menentukan suku ke-n barisan aritmetika.

Petunjuk
1. Untuk penilaian kemunculan indikator yang diamati, dimohop memberikan
tanda eek (v) pada kolom kemunculan sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
2. Untuk temuan-temuan lain, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada
bagian catatan yang disediakan.

Keterangan skala penilaian kemunculan
1 : berarti "tidak ada"
2 : berarti "ada, tetapi kurang baik"
3 : berarti "ada dan baik"
4 : berarti "ada dan sangat baik"
Komponen
berpikir kritis

Indikator
1

Kemunculan
4
3
2

1. Memberikan respon
dengan
menjawab
pertanyaantentang

v

pengetahuan awal

I

Memfokuskan
pertanyaan

Membangun
keterampilan
dasar

2. Menempati kelompok
yang telah ditentukan dan
menetapkan
pembagian
tugas masing-masing
Memahami
masalah(underdstanding)
3.Memahami
permasalahan yang akan
diselesaikan,
mengenal
barisan aritmetika dan
barisan geometri, serta
menentukan suku ke-n
barisan aritmetika.
Menyusun
rencana(planning)
4. Berdiskusi dan bekerja

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v
\/

v

Keterangan

I
I

42704.pdf

474

permasalahan
disajikan
Mengatur
strategi dan
teknik

varnz.__ I:
~

Melaksanakan
rencana(solving)
5. Berdiskusi dan bekerja
sarna melakukan langkahlangkah
penyelesaian
permasalahan dengan
mengunakan
barisan
bilangan

Memeriksa
Menyimpulkan kembali(checking)
6. Mengecek rumus yang
telah diternukan dengan
menggunakan gambar.
7. Melaporkan hasil kerja
Memberikan
kelompok,
kemudian
penjelasan
saling menanggap1 hasil
Ianjut
kerja yang ditampilkan
kesimpulan
8. Bersama dengan guru
membuat Kesimpulan
9. Mengerjakan latihan
secara individu untuk
lebih memahami konsep
yang dipelajari

v

CATATAN:

Probolinggo, ,2J' ..... 3- 2015
Pengamat

4~
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LEMBAR PENGAMA TAN AKTIVIT AS SIS\V A
Pertemuan

: Pertemuan ke-3

Hari/tanggal

: r<abu,

Waktu

: 3 x 40 menit

Materi

: Mengenal pengertian barisan aritmetika dan barisan

2.r /f/Jtit~I 2-0iJ-

geometri, serta menentukan suku ke-n barisan aritmetika.
Petunjuk

1. Untuk penilaian kemunculan indikator yang diamati, dimohon memberikan
tanda eek (v) pada kolom kemunculan sesuai dengan penilaian Bapak/lbu.
2. Untuk temuan-temuan lain, Bapak/lbu dapat langsung menuliskannya pada
bagian catatan yang disediakan.
Keterangan skala penilaian kemunculan
1 : berarti ''tidak ada"

2 : berarti "ada, tetapi kurang baik"
3 : berarti "ada dan baik"
4 : berarti "ada dan sangat baik"
Komponen
berpikir kritis

Me1nfokuskan
pertanyaan

Membangun
keterampilan
dasar

Kemunculan
1
4
3
2

Indikator
1. Memberikan respon
dengan
mcnjawab
pertanyaantentang
pengetahuan awal
2. Menempati kelompok
yang telah ditentukan dan
menetapkan
pembagian
tugas masing-masing
Memahami
masalah(underdstanding)
3.Memahami
permasalahan yang akan
mengenal
diselesaikan,
barisan aritmetika dan
barisan geometri, serta
menentukan suku ke-n
barisan aritmetika.
Menyusun
rencana(planning)
4. Berdiskusi dan bekerja
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sama menyusun Jangkahlangkah penyelesaian dari
o
Pemrnsalahan van
I::"
disajikan

!

i

Mengatur
strategi dan
teknik

I

I

I

I

Melaksanakan

rencana(so/ving)
5. Berdiskusi dan bekerja
sama melakukan langkahlangkah
penyelesaian
permasalahan dengan
mengunakan
barisan
bilangan

v

Memeriksa
Menyimpulkan kembali(checking)
6. Mengecek rumus yang
telah ditemukan dengan
menggunakan gambar.
7. Melaporkan hasil kerja
Memberikan
kelompok,
kemudian
penjelasan
saling menanggapi hasil
lanjut
kerja yang ditampilkan
kesimpulan
8. Bersama dengan guru
membuat Kesimpulan
9. Mengerjakan latihan
secara individu untuk
lebih memahami konsep
yang dipelajari
CATATAN:

v

v

v

~~~~~-"-~___...~---'---~'--~...._~~~~~

Probolinggo, 1.S - 3- 2015
Pengamat

Cf;-

(.. J.~(~......\J?.IAJ1A.~.1.JA.)
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LEMBAR PENGAMAT AN AKTIVIT AS SISW A
Pertemuan
Hari/tanggal

: Pertemuan ke-4
m'a f 7 [)__
:

Waktu

: 2 x 40 menit

Materi

: Menentukan suku ke-n barisan geometri

Ju

7-

Ma rt-f zo /J-

Petunjuk

1. Unruk penilaian kemunculan indikator yang diamati, dimohon memberikan
tanda eek (v) pada kolom kemWlculan sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
2. Untuk temuan-temuan lain, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada
bagian catatan yang disediakan.
Keterangan skala penilaian kemunculan

1 : berarti "tidak ada"
2 : berarti "ada, tetapi kurang baik"
3 : berarti "ada dan baik"
4 : berarti "ada dan sangat baik"
Indikator

Komponen
berpikir kritis

Memfokuskan
pertanyaan

\

Membangun
keterampilan
dasar

Kemunculan
'l
4
1
2
~

v

1. Memberikan respon
dengan
menjawab
pertanyaan tentang
pengetalman awal
2. Menempati kelompok
yang telah ditentukan dan
pembagian
menetapkan
tugas masini;i,-masinJ;?:
Memahami
masalah(underdstanding)
3.
Memahami
permasalahan yang akan
diselesaikan, menentukan
suku
ke-n
barisan
geometri

Menyusun
rencana(p/anning)
4. Berdiskusi dan bekerja
sama menyusun langkahlangkah penyelesaian dari
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r

sarna menyusun langkah- I
langkah penyelesaian dari I
pemrnsalahan yang
disajikan

I

j

i

i

Mengatur
strategi dan
teknik

Menyimpulkan

Memberikan
penjelasan
lanjut

I
!

Melaksanakan
rencana(solving)
5. Berdiskusi dan bekerja
sama melakukan langkahlangkah
penyelesaian
permasalahan dengan
barisan
mengunakan
bilangan
Memeriksa
kembali(checking)
6. Mengecek rumus yang
telah ditemukan dengan
menggunakan gambar.
7. Melaporkan hasil kerja
kemudian
kelompok,
saling menanggap1 hasil
kerja yang ditampilkan
kesimpulan
8. Bersama dengan guru
membuat Kesimpulan
9. Mengerjakan latihan
untuk
secara individu
lebih memaharni konsep
yang dipelaiari

v

v

v
v

v

CATA TAN:

...........................................................................................................................................
Probolinggo,

27- 3-

2015

Pengamat

~~

~ H~lat"\ u c.h C\S a na.~)
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SIS\VA
Pertemuan

: Pertemuan ke-4

Hari/tanggal

: Jum 'o.f-,

Waktu

: 2 x 40 menit

Materi

: Menentukan suku ke-n barisan geometri

2r- AIJ4ref 201J-

Petunjuk
1. Untuk penilaian kemunculan indikator yang diamati, dimohon memberikan
tanda eek (v) pada kolom kemunculan sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
2. Untuk temuan-temuan lain, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada
bagian catatan yang disediakan.

Keterangan skala penilaian kemunculan
1 : berarti "tidak ada"
2 : berarti "ada, tetapi kurang baik"
3 : berarti "ada dan baik"

4 : berarti "ada dan sangat baik"
Komponen
berpikir kritis

Indikator

-

Kemunculan
1

2

3

1. Memberikan respon
menjawab
dengan
pertanyaan tentang
pengetahuan awal
2. Menempati kelompok
yang telah ditentukan dan
pembagian
menetapkan
tugas masing-masing
Memfokuskan
pertanyaan

\/

Memahami
masalah(underdstanding)

v

Menyusun
rencana(planning)
4. Berdiskusi dan bekerja
sama menyusun langkahlancl:ah penyelesaian dari
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Memahami
3.
permasa!ahan yang akan
diselesaikan, menemukan
ke-n
barisan
suku
geometri
Membangun
keterampilan
dasar
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perrnasal ah an
disajikan
Mengatur
strategi dan
teknik

yang

I
!
'

Melaksanakan
rencana(solving)
5. Berdiskusi dan bekerja
sama melakukan langkahlangkah
penyelesaian
permasalahan dengan
mengunakan
barisan
bilangan

Memeriksa
Menyimpulkan kembali(checking)
6. Mengecek rumus yang
telah ditemukan dengan
menggunakan gambar.
7. Melaporkan hasil kerja
Memberikan
kelompok,
kemudian
penjelasan
saling menanggapi hasil
lanjut
kerja yang ditampilkan
kesimpulan
8. Bersama dengan guru
membuat Kesimpulan
9. Mengerjakan latihan
secara. individu untuk
lebih memahami konsep
yang dipelajari

v

v

v
i

CATATAN:

.....................................................................................................................................
····································································································································
........................................................................................................................................... .......... .
~

.................................................................................................................................................
Probolinggo,

;}..1- 3-2015

Pengamat

-~-zl.'-

~~

(.llffi ..D.!.~01\-.~(T./i:.id
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LEMBAR V ALIDASI REN CANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Babasan Barisan Bilangan

Pertemuan 1
Petunjuk:
a. Cennati RPP yang akan dinilai dan format penilaian RPP !
b. Berilah tanda checklist ('\/) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap RPP tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen RPP jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat b a1.k
Aspek Penilaian
ldentitas mata pelajaran
Satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, materi peiajaran,
1
iumlah oertemuan.
Penimusan indikator
1

2
3

Skor Penilaian
2
3 4
1

v
v

Kesesuaian dengan SKL, SK, dan KD
Kesesuaian penggunaan k:ita kerja operasional dengan kompetensi
vang diukur

\/

Kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan

v

Perumusan Tujuan Pembelajaran
1

Kesesuaian dengan proses clan hasil belajar yang diharapkan.

2

Kesesuaian dengan kompetensi dasar

v

v

Pemiliban Materi Pembrlajarao
1

v

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

2

Kesesuaian dengan karakteristik siswa

3

Kesesuaian dengan alokasi waktu

v

v

P.:milihan Somber Belajar
1

Kesesuaian dengan SK dan KD

2

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

3

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

v
v
v'

Pemilihan Media Pembelajaran
1

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran

v

2

Kesesuaian dengao materi pembelajaran

v

3

Kesesu"aian dengan Problem Solving model Polya

4

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis
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Skor
n

Aspek Penilaian

2

l

5.

.,

.

rCiiiJ~iaU

3

4

v

Kesesuaian dengan karakteristik siswa.

Model Pembelajaran

v

1.

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran.

2.

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

v

-

Skenario Pembelajaran

I.

Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup denganjelas.

2.

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

3.
4.
5.

v
\/

v

Kesesuaian dengan Keterampilan Berpikir Kritis
Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi.

v

Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi.

v

·--

Penilaian

I.
2.

Kesesuaian dengan tehnik dan bentuk penilaian tahapant Po/ya

3.

Kesesuaian kunci ja"1aban dengan soal.

~ 'i/

v

Kesesuaian dengati lndikator pencapaian kompetensi.

v

9<D

Jumlab

Komentar dan sarap perbaikan secara umum :

C

.

.)

----~~~-~~~----fict~:~-~~-----

-----ci:t-~~~-------------~------------------~----~-i--------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Su

ldentitas Vali~ator
.
~~f'u 1 M. p~
Narna
......... ~........................................
.
Pekerjaan
: ......... ~.~.~ct··· .............. T ... .
Tempat
: ......... .tf..;.:{···~.~~.:.J::~\.-~.

Tanggal

t"f

: ·········'··l············~-~..... ~..r{ ..... .

Tanda tangan : (.......... .
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LEMBAR V ALIDASI REN CANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan

Pertemuan 1
Petunjuk:
a. Cermati RPP yang akan dinilai dan format penilaian RPP !
b. Berilah tanda checklist (.Y) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/lbu terbadap RPP tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen RPP jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat baik
Aspek Penilaian
ldentitas mata pelajaran
Satuan pendiuikan, kelas, semester, mata pelajaran, materi pelajaran,
1
- - iumlah oertemuan.
Perum11san indikator
1

2
3

Skor Peo.ilaian
4
1 2 3

v

Kesesuaian dengan SKL, SK, dan KD
Kesesuai8Jl penggunaa.n kata kerja operasional dengan kompetensi
yang diukur
Kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan

\r

v

v

Perumusan Tujuan Pemhelajaran
1

Kesesuaian dengan proses dan basil belajar yang diharapkan.

v"

2

Kesesuaian dengan kompetensi dasar

v

Pemiliban Materi Pembelajaran
1

v

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

2

Kesesuaian dengan karakteristik siswa

3

Kesesuaian dengan alokasi waktu

v

v

Pemilihan Somber Belajar
l

Kesesuaian dengan SK dan KD

2

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

3

Kesesuaian dengan peningkata..11 keterampifan berpikir kritis

v

v
v

Pemilihan Media Pembelajaran
l Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran
2

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

3

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

4

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis
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r

Skor
P..:uilaiau

Aspek Penilaian
l

5.

2

3

4

v

Kesesuaian dengan karakteristik siswa.

Model Pembelajaran

Lr

1.

Kesesuaian c_lengan tujuan pembelajaran.

2.

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis
--

--

Skenario Pembelajaran

v

- -

-

1.

Menam_pilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dengan jelas.

v

2.
3.
4.
5.

Kesesuaian dengan Problem Solving model Polya

\/

Kesesuaian dengan Keterampilan Berpikir Kritis

v
v
v

Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi.
Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi.

Penilaian
I. Kesesuaian dengan tehnik dan bentuk penilaian tahapan-tahapan Po/ya

2.

i<.esesuaian dengan indikator pencapaian kompeterisi.

\r
\/

3.

Kesesuaian kunci jawaban dengan soal.

v
I~

Jumlab

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·
-------------------------------------------------------------------------------ldentitas Validator
.\-\ b .
p
Nama
Pekerjaan
Tempat
Tanggal

3·a
... .

: ...
Q.... ~.\.t ..~ ..
: r.:;Q1.·;.r..tP..cl.l ..~.Q.9.'S.~L .... r.9.~ .. lka L-i
: .~.r..IJ?. ....~r.il ..'.J~-1::?.~.I'...:
: .1:':1.... M~.~~t.. ...7..... !.'i:?................ .

D.ri5!.'..: .. -..

T anda tangan
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LEMBAR V ALIDASI REN CANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Babasan Barisan Bilangan
Pertemuan 1
Petunjuk:
Cermati RPP yang akan dinilai dan format penilaian RPP !
Berilah tanda checklist (..J) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/lbu terhadap RPP tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen RPP jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat baik
Skor Pen.ilaian
a.
b.

Aspek Penilaian

1

2

3

ldentitas mata pelajaran
Satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran. materi pelajaran,
l
iurnlah
nettemuan.
Perumusan indikator
I

2
3

Kesesuaian dengan SKL, SK. dan KD
Kesesuaian pen~aunaan ks.ta kerja. oper!ISional dengan kompetensi
yang diukur
Kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan

4
\/

v
v

v

Perumusan Tujuan Pembelajaran
l

Kesesuaian dengan proses dan basil belajar yang diharapkan.

2

Kesesuaian dengan kompetensi dasar

v
v

Pemiliban Materi Pembelajarao
1

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

2

Kesesuaian de11gan karakteristik slswa

3

Kesesuaian dengan alokasi waktu

v
I/

v

Pemilihan Somber Belajar
Kesesua!an dengan SK dan KD

v

2

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

v

....

Kesesuaian dengan peninglrntan keterampilan berpikir kritis

v

I

J

Pemilihan Media Pembelajaran
l

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran

v

2

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

v

3

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

4

.

.,

..

Kesesuaian dengan peningkatan keteranipilan berpikir kritis
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Aspek Penilaian
5

Kesesuaian dengan karakteristik siswa

Skor Penilaiag
1 2 3 4

v

Model Pembelajaran
I

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran

v

2

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

\r

Skenario Pembelajaran

1

Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, clan penutup dengan jelas

v

2

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

\/

3

Kesesuaian dengan Keterampilan Berpikir Kritis

v

4

Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi.

v

5

Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi

\/

Penilabm
1

Kesesuaian dengan tehnik clan bentuk penilaian tahapan-tahapan Po/ya

v

2
3

Kes'!suaian dengan indikator pencapaian kompetensi

V'

Kesesuaian kunci jawaban dengan soal

\/

Jumlah

Komentar dan saran perbaikan secara umum :
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LEMBAR VALIDASI REN CANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 2
Petunjuk:
a.
b.

Cermati RPP yang akan dinilai dan format penilaian RPP!
Berilah tanda checklist (...J) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap RPP tersebut!
Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen RPP jika
diperlukan!
Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat baik

c.
d.
e.

Skor Penilaian
1 2 3 4

Aspek Penilaian
ldentitas mata pelajaran
Satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, materi pelajaran,
1
iumla!l Pertemuan.
Perumusan indikator
1

2

3

v
v

Kesesuaian dengan SKL, SK, dan KD
Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dengan kompetensi
yang diukur

v

Kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan

v

Perumusan Tujuan Pembelajaran

1

Kesesuaian dengan proses dan basil belajar yang diharapkan.

2

Kesesuaian dengan kompetensi dasar

v

v

Pemilihan Materi t>embelajaran
1

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

2

Kesesuaian dene;an karakteristik siswa

3

Kesesuaian dengan alokasi waktu

v

v
v

Pemiliban Sumber Belajar

1

Kesesuaian dengan SK dan KD

v

2

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

v

3

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

v

Pemilihan Media Pembelajaran

1

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran

2

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

3

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

4

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis
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Skor
• enitaiau

Aspek Penilaian
l

5.

2

3

4

v

Kesesuaian dengan karakteristik siswa.

Model Pembelajaran
l.

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran.

(.,.-?

2.

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

v

Skenario Pembelajaran

I.

2.
3.
4.
5.

v

Menampilkan kegiatan pendahu!uan, inti, dan penutup dengan jelas.

v

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

V'"

Kesesuaian dengan Keterampilan Berpikir Kritis

v

Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi.

v

Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi.

Penilaian
1.

Kesesuaian dengan tehnik dan bentuk penilaian tahapan Polya

2.

Kesesuaian dengan indikator pencapaian kompetensi.

3.

Kesesuaian kunci jawaban dengan soal.

~

v
v

v

Jumlah
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LEMBAR V ALIDASI REN CANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan

Pertemuan 2
Petunjuk:
a. Cermati RPP yang akan dinilai dan format penilaian RPP!
b. Berilah tanda checklist ('1) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaia.11 Bapak/lbu terhadap RPP tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen RPP jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Perilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat b aik
Aspek Penilaian
ldentitas maai pelajaran
Satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, materi pelajaran,
1
iumlah pertemuan.
Perumusan indikator
1 Kesesuaian dengan SKL, SK. dan KD
Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dengan kompetensi
2
van!!. diukur
3 Kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan

Skor Penilaian
1 2 3 4

v
v

v
v

Perumusao Tujuan Pembelajaran
I

Kesesuaian dengan proses dan hasil belajar yang diharapkan.

2

Kesesuaian dengan kompetensi dasar

v

v

Pemilihan Materi Pembelajaran
Kesesuaian dengan materi pembelajaran

v

2

Kesesuaian dengan karakteristik siswa

\I

3

Kesesuaian dengan alokasi waktu

1

v

Pemilihan Somber Belajar

v

l

Kesesuaian dengan SK dan KD

2

Kesesuaian dengan Problem Solving model Polya

v

3

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

v

Pemilihan Media Pembelajaran

v

I

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran

2

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

3

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

v
v

4

Kesesuaian dengaii peliingkatan keterampilan berpikir kritis

\tf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42704.pdf

r

Skor
Peoilaiao

Aspek Penilaian
I

5.

2

3

4

v

Kesesuaian dengan karakteristik siswa.

Model Pembelajaran
I.

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran.

2.

Kesesuaian dengan Pendekatan Saintifik.

v
v

Skenario Pembelajaran

v

I.

Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup denganjelas.

2.

Kesesuaian dengan Problem Based Learning.

v

3.
4.

Kesesuaian dengan Pendekatan Saintifik.

v

Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi.

5.

Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi.

v

v

Penilaian
l.

Kesesuaian dengan teknik dan bentuk penilaian autentik.

2.

Kesesuaian dengan indikator pencapaian kompetensi.

3.

Kesesuaian kunci jawaban dengan soal.

v·
•

.

Jumlab
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LEMBAR VALIDASI REN CANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan

Pertemuan 2
Petunjuk:
a. Cermati RPP yang akan dinilai dan format penilaian RPP !
b. Berilah tanda checklist (1) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap RPP tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen RPP jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangatb aik
Skor Penilaian
4
1 2 3

Aspek Penilaian
ldeotitas mata pelajarao
Satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran., materi pe!ajaran.,
1
iumlah pertemuan.

\j

Perumusan iodikator
I

2

3

Kesesuaian dengan SKL, SK, clan KD
Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dengan kompetensi
yang diukur

v

v
v

Kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan

Perumusan Tujuan Pembelajaran

l

Kesesuaian dengan proses dan basil belajar yang diharapkan.

v

2

Kesesuaian dengan kompetensi dasar

v

Pemlliban Materi Pembelajaran
1

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

2

Kesesuaian dengan karakteristik siswa

3

Kesesuaian dengan alokasi waktu

v
v

v

PemUibao Sumber Belajar
1

Kesesuaian dengan SK dan KD

2

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

3

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

v

v

v

Pemilihan Media Pembelajaran
I

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran

v

.

2

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

3

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

4

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis
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Aspek Penilaian

Skor Penilaian
4
1 2 3

v'

Kesesuaian dengan karakteristik siswa

5

Model Pembelajaran

1

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran

2

Kesesuaian dengan peningkatan keterampllan berpikir kritis

v

v

Skenario Pembelajaran

1

Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, clan penutup denganjelas

v

2

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

v

3

Kesesuaian dengan Keterampilan Berpikir Kritis

4

Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi.

5

Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi

Penilahm
l

Kesesuaian dengan tehnik clan bentuk penilaian tahapan-tahapan Polya

2

Kesesuaian dengan indikator pencapaian kompetensi

3

Kesesuaian kUnci jaw3ban dengan soal
.Jumlah

v
v

v

v

v
v
103
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LEMBAR VALIDASI REN CANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilao Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 3
Petuojuk:
a.
b.

Cennati RPP yang akan dinilai dan format penilaian RPP!
Berilah tanda checklist ('1) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap RPP tersebut!
Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen RPP jika
diperlukan!
Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat baik
Skor Penilaian
Aspek Penilaian
3
4
1 2

c.
d.
e.

ldentitas mata pelajaran
Satuan pendidikan, kelas, semeste1, mata pelajaran, materi pelajaran,
I
iumlah pertemuan.
Perumusan indikator
I

2
3

VJ
v

Kesesuaian dengan SKL, SK, clan KD
Kesesuaian pen.ggunaan kata kerja operasional dengan kompetensi
yang diukur

v

v

Kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan

Perumusan Tujuan Pembelajaran

I

Kesesuaian dengan proses dan basil belajar yang diharapkan.

2

Kesesuaian dengan kompetensi dasar

v

v

Pemiliban Materi Pembelajaran
1

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

2

Kesesuaian dengan karakteristik siswa

3

Kesesuaian dengan alokasi waktu

v
v

v

Pemilihan Somber Belajar
1

Kesesuaian dengan SK dan KD

v

2

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

v

3

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

Pemiliban Media Pembelajaran
1

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran

2

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

3

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

4

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis
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i

Skor
Peniiaian

Aspek Penilaian
1

2

4

v

Kesesuaian dengan karakteristik siswa.

5.

3

Model Pembelajaran
1.

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran.

2.

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis
·-

·--

Skenario Pembelajaran
I.

2.

v
t/

v

Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dengan jelas.

v

i Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

v

3. j Kesesuaian dengan Keterampilan Berpikir Kritis
4.

Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi.

5.

Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi.

v

v

-

Penilaian
I.

Kesesuaian dengan tehnik dan bentuk penilaian tahapan Po/ya

2.

Kesesuaian dengan indikator pencapaian kompetensi.

3.

Kesesuaian kunci jawaban dengan soal.

~ '\/

v

--

v

Jumlah

Komentar dan saran perbaikan secara umum :
~~

i~·

~~ i

1, .

rL

~
--__ i_____ --- ----· ---~--1~~~-.-- - -r--;.;---.. ------'1-~--t-~;-~--.--- --- --!- 'V

t4:> (;

X:J~

-

-----~--~-~--C-:1:.;f___ ~--------:-~--~~
----------------------------------~---f~--~---~----------------------lden~itas Vali~ator
Nruna.

PekeIJaan
Tempat
Tanggal

.

5

Sv S~ /\~ .yr}J
............................... ..

: ....... ~. ~
........:y:~L ........ Gt... :......... .,.~
1

r .....

: ......... f..~.f..M.... ~.~Y.... :.~: ...
: ........~1. ...........0.-.~~~.......~~........ .

.,/

Tanda tangan : ( ................................................. )

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42704.pdf

LEMBAR V ALIDASI RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan

Pertemuan 3
Petunjuk:
a. Cennati RPP yang akan dinilai dan format penilaian RPP!
b. Berilah tanda checklist (...J) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap RPP tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen RPP jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat b aik
Aspek Penilaian

Skor Penilaian

1

2

3

Identitas mata pelajaran
Sa..'uar. pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, materi pelajaran,
1
jumlah perte::nuan.
Perumusan indikator
I

2

3

4

v
v

Kesesuaian dengan SKL, SK, dan KD
Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional denga!l kompetensi
yang diukur

v

Kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan

v

Perumusan Tujuan Pembelajaran
1

Kesesuaian dengan proses dan basil belajar yang diharapkan.

v

2

Kesesuaian dengan kompetensi dasar

v

Pemilihan Materi Pembelajaran
1

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

2

Kesesuaian dengan karakteristik siswa

3

Kesesuaian dengan alokasi waktu

v

v

v

Pemilihan Sumber Belajar
1

Kesesuaian dengan SK dan KD

2

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

3

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

v

v

v

Pemilihan Media Pembelajaran
l

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran

v

2

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

v

3

Kesesuaian dengan Problem Solving "model Po/ya

4

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis
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Skor
ll

Aspek Penilaian
I

5.

.•

.

• enitatan

2

3

4

v

Kesesuaian dengan karakteristik siswa.

Model Pembelajaran
I.

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran.

2.

Kesesuaian dengan Pendekatan Saintifik.

v
v

Skenario Pembelajaran
I.

Menampilkan kegiatan pendahuluan. inti, dan penutup dengan jelas.

2.

Kesesuaian dengan Problem Based Learning.

3.

Kesesuaian dengan Pendekatan Saintifik.

4.
5.

Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi.

v

v

Penilaian
l.

Kesesuaian dengan teknik dan bentuk penilaian autentik.

2.

Kesesuaian dengan indikator pencapaian kompetensi.

3.

Kesesuaian

v

dengan soal.
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LEMBAR V ALIDASI RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan

Pertemuan 3
Petunjuk:
a. Cennati RPP yang akan dinilai dan format penilaian RPP !
b. Berilah tanda checklist ('1) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/lbu terhadap RPP tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen RPP jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat bal.k
Aspek Penilaian

Skor Penilaian

1

2

3

Identitas mata pelajaran
Satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, materi pelajaran,
1
jumlah pertemuan.
Perumusan indikator
1
2

3

4

v
v
v

Kesesuaian dengan SKL, SK, dan KD
Kesesuaian penggunaan kata kerja opcrasional dengan kompetensi
...
yang diukur
Kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan, cbm keterampilan

\I

Perumusan Tujuan Pembelajaran
1

Kesesuaian dengan proses dan basil belajar yang diharapkan.

2

Kesesuaian dengan kompetensi dasar

'I/

v

Pemilihan Materi Pembelajaran
1

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

2

Kesesuaian ciengan karakteristik siswa

v
v

3

Kesesuaian dengan alokasi waktu

v

Pemilihan Sumber Belajar
1

Kesesuaian dengan SK dan KD

2

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

3

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

v
v

v

Pemiliban Media Pembelajaran
1

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran

v

2

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

V'

3

Kesesuaian dengan Problem Solving model Polya

4

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis
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Aspek Penilaian
5

Kesesuaian dengan karakteristik siswa

Skor Penilaian
2
4
3
1

v

Model Pembelajaran
I

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran

2

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

v

v

Skenario Pembelajaran
l

Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dengan jelas

2

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

3

Kesesuaian dengan Keterampilan Berpikir Kritis

4

Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi.

5

Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi

"#

v
v

v

v

Penilaiau
1

Kesesuaian dengan tehnik dan bentuk penilaian tahapan-tahapan Po/ya

v

2

Ke.>esuaian dengan indika:or pencapaian kompetensi

v

3

Kesesuaian klmci jawaban dengan soal
Jumlah

v

103

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

-~--------------------------------------------------------------------------

Identitas Validator
Nama
: ~Atl.\f...\3-W\~tt\!.?.:~:.N.1:.~.
Pekerjaan
Ternpat
Tanggal

t;fK~~A~~£·~·~6~~·a;co

:
..................................................... .
: J.7.....~A~.~I...~QJ?. .. :.......... .

Tanda tangan : ( ..................................................... )
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LEMBAR VALIDASI REN CANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan

Pertemuan 4
Petunjuk:
a. Cermati RPP yang akan dinilai dan format penilaian RPP!
b. Berilah tanda checklist ('1) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap RPP tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen RPP jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat balt(
.•
Aspek Penilaian
Ideatitas mata pelajaran
Satuan pendidilcan, kelas, semester, mata pelajaran, materi pelajaran,
1
jumlah pertemuan.
Perumusan indikator
1
2

3

Skor Penilaian

1

2

3

4

'\/

v

Kesesuaian dengan SKL, SK, clan KD
K<!sesuaian pcnggunaan kata kerja operasional dengan kompetensi
yang diukur
Kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan

v
v

Perumusan Tujuan Pembelajaran
1

Kesesuaian dengan proses dan basil belajar yang diharapkan.

J

Kesesuaian dengan kompetensi dasar

v
v

Pemiliban Materi Pembelajaran

1

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

2

Kesesuaian dengan karakteristik siswa

3

Kesesuaian dengan alokasi waktu

v
v

v

Pemiliban Somber Belajar
l

Keses~ian

2

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

3

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

v

dengan SK dan KD

\/

v

Pemiliban Media Pembelajaran

1

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran

v

2

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

v

3

Kesesuaian dengan rroblem Solving model Po/ya

v'

4

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

v

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Skor
Pcniiaian

Aspek Penilaian
1

5.

2

3

4

v

Kesesuaian dengan karakteristik siswa.

Model Pembelajaran
I.

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran.

v

2.

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

v

Skenario Pembelajaran
l.

Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dengan jelas.

r/

2.

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

v

3.

Kesesuaian dengan Keterampilan Berpikir Kritis

t/

4.
5.

Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi.

\/

Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi.

v'

Penilaian

-

1.

Kesesuaian dengan tehnik dan bentuk penilaian tahapan Po/ya

2.
3.

Kesesuaian dengan indikator pencapaian kompetensi.

\lO

v
v
v.

Kesesuaian kunci jawaban dengan soal.
Jumlah

~~~~~:~-~~;~-~~€~~-::~!~--~·-~-~-~--~
Mo<..~~ ~-.:._. ~ ~' /
LO.....-i.v

'

'I

--------------~~[--------------------------··------~-----------------------------

Identitas Validator
Nama.

PekerJaan
Tempat
Tanggal

:

(

M f~

······i()a··s--20·~. ~. .'. .... :.:··········

: ·······.···[C.·········cr···········: ~
: ······r~·~.P.~~: ....~i·:.::····
: .......... /................................. :J. ..... .

1

Tanda tangan : ( ................................................. )
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LEMBAR V ALIDASI RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan

Pertemuan 4
Petunjuk:
a. Cermati RPP yang akan dinilai dan format penilaian RPP!
b. Berilah tanda checklist (--J} pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap RPP tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen RPP jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat bru'k
Aspek Penilaian

Skor Penilai&n
4
1 2 3

Identitas mata pelajaran
Satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, materi pelajaran,
I
jumlah pertemuan.

\/'

Perumusan indikator
I

2
3

v

Kesesuaian dengan SKL, SK, clan KD
Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dengan kompetensi
yang diukur
Kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan

v

v

Perumusan Tujuan Pembelajaran

1

Kesesuaian dengan proses dan hasil belajar yang diharapkan.

2

Kesesuaian dengan kompetensi dasar

v

Pemilihan Materi Pembelajaran

v

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

v

2

Kesesuaian dengan karakteristik siswa

v

3

Kesesuaian dengan alokasi waktu

1

Pemilihan Sumber Belajar

-.

.v

Kesesuaian dengan SK clan KD

v

2

Kesesuaian dengan Problem So/;1ing model Po/ya

v

3

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

I

Pemilihan Media Pembelajaran

v

v

1

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran

2

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

v

3

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

v

4

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Skor
Penilaian

Aspek Penilaian
I

5.

2

3

4

\,/

Kesesuaian dengan karakteristik siswa.

Model Pembelajaran
I.

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran.

2.

Kesesuaian dengan Pendekatan Saintifik.

v
v

Skenario Pembelajaran

I

v

l.

Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup denganjelas.

2.

Kesesuaian dengan Problem Based Learning.

v

3.
4.
5.

Kesesuaian dengan Pendekatan Saintifik.

v

Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi.
Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi.

V'

v

Penilaian
1.

Kesesuaian dengan teknik dan bentuk penilaian autentik.

2.
3.

Kesesuaian dengan indikator pencapaian kompetensi.
Kesesuaian kunci jawaban dengan soal.

-

Jumlah

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

Identitas Validator

Nam~
Pekei:iaan
Tempat
Tanggal

\-\

\? .

1

IV\

?d

~~~P~oct~-;;{~· ··i~~ir·~~d· .. ···a~vrar1kC1 -

:.......................... 9. ...................1/J. .. .
: T.~~f ..0.:0&;1.,J.emb.~r.:............. .
..................................................... .

Tanda tangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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LEMBAR V ALIDASI REN CANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan

Pertemuan 4
Petunjuk:
a. Cermati RPP yang akan dinilai dan format penilaian RPP!
b. Berilah tanda checklist (.../) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap RPP tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen RPP jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat ba1"k
Aspek Penilaian

Skor Penilaian
4
1 2 3

Identitas mata pelajaran
Satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, :nateri pelajaran,
l
jumlah pertemuan.
Perumnsan indikator
l
Kesesuaian dengan SKL, SK, dan KD
Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dengan kompetensi
2
yang diukur
3 Kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan, clan keterampilan

v

Perumusan Tujuan Pembelajaran
1 Kesesuaian dengan proses dan basil belajar yang diharapkan.

v

2

v'

v
v

\I

Kesesuaian dengan kompetensi dasar

Pemilihan Materi Pembelajaran
1 Kesesuaian dengan materi pembelajaran
2

Kesesuaian dengan karakteristik siswa

3

Kesesuaian dengan atokasi waktu

v
v

Pemilihan Somber Belaja:Kesesuaian dengan SK dan KD
l
2

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

3

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

"vv

Pemilihan Media Pembelajaran
Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran
l
2

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

3

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

4

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v

v

v
v

v

42704.pdf

Aspek Penilaian
5

Skor Peoilaian
3
2
4
1

v

Kesesuaian dengan karakteristik siswa

Modiel Pembelajaran
I

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran

2

Kesesuaian dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis

v

v

Skenario Pembelajaran
l

Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup denganjelas

2

Kesesuaian dengan Problem Solving model Po/ya

3

Kesesuaian dengan Keterampilan Berpikir Kritis

4

Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi.

5

Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi

Penilaian,
I
Kesesuaian dengan tehnik dan bentuk penilaian tahapan-tahapan Po/ya

2

Kesesuaian dengan indikator pencapaian kompetensi

3

Kesesuaian kunci jawaban dengan soa!
Jumlah

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

lden~itas

Nama
Pekerjaan
Tempat
Tanggal

Validator
A
: .g~~.\f..~~!~~!j.... ~.·.. ~.M~
: .P.J;;J:1fu~.WA:?...~N.l.P..!.§.~.t\ ..
: P.J.~.N.M .... M~...P.®.~~.~f.1§60
: J.7. .... ~.A~¥.:I ....?.:Q.!2. .......... .

Tanda tangan : ( ....~ ......... )
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v

v

v
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LEMBAR V ALIDASI LEMBAR KERJA SISWA
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Babasan Barisan Bilangan
Pertemuan 1
Petunjuk:
a
Cermati LKS yang akan dinilai dan format penilaian LKS !
b. Berilah tanda checklist (--./) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap LKS tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen LKS jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat baik

ASpek Periilaian
Format Lembar Kerja Siswa (LKS)
l. Kesesuaian pembagian isi LKS dengan indikator basil belajar yang ingin
dicapai.

Skor Penilaiaa

1

i

I

4

\./

-.

(V)

2. Dayatarik.
3. Kesesuaian teks dengan ilustrasi.
4. Jenis den ukuran huruf.
5. Pengaturan urutan pembagian isi LKS.

~

v
v

~

v

v

Ilustrasi

t. Dukungan ilustrasi t~rhadap kejelasan materi pembeiajaran.
2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajar<lD.

v
v

Bahasa
I. P,enggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

2. Kesesuaian dengan tingkat perkembaugan siswa.
e-.

3. Kalimat tidak mengandung makna ganda.
4. Kesederhanaan dan kejelasanan rumusan kalimat.
§. Kottitii1ikatif.

v

v

v

v

Materi Pembelajanan

I. Kebenaran materi pembelajaran yang disaJikan.

\/

2. Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.
3. Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.

v

4.

v

Kesesuaian dengan alokasi waktu.

5. Mendukung proses pembelajaran problem solving model Po/ya
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
(menganalisis, menyirnpulkan. menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandin!!kan. mengoreksi, menielaskan)
Pertanraan Soal

-

<

·-
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Aspek Penilaian
1. Mendukung materi pembelajaran.

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

l

Skor Penilaian
I
I
I
1
2
3
4
I

v
v'

3. Merupakan masalah kontekstual

\)

4. Merangsang rasa ingin tabu siswa untuk mencari solusinya.

v

5. Menarik untuk dipecahkan.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
membuktikan,
(menganalisis,
menemukan,
menyimpuJkan.
memprediksi, roembandingkan, mengoreksi, menjelaskan)
7. Membuat konten matematika yang penting.

Ir

8. Kejelasan rumusan soal.
9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.
Jumlab

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

ldentitas Vali~ator °Qf. ~U<;.tLV\{o JM. PJ..-N runa.
. .........(5(is. '.fA.1 .................:............ ..
PekeIJaan
: ............ je..................... ~ ....... ..... ..
0 .. .
rempat
: .........f ·-y .. ~... 0.~.l.~:.\:J~·:P
Tanggal
: ......... !.7........... f.~.... iKJ.~ ....... ..
Tanda tangar1

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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LEMBAR VALIDASI LEMB:\R KER.TA SJSWA
Problem So!ving Da!am Peningkatan h:e!erampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 1

Petunjuk:
a.
b.
c.
d.
e.

Cem1ati LKS yang akan dinilai dan format penilaian LKS!
Berilah tanda checklist (\!) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap LKS tersebut!
Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen LKS jika
di perl ukan !
Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat baik
Skor Penilaian
Aspek Penilaian
4
1
2 I 3

Format Lembar Kerja Siswa (LKS)
1. Kesesuaian pembagian isi LKS dengan indikator hasil beiajar yang ingin
dicapai.

v

2. Daya tarik.

v

v
v

3. Kesesuaian teks dengan ilustrasi.
4. Jenis dan ukuran huruf.

v

5. Pengaturan urutan pembagian isi LKS.
Ilustrasi
1. Dukungan ilustrasi terhadap kejelasan materi pembelajaran.

v

2. Kete1kaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.

I/

Bahasa
1. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

2. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.
3. Kalimat tidak mengandung makna ganda.
4. Kesederhanaan dan kejelasanan rumusan kalimat.

v
v
v
v
v

5. Komunikatif.
Materi Pembelajaran

3. Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.

v
v
v

4. Kesesuaian dengan alokasi waktu.

tr

I. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

2. Penyusunan urutan materi pembelajaran secara siste~atis dan logis.

5. Mendukung proses pembelajaran problem solving model Polya
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandingkan, mengoreksi, menjelaskan)
Pertanyaan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

.

v

v

42704.pdf

Skor Penilaian

Aspek Penilaian

i

2

J"'

1. Mendukung materi pembelajaran.

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

3. Merupakan masalah kontekstual
4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.
5. Menarik untuk dipecahkan.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan. mempredikc:i
membandinirkan, mengoreksi, menjelaskan)

v
v

v
v
'\/

v

7. Membuat konten matematika yang penting.
8. Kejelasan rumusan soal.

v

9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

Pd
Identitas Validator
Nama
: .i?.F.:.M.:.t\Qt?.~.Li .. t.1: .... ~...........
tk
Pekerjaan
: .IS9..-.P.f9SLM0.9.!f:t~r...... ~.~!9~~h tVIC/lte~ I ~
Tempat
: £.~.L\. .......
J~.~~r.: ........... .
Tanggal
: ..'S. ...fY:0..r:~......~!?.J.~.................. .

1.J.

/

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v

/03

Jumlab

Tanda tangan : ( ................. .

4

\/

)
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LEMBAR V ALIDASI LEM BAR KERJA SISW A
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 1
Petunjuk:
a. Cerrnati LKS yang akan dinilai dan format penilaian LKS t
b. Berilah tanda checklist (Y) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap LKS tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen LKS jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat baik
Skor Penilaian
Aspek Penilaian
1

2

I

3

Format Lembar Kerja Siswa (LKS)
I. Kesesuaian pembagian isi LKS dengan indikator hasil belajar yang ingin
dicapai.
2. Daya tarik.

\/

3. Kesesuaian teks dengan ilustrasi

v

.•

v
v
v

4. Jenis dan ukuran huruf.

5. Peng:ituran urutan pembagian isi LKS.
Ilustrasi
I. Dukungan ilustrasi terbadap kejelasan materi pembelajanu1.

v
v

~

2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.
Bahasa
1. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

4

v

2. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.

v

3. Kalimat tidak mengandung makna ganda.

v

4. Kesederhanaan dan kejelasanan rumusan kalinlat.

v

5. Komunikatif.

\/

Mate:-i Pembelajarao

v

I. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikao.

v

2. Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logi.>.
3. Kesesuaian dtngan indikator yang ingin dicapai.

v

4. Kesesuaian dengan alokasi waktu.

v

5. Mendukung proses pembelajaran problem solving model Polya
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandingkan, mengoreksi, menjelaskan)
Pertanyaan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v

v
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Aspek Penilaian

Skor Penilaiap
2
3
4
1

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

v
v

3. Merupakan masalah kontekstual

V"

l. Mendukung materi pembelajaran.

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

5. Menarik untuk dipecahkan.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan. memprediksi,
membandingkan, mengoreksi, menjelaskan)
7. Membuat konten matematika yang penting.

8. Kejelasan rumusan soal.
9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.
Jumlah

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

ldentitas Vali~a~o_rtilr RDJ\KI ti, SP.cl. MM

Nama
Pekerjaan
Tempat
Tangga1

..................................................... .
: .r.F..!:\~8.~~7?...-:?.~P.f..:?.~.~--···
· D~tiAS MB PROBOLIHG;;O
; )z::::§~~~t.::::~9.rn~::::::::::::

Tanda tangan :

r: ........................~.... >.. ........ )

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v

v

v
v
v
v
lta
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LEMBAR V ALIDASI LEMBAR KERJA SISWA
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 2
Petunjuk;
a. Cermati LKS yang akan dinilai dan format penilaian LKS !
b. Berilah tanda checklist (~) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap LKS tersebut!
c. Berik:an catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen LKS jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : Sfill:gat tidak baik
2 : tidak baik
~ : baik
4 : sangat baik

Skor Penilaian
1
4
i I 3

ASpeli Penilaiaii
Format Lembar Kerja Siswa (LKS)
l. Kesesuaian pembagian isi LKS dengan indikator basil
dicapai.

bel~jar

v

yang ingin

2. Daya tarik.
3. Kesesuaian teks dengan ilustrasi.
4. J enis dan .uk:uran huruf.
5. Pengaturan urutan pembagian isi LKS.

\/
\/
\/
\/

Ilustrasi
1. Dukungan ilustrasi terhadap kejelasan materi pembelajaran.

2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.

v
v

Bahasa
1. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

2. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.
3. Kalimat tidak mengandung makna ganda.
4. Kesederhanaan dan kejelasanan rumusan kalimat.
~.

Komunikatif.

v

v

\/

v

v

Materi Pembelajaran
1.

Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

2. Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.
3. Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.
4. Kesesuaian dengan alokasi waktu.
5. Mendukung proses pembelajaran problem solving model Po/ya
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandinitlcan, mengoreksi, menjelaskan)
Pertanyaan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v
v

\/

v

v

v
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.

Asnek
Penilaian
.
-

1. Mendukung materi pembelajaran.
2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

Skor Penilaian
1

2

3

3. Merupakan masalah kontekstual

Cv)

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

(V)

v

v
v

5. Menarik untuk dipecahkan.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
membuktikan,
menemukan,
menyimpulkan,
(menganalisis,
memprediksi, membandintl.an, mengoreksi, menielaskan)
-·
7. Membuat konten matematika yang penting.

G

v
,
v

8. Kejelasan rumusan soal.

v

9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.

v

Jumlah

\Jt.

ldentitas Vali~ator
~v<;~i'o M ,ptl ,
1
Nama
. ········;y··········································
Pekerjaan
: ...........q?..~···················:~·i····r·
Tempat
: ........f.~~f.~.LY.: ... ~~--~
Tanggal
: ........ !.J:.............. ~ ..........'J .... .

Tanda tangan : ( ......... ., ...... .

L

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

4

v
\.0 v

82-
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LEMBAR V ALIDASI LEMBAR KERJA SISWA
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 2
Petunjuk:
a. Cermati LKS yang akan dinilai dan format penilaian LKS !
b. Berilah tanda checklist ('1) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap LKS tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen LKS jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tid8k baik
3 : baik
4 : sangat baik
Skor Penilaian

Mpek Penilaiaii

1

i

I

~

Format Lembar KerjH Siswa (LKS)
1. Kesesuaian pembagian isi LKS dengan indikator basil belajar yang ingin
dicapai.
2. Daya tarik.

4

..;
v

3. Kesesuaian teks dengan ilustrasi.

'V

4. Jenis dan _ukunm hur:uf.

v

v

5. Pengat1.1ran urutan pembagian isi LKS.
llus~rasi

v

L Dukungar. ilustrasi terhadap kejelasan materi pembelajaran.

v

2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.
Bahasa

v
v
v

I. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

2. Kesesuaian dengan tinclrat perkembangan siswa.
3. Kalimat tidak mengandung makna ganda.
4. Kesederhanaan dan kejelasanan rumusan kalimat.
~- Komtifiikatif.

"V
y
_,

Materi Pembelajaran

v

I. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

2. Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.
3. Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.
4. Kesesuaian dengan alokasi waktu.
5. Mendulrung proses pembelajaran problem solving model Po/ya
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandin!!kan, mengoreksi, menielaskan)
Pertanraan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v

v

v

v

v
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Skor Penilaian
I
I
I
4
2
3
I

Aspek
Penilaian
-

v

1. Mendukung materi pernbelajaran.

~

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

v

3. Merupakan masalah kontekstual

v

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

v

5. Menarik untuk dipecahkan.
6. Mendukung proses pembelajaran

dengan pendekatan saintifik
(mengamati,
menanya,
mengumpulkan
informasi/eksperimen,
menirasosiasi/mengolah informasi, dan rnengornunikasikan)
7. Membuat konten matematika yang penting.

v
~·

8. Kejelasan rumusan soal.

v

9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.

9r-

Jumlah

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

ldentitas Validator
b
MP
Nama
: .V.r. ..l:"i ...\j.<?..d~!.: ...... ;... Q...............
Pekerjaan
: .K0.....\?.P. ... L.M~.9.~H~r:: ..~r!.4cl
Tempat
: .f.K.lP.......V.~t.i.J.~~.\?.~r.: ...... .

Tan.ggal

: ..................... : .............................. .

Tanda tangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v

· All o. +e m Cl

ti k
q
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LEMBAR VALIDASI LEMBAR KERJA SISWA
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 2
Petunjuk:
a. Cermati LKS yang akan dinilai dan format penilaian LKS !
b. Berilah tanda checklist ('1) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak!Ibu terhadap LKS tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikar1 setiap komponen LKS jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat b aik
ASpek Penilaiaii

Skor Penilaiao

1

2

I

3

Format Lembar Kerja Siswa (LKS)
1. Kesesuaian pembagian isi LKS dengan indikator hasil belajar yang ingin
dicapai.

2.
3.
4.
5.

v
v

Daya tarik.

v

Kesesuaian teks dengan ilustrasi.
Jenis dan ukuran huruf.
Pengaturan urutan pembagian isi LKS.

4

t/

v

llustrasi

1. Dul"lJllgan ilustrasi terhadap kejelasan materi pembelajaran.

2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.
Bahasa

v
v

v

1. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

2. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.
3. Kalimat tidak mengandung makna ganda.
4. Kesederhanaan dan kejelasanan rumusan kalimat.

v
v

5. Komooikatlf.

v

!.,...-

Materi Pembelajaran
1. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

2.
3.
4.
5.
6.

Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.
Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.
Kesesuaian dengan alokasi wakiu.
Mendukung proses pembelajaran problem solving model Polya
Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandingkan, mengoreksi, menjelaskan)

Pertan~aan

Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v

v
v

v
~

v
--
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Aspek Penilaian

Skor Penilaiafl
2
3
4
1

I. Mendukung materi pernbelajaran.

v

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

~

v

3. Merupakan masalah kontekstual

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.
5. Menarik untuk dipecahkan.
6. Mendukung proses pemtelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandinl!kan, mengoreksi, menielaskan)
7. Membuat konten matematika yang penting.

8. Kejelasan rumusan soal.

9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.
Jumlah

Komentar dan saran perbaikan secara umure :

ldentitas Validator
: §!~_1}_1.f...B9.;J:!.'::-.~'..\.~ ..§.:~~ ..:~.~
: .~t\~f.\~.~ ...§.~.~!.:?.~.~..... .
: Q.~~t1.~.J~~--~~9.~9JJJj~.~O
: .1.7.....tf.l.~~~.T. ..~~~ ................ .

Nama
Pekerjaan
Tempat
Tanggal

Tanda tangan : ( ..................................................... )

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

\/

v
~

v

v
v
qB
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LEMBAR V ALIDASI LEMBAR KERJA SISWA
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 3
Petunjok:
a. Cermati LKS yang akan dinilai dan format penilaian LKS !
b. Berilah tanda checklist (..J) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap LKS tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen LKS jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat bcik
Skor Penilaian
ASpek Penilaian
4
1
1 I J

.

Format Lembar Kerja Siswa {LKS)
1. Kesesuaian pembagian isi LKS dengan indikator hasil belajar yang ingin
dicapai.
2. Daya tarik.
3. Kesesuaian teks dengan iluscrasi.

4. Jenis dan ukuran huruf.
5. Pengaturan urutan pembagian isi LKS.

v
v
v

v

Ilustrasi
I. Dukungan ilustrasi terhadap kejelasan materi pembelajaran.

2. Keterkaitan ilust111si dengan materi pembelajaran.

v

v

Bahasa
1. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

\/

2. Kesesuaian dengan tingkat ~erkembangan siswa.
3. Kalimat tidak mengandung makna ganda.

V'

4. Kesederhanaan dan kejelasanan rumusan kalimat

\/

j_

Komtilllkatlf.

\/

v

Materi Pembelajaran
l. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

2. Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.

3.
4.
5.
6.

Kesesuaian dengan indikatcr yang ingin dicapai.
Kesesuaian dengan alokasi waktu.
Mendukung proses pembelajaran problem solving model Po/ya
Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandinl!kan. mengoreksi, menielaskan)

Pertanvaan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v

v

v
v
v

v

v
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Aspek
Penilaian
.

Skor Penilaian
3
4
l
I

1. Mendukung materi pembelajaran.

v'

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

v

3. Merupakan masalah kontekstual

v

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

v'

5. Menarik ~tuk dipecahk:an.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterarnpilan berpikir kritis

\/

membuktikan.
menyimpulkan,
menemukan,
(menganalisis,
memorediksi, membandintl:an, mengoreksi, menjelaskan)
7. Membuat konten matematika yang penting.

8. Kejelasan rumusan soal.
9. Lebih dari satujawaban benar/satu cara penyelesaian.

Komentar dan saran5rbaikan secara umum :
~en.--

.~

v

v

- ~"'1.-

-------~-------------------------------------- ------

ldentitas Vali~ator f· ~IJ~ ~ ,_,~ • p~
1
NamR
.........P. ..........................................
.
Pekerjaan
: ........~~-~····················~···
Tempat
: ........ .f.,f.~f. ... ~.~.~~ ..
Tanggal
: .........1.1.....0.~ ........ '.?2.~{ ..... .

:.J ......... :- .....

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v

'j ~

Jumlah

_________________________

v
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LEMBAR V ALIDASI LEMBAR KERJA SISWA
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 3
Petunjuk:
a. Cermati LKS yang akan dinilai dan format penilaian LKS !
b. Berilah tanda checklist (-Y) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap LKS tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen LKS jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
I : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat ba ik
ASpek: Peiiilaian

.

Skor Penilaian
4
1
2 I J

Format Lembar Kerja Siswa (LKS)
1. Kesesuaian pembagian isi LKS dengan indikator basil belajar yang ingin
dicapai.

2.
3.
4.
5.

v
~

Daya tarik.
Kesesuaian teks dengan ilustrasi.

v

Jenis dan ukuran huruf.

v

v

Pengaturan urutan pembagian isi LKS.

Ilustrasi
l. Dulamgan ilustrasi terhadap kejelasan materi pembelajaran.

2. Keterkaitan iiustrasi dengan materi pembelajaran.

vi
v

Bahasa

v

l. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

v

2. Kesesuaian deolIBD tin!!kat perkembangan siswa.
3. Kalimat tidak mengandung makna ganda.
4. Kesederhanaan dan kejelasanan rum!JSan kalimat.

v

v

v

~- Komlii1ika:tlf.

Materi Pembelajaran
1. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.
.~

2. Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.
3.
4.
5.
6.

v

Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.
Kesesuaian dengan alokasi waktu.
Mendukung proses pembelajaran problem solving model Po/ya
Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandingkan, mengoreksi, menielaskan)

Pertanvaan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v
b'

v
v
v
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Aspek
Penilaian
-

Skor Penilaian
1

I

-

L.

I

.J

v

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

3. Merupakan masalah kontekstual
4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

v
v

v

5. Menarik untuk dipecahkan.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik
(mengamati,
menanya,
mengumpulkan
informasi/eksper imen,
mengasosiasi/mengolah informasi, dan mengomunikasikan)
7. Membuat konten matematika yang penting.
8. Kejelasan rumusan soal.

9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.
Jumlab

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

ldentitas Validator H u b · M p J
· I \0 fl
· C\
. nj
Nama
~
···w·aat···Mti··········,:.··"fi·hJd.
PekerJaan
.....0.:.... .C ................
Tempat
: .r.~.\.f.. ... Y~t).Je.m.l?..<:t..... .
Tanggal

9,:t:,C .......... ·MatemabkA.

Tan© tangan : (......... ~····
./,.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

4

v

I. Mendukung materi pernbelajaran.

:·K·· .

I

v

v

v
v
jB
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LEMBAR VALIDASI LEMBAR KERJA SISWA
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 3
Petunjuk :
a. Cermati LKS yang akan dinilai dan format penilaian LKS!
b. Berilah tanda checklist (~) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap LKS terse but!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen LKS jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat baik
A.Spek Peii!laian

Skor Penilaian
4
1
2 I 3

Format I .em bar Kerja Siswa (LKS)
l. Kesesuaian pembagian isi LKS dengan indikator basil belajar yang ingin
dicapai.

v
l/ J/

2. Daya tarik.
3. Kesesuaian tcks dengan i!ustI dsi.

_,

4. Jenis dan ukuran huruf.

v

v

v

5. Pengaturan urutan pembagian isi LKS.
Ilustrasi

l. Uukungan ilustrasi terhadap kejelasan materi pembelajaran.

2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.
Bahasa

v.

v
v
v

l. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

2. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.
3. Kalimat tidak mengandung makna ganda.

v

4. Keseder!ianaan dan kejelasanan rumusan kalimat.

v

5. K1)ffiunikatif.

v

Materi Pembelajaran

.

v

I. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

v

2. Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.

v

3. Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.

4.

v

Kesesuaian dengan alokasi waktu.

5. Mendukung proses pembelajaran problem solving model Po/ya

V'·

6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis

v

(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandinl.tl<an, mengoreksi, menielaskan)
Pertanvaan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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-·
Aspek Penilaian

-

Skor Penilaian

1

2

3

V'

1. Mendukung materi pembelajaran.

'l

4

Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

3. Merupaknn masalah kontekstual

v

v

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

v

5. Menarik untuk dipecahJ:an.

!("

tS. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
ml!nibandin!?kan, mengoreksi, menjelaskan)
7. Membuat konten matematika yang penting.

9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.
Jumlah

-

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

Identitas Validator
Nama
: .9.~.tl.\f.: ..F.-.9~.\~Lti.\.9.P.9:..0:~
Pekcrjaan
: .P.stt.~:~~AS.. §.0JJ:~.!.$.MA ..... .
Tempat
: .~l!S!.i.f.\$.....~~~.. P.~Q~.~.Lr:t.(«)
fanggal
: .t?......~~.13.f;.I. ...~·9.12.............. .

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v
v

8. Kejelasan rumusan soal.

Tanda tangan

v
v
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LEMBAR V ALIDASI LEMBAR KERJA SIS\VA
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 4
Petunjuk:
a. Cermati LKS yang ak:an dinilai dan format penilaian LKS !
b. Berilah tanda checklist (-.J) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap LKS tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen LKS jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu clirevisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak: baik
2 : tidak: baik
3 : baik
4 : sangat baik
Skor Penilaian
Aspek Penilaian
1
4
2 I 3
Format Lem bar Kerja Siswa (LKS)
1. Kesesuaian pembagian isi LKS dengan indikator basil belajar yang ingin
dicapai.
2. D~ya tarik.

3. Kesesuaian teks dengan ilustrasi.
4. Jenis dan ukuran huruf.
5. Pengaturan urutan pembagian isi LKS.

v
v
v
v

Iv

Ilustrasi
1. Dukungan ilustrasi terhadap kejelasan materi pembelajaran.

v

2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.

v

Bahasa
1. Penggunaan Bahasa Indonesia vang baku.

v

2. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.

v

3. Kalimat tidak mengandung makna ganda.
4. Kesederhanaan dan kejelasanan rumusan kalimat.
5. Komunikatif.
Materi Pembelajaran
l. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

2.
3.
4.
5.
6.

Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.

v

v
v
v
v

Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.

v

Kesesuaian dengan alokasi waktu.

V'

Mendukung proses pembelajaran problem solving model Po/ya
Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandin!!k.an, mengoreksi, menielaskan)
Pertanyaan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v

\/
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- --

-

Skor Penilaian
2
3
4
I

-------

v

1. Mendukung materi pernbelajaran.

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

/\

3. Merupakan masalah kontekstual

~

v

v

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

V.,.

5. Menarik untuk dipecahkan.

v

6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis

v

membuktikan,
(menganalisis,
menyimpulkan,
menemukan,
memprediksi, membandincl<an. mengoreksi, menjelaskan)
7. Membuat konten matematika yang penting.

v

8. Kejelasan rumusan soal.

"""

9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.

\/

I

8~

Jumlah

Komentar dan saran perbaikan secara umum : ,
l~~ ~A
Kt9-U<. (l \,{__ ~- lvt-1'1~

~' f-"'1l\

'

-------------../,.l------------------------------- ----------------------------------------------------------------~r---------------------------------------------

Identitas Validator ~, ~VC:Ct-vltO 1 M .p~
: .................................................... .
Pekerjaan
: .........~~{~'\.J~lii:····~·w
Tempat
.......... f. .....
~
Tanggal
: ....... ..lt..... ~ !:f......'?l?.~L .... .

Nama

Tanda tangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

r. ..............J........... ........
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LEMBAR V ALIDASI LEMBAR KERJA SISWA
Problem Solving Dalam Peniogkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 4
Petunjuk:
a. Cermati LKS yang akan dinilai dan format penilaian LKS !
b. Berilah tanda checklist ('1) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap LKS tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen LKS jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat baik
Skor Penilaian
Aspek Penilaian
4
1
2 I 3
Format Lera.bar Kerja Siswa (LKS)
1. Kesesuaian pembagian isi LKS dengan indikator hasil belajar yang ingin
dicapai.
2. Daya tarik.

3. Kesesuaian teks dengan ilustrasi.

v
v

v
v

4. Jenis dan ukuran huruf.

v

5. Pengaturan unrtan pembagian isi LKS.
Ilustrasi
1. Dukungan ilustrasi terhadap kejelasan materi pembelajaran.

v

2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.

v

Bahasa
1. Penggunaan Bahesa Indonesia yang baku.

v

2. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.

V'

3. Kalimat tidak mengandung makna ganda.

I/

4. Kesederhanaan dan kejelasanan rumusan kalimat.

\/

5. Komunikatif.

v

Materi Pembelajaran
1. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

v

2. Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.

[/

3. Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.

v

4. Kesesuaian dengan alokasi waktu.

V'

5. Mendukung proses pembelajaran problem solving model Po/ya
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis

\/

(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandingkan, mengoreksi, menielaskan)
Pertanyaan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v
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Aspek Peniiaian

Skor Penilaian
2
4
3
1

1. Mendukung materi pembelajaran.
2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

v
v

3. Merupakan masalah kontekstual

v
v

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.
5. Menarik untuk dipecahkan.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik
(mengarnati,
mengumpulkan
informasi/eksperimen,
menanya,
mengasosiasi/mengolah informasi, dan mengomunikasikan)
7. Membuat konten matematika yang penting.
8. Kejelasan rumusan soal.
9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.
Jumlab

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

Identitas vau~8e~

~"i:rjaan
Tempat
Tanggal

H .\-\l?bn· NJ Pcl

;:K~':.:::P~:c10:a:9~ikt::e~f.0.c1 .Ma+.e~" ic..
: f..~.\f...... .tl~ .. J~.ttJ.~L:....... ..
..................................................... .

Tanda tangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v

v

v
v

v

jt;
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LEMBAR VALIDASI LEMBAR KERJA SISWA
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 4
Petunjuk:
a. Cermati LKS yang akan dinilai dan format penilaian LKS !
b. Berilah tanda checklist (..J) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap LKS tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen LKS jika
diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat baik
I

Aspek Penllaian
Format Lembar Kerja Siswa (LKS)
1. Kesesuaian pembagian isi LKS dengan indikator basil belajar yang ingin
dicapai.
2. Daya tarik.

3. Kesesuaian teks dengan ilustrasi.
4. Jenis dan ukuran huruf.

Skor Penilaian

1

2

I

3

v

v

5. Pengaturan urutan pembagian isi LKS.

4

v
v
v

Ilustrasi
1. Dukungan ilustrasi terha<lap kejelasan materi pembelajaran.

v

2. Keterkaitan ilustrasi deugan materi pembelajaran.

t.Y

Bah:itsa

t/

1. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

v

2. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.

v

3. Kaliinat tidak mengandung makna ganda.
4. Kesederhanaan dan kejelasanan rumusan kalimat
5. Komunikatif.

v

v

Materi Pembelajaran

v

1. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

2.
3.
4.
5.
6.

Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.

v

Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.
Kesesuaiar. dengan alokasi waktu.

Mendukung proses pembelajaran problem solving model Po/ya
Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
(menganalisis, menyiinpulkan, menemukan, membuktikan. memprediksi,
membandinl!kan. mengoreksi, menjelaskan)
•
Pertanyaan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v

v

v
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Aspek Penilaian

Skor Penilaian
3
4
2
1

v

l. Mendukung materi pembelajaran.

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.
3. Merupakan masalah kontekstual

v

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.
5. Menarik untuk dipecahkan.
6. Mendukung proses pembelajaran c!engan keterampilan berpikir kritis
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandingkan, men£oreksi, menielaskan)
7. Membuat konten matematika yang penting.

8. Kejelasan rumusan soal.
9. Lebih dari satujawaban benar/satu cara penyelesaian.
Jumlah

Komentar dan saran perbaikan secara un:;.um :

ldentitas Validator
Nama
Pekerjaan
T_empat
Tanggal

: .fa~r!!f... J39.:;;~.l::-.\.t\..~.?:P~.:.~~
: .fE.~§.~~.~:?. .. §..~.~f..~.~·~····
......................................................
Vl\<NAS KAB PROBOUrt~C.O
.
: .\!. ... M~.'3.s....~9..'.1?................ .

Tanda tangan : (.~ ..., .......... )

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v

v
v

v

v·

v
v

98

42704.pdf

LEMBAR V ALIDASI BUKU SIS\VA

Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 1
Petunjuk:
a. Cennati Buku Siswa yang akan dinilai dan format penilaian Buku Siswa!
b. Berilah tanda checklist (...J) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap Buku Siswa tersebut!
c. Berikau catatan klmsus atau saran perbaikan setiap komponen Buku Siswa
jika diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat ba.I"k
Aspek Penilaian

Skor Penilaian
2
3
4
1

Format Buku Siswa
l. Kesesuaian pembagian isi Buku Siswa dengan indikator hasil belajar yang
ingin dicapai.

v
v

2. Daya tarik.
3. K.esesuaian teks dengan ilustrasi.
4. Jenis dan ukuran huruf.

\/

5. Pengaturan urutan pembagian isi Buku Siswa.

v

v

Ilustrasi
1. Dukungan ilustrasi terhadap kejelac;an materi pembelajaraa.

\./

2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.

v

Bahasa

v

l. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

2. Kesesuaian dengan tingkat pe1kembangan siswa
3. Kalimat tidak roengandung makna ganda.
4~ Kesederhanaan den kejelasanan rumusan kalimat.

5" Komunikatif.

I

V'

v
v

v

Materi Pembelajaran
l.. Kebt:naran materi pembelajaran yang disajikan.

v'

2. Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.
3. Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.

\/

4. Kesesuaian dengan alokasi waktu.

\/

5~ Mendukung proses pembelajaran problem solving model Po/ya.
6.• Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritisi

(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandinitlcan. mengoreksi, menjelaskan)
Pertanyaan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v

v
v
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Skor Penilaian

Aspek
Penilaian
-

1

l. Menduiamg materi pembelajaran.

2. Merupakan rnasalah matematika bukan sekedar soal cerita.

I

.l.

I

-

..1
v'

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

5. Menarik untuk dipecahkan.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
menyimpulkan,
menemukan,
membuktikan,
(menganalisis,
memprediksi, membandinclcan, mengoreksi, menjelaskan)
..
7. Membuat konten matematika yang penting.

v

""""
~ y
v'
,

v

8. Kejelasan rumusan soal.

v

9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.

.V

82..

Jumlah
sa~baikan

q

v

3. Merupakan masalah kontekstual

Komentar dan

I

secara umum :

-~'-~~~-~-----~-~~/~-~~~-~:~-,---~-~-?;;~-.

----~-l<::~~--,-~-r.------~-~----------;.:--~------':"":~

---- -------- --- -- ----1----- --~--- ------- --~--- ---- ---- -- --- -~- ---- --- Identitas Validator 0 I'
L 1'I
M 1 0.-J .
f. '/OCClV!UJ I
1(/\../
Nama
: ········-v········ .................................. .
Pekerjaan
: ········:.a.·9.~.~·······~···················"t~ 6.
Tempat
: ........ r.~.':f. .. ~.~.~Y:0::?:J:"t.?.v.:..·· ~
Tanggal
: ........ !J; ..... ~.,.~········
Tanda tangan : ( ........................ V..~.:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

.... r-./.. ..

1
••••••••• )

/1
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LEMBAR VALIDASI BUKU SISWA

Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 1
Petunjuk:
a. Cermati Buku Siswa yang akan dinilai dan format penilaian Buku Siswa!
b. Berilah tanda checklist (.../) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap Buku Siswa tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen Buku Siswa
jika diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : san~at baik
Aspek Penilaian

Skor Penilaian
4
2
3
1

Format Buku Siswa
1. Kesesuaian pemhagian isi Buku Siswa dengan indikator hasil belajar yang
ingin dicapai.

\/

2. Daya tarik.

v

3. Kesesuaian teks dengan ilustrasi.
4. J;;mis clan ukuran huruf.
5. Pengaturan urutan pembagian ~i Buku Siswa.

v
v
v'

llustra~i

1. Duk'Ullgan ilustrasi terhadap kejelasan materi pembelajaran.

v

2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.

\/

Bahasa
I. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

v

2. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.

v

3. Kalimat tidak mengandung makna ganda.
4. Kesederhanaan den kejelasanan rumusan kalimat.
5. Komunikatif.
.Materi Pembelajaran

v

v
v

1. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

v.

2. Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.
3. Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.

v.
v

4. Kesesuaian dengan alokasi waktu.
5. Menduk:ung proses pembelajaran problem solving model Po/ya.
6. Menduk:ung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritisi
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandinl!kan. mengoreksi, menielaskan)

Pertanyaan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v
·v

.

v
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Skor Penilaian
I
I
2
4
3
I

Aspek
. Penilaian

v

l. Mendukung materi pembelajaran.

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

v

3. Merupakan masalah kontekstual

V'

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

v

5. Menarik untuk dipecahkan.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kriti ~
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediks r
membandingkan, mengoreksi, menjelaskan)

v

-

v
v

7. Membuat konten matematika yang penting.
8. Kejelasan rumusan soal.
9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.
Jumlab

v
/Ol(

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

-------------------------------------------------------------------------------Identitas Validator
tt b .
Nama
: .l/.t:.~~ .... Q...~I.1..(~.-f.g..ft .........kA Mlf iemt1flk~ .
Pekerjaan
: .l:ScL.0?l.4L.M.~9.l.~~'....... rrf.1.~_i. h
Tempat
: .f.~.\.e.....W.r+H ..J.em.~r. ......... .
Tanggal
: ..t4.... M.~.~...... ~Q.~7...
~··.:.-'-'"··--..
Tandi:l. tangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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LEMBAR VALIDASI BUKU SISWA
Probllem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 1
Petunjuk:
a. Cermati Buku Siswa yang akan dinilai dan format penilaian Buku Siswa!
b. Berilah tanda checklist (..../) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/lbu terhadap Buku Siswa tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen Buku Siswa
jika diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat b aik
Aspek Penilaian

Skor Penilaian

1

2

3

Format Buku Siswa
l. Kesesuaian pembagian isi Buku Siswa dengan indikator basil belajar yang
incin dicapai.

2.
3.
4.
5.

.

v

Daya tarik.

\/'

Kesesuaian teks dengan ilust"asi.

v

Jenis dan ukuran huruf.

v
'\./'"

Pengaturan urutan pembagian isi Buku Siswa.

llustrasi
l. Dukungan ilustrasi terhadap kejelasan materi pembelajaran.

v

v

2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.
Bahasa
I. Fenggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

2. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.
3. Kali.mat tidak mengandung makna ganda.
4. Kesederhanaan den kejelasanan rumusan kalimat.

v
V'

v

v

5. Komunikatif.

I

v

Maten Pembelajaran

v

l. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

2.
3.
4.
5.
6.

Penyusunan urutan materi pembeiajaran secara sistematis dan logis.

v

Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.

v

Kesesuaian dengan alokasi waktu.

v

Mendukung proses pembelajaran problem solving model Po/ya.
Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritisi
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
memb~dintlan, mengoreksi, menielaskan)

v

Pertanyaan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v
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Aspek Penilaian

Skor Penilaiao
1

2

3

4

1. Mendukung materi pembelajaran.

v

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

v

v

3. Merupakan masalah kontekstual

v

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.
5. Menarik untuk dipecahkan.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritisi

v
v

(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandinclcan. mengoreksi, menjelaskan)

v
v

7. Membuat konten matematika yang penting.
8. Kejelasan rumusan soal.

9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.
Jumlah

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

Jdentitas Validator
Nama
: .<i'A~.lf. ...~:-J.l.\:S.1.t::l.L?..~~LM:M
Pekerjaan
: .?.El\.~f.\!-Y.~....$.~.1?..!.:~M!\ ....
Tempat
: Q\~.t1.~.~---~ ...P..~~Q~!~~6
Tanggal
: JZ ...~.~-~~J"....~.~~............. .
Tanda tangan : (.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

..............................................)

v
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LEMBAR VALIDASI BUKU SISWA
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 2
Petunjuk:
a. Cennati Buku Siswa yang akan dinilai dan format penilaian Buku Siswa!
b. Berilah tanda checklist ('1) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak!Ibu terhadap Buku Siswa tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen Buku Siswa
jika diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat baik
Skor Peoilaian
Aspek Penilaian
1

Format Buku Siswa
l. Kesesuaian pembag~an isi Buku Siswa dengan indikator hasil belajar yang
ingin dicapai.
2. Daya tarik.

3. KesesW!ian teks dengan ilustrasi.
4. Jenis dan ukuran huruf.
5. Pengaturan urutan pembagian isi Buku Siswa.

2

3

v
v

v
v
v

Ilustrasi
1. Dukungan ilustrasi terhadap kejela..c:an materi pembelajaran.
2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.

v
\./

Bahasa

I. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

V'

2. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.

v

3. Kalimat tidak mengandung makna ganda.
4. Kesederhanaan den kejelasanan rumusan kalimat.

v

5. Komunikatif.

v

v

Materi Pembelajaran
l. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

\/

2. Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistema!is dan Jogis.

v

3.
4.
5.
6.

Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.
Kesesuaian dengan alokasi waktu.
Mendukung proses pembelajaran problem solving model Po/ya.
Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritisi
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandinclc:an, mengoreksi, menjelaskan)

Pertanyaan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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v
v
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I

Aspek Penilaian

1

Skor Penilaian
I
I
I
2
3
4

I. Mendukung materi pembelajaran.

v

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

v

3. Merupakan masalah kontekstual

v

v

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.
5. Menarik untuk dipecahkan.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis

v
t/

menemukan,
membuktikan,
menyimpulkan,
(menganalisis,
memprediksi, membandin!!kan, mengoreks~ menielaskan)
7. Membuat konten matematika yang penting.

8. Kejelasan rumusan soaJ.
9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.

~

<..__v,.

j~rw

s~ran perbaikan
fyrY ~ I

v
82..

Jumlab

Komentar dan

v,
\/

secara umum :
~

lfb~ ~

·

---------d---- ---------------------------:/------------------------------------

Df.

Identitas Vali~ator
SU~C\.VI to / M . p~
Nama
. ········\')··········································
Pekerjaan
: .........~0.~.~.'=-1 ....... ~ ........~: .......
Tempat
: .........fi_~-~f.~.~~.:.. \:J~-;.--:;r.
Tanggal
: ....... ..!.]............. ~ .......Ch>.~.L ... .

r···

Tanda tangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

I
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LEMBAR VALIDASI BUKU SISWA
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 2
Petunjuk :
a. Cennati Buku Siswa yang akan dinilai dan format penilaian Buku Siswa!
b. Berilah tanda checklist (.../) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap Buku Siswa tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen Buku Siswa
jika diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
l : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat bai"k
Aspek Penilaian

Skor Penilaian
2
3
4
1

Format Buku Siswa
l. Kesesuaian pembagian isi Buku Siswa dengan indikator basil belajar yan£:
ingin dicapai.
2. Daya tarik.

3. Kesesuaian teks dengan ilustrasi.

v
~

v

4. fonis dan ukuran huruf.

v

5. Pengaturan urutan pembagian isi Buku Siswa.

v

llustrasi

I. Dukung-cm ilustrasi terhadap kejelasan materi pembelajaran.

2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.

v
v

Bahasa

1:1'

l. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

2. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.

v

3. Kalimat tidak mengandung makna ganda.

t.,.-

4. Kesederhanaan den kejelasanan rumusan kalimat.

v

v

5. Komunikatif.
Materi Pembelajaran
l. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

2. Pe11yusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.

3. Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.

4. Kesesuaian dengan alokasi waktu.
5. Mendukung proses pembelajaran problem solving model Polya.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritisi

Iv

v

v
v

v

v

(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
n1embandin!!kan, mengoreksi, menielaskan)
Pertanyaan Soal

,'I

f

/

I

~

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Aspek Penilaian
1. Mendukung materi pembelajaran.

Skor Penilaian
4
2
3
1

v

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

v

3. Merupakan masalah kontekstual

l(

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.
5. Menarik untuk dipecahkan.
proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik
(mengamati,
menanya,
mengumpulkan
infonnasi/eksperimen,
mengasosiasi/mengolah infonnasi, dan mengomunikasikan)
7. Membuat konten matematika yang penting.

v

v

6. Mendukung

8. Kejelasan rumusan soal.

9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.
Jumlah

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

ldentitas Validator
Nama
..................................................... .
Pekerjaan
..................................................... .
Tempat
..................................................... .
Tanggal
Tanda tangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v

v

v
v

13

42704.pdf

LEMBAR VALIDASI BUKU SISW A
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 2
Petunjuk:
a. Cermati Buku Siswa yang akan dinilai dan format penilaian Buku Siswa!
b. Berilah tanda checklist (-.J) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap Buku Siswa tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen Buku Siswa
jika diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangath aik
0

Aspek Penilaian

Skor Penilaian

1

2

3

Format Buku Siswa
I. Kesesuaian pembagian isi Buku Siswa dengan indikator hasil belajar yang
ingin d!capai.

v

2. D<'ya tarik.
3. Kesesuaian teks dengan ilustrasi.
4. Jenis dan ukuran huruf.

4

v

v

5. Pengaturan urutan pembagian isi Buku Siswa.

v
v

Ilustrasi

1. Dukungan ilustrasi terhadap kejeiasan materi pembelajaran.

\(

2. Keterkaitan ilustrasi del!gan materi pembelajaran.

v

Bahasa
1. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

\(

v

2. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa
3. Kalimat tidak mengandung makna ganda.

v

4. Kesederhanaan den kejelasanan rumusan kalimat.

v

5. Kom1mikatif.

~

Materi Pembelajaran

1. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

v

2. Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.

II"

3. Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.

v

4. Kesesuaian dengan alokasi waktu.

v

5. Mendukung proses pembelajaran problem solving model Po/ya.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritisi

I-<

.

(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandingkan, mengoreksi, menielaskan)

Pertanyaan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v
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Aspek Penilaian

Skor Penilaial)
2
3
4
1

v

1. Mendukung materi pembelajaran.

v

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.
3. Merupakan masalah kontekstual

v

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

v

5. Menarik untuk dipecahkan.

l7

6. Mendukung proses pcmbelajaran dengan keterampilan berpikir kritisi
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandin!!kan, mengoreksi, menielaskan)
7. Membuat konten matematika yang penting.

v

8. Kejelasan rumusan soal.

I.?"

9. Lebih dari satujawaban benar/satu cara penyelesaian.

~

Jumlah

Komentar dan saran perbaikan secara umam :

ldentitas Vali~~°: \'\ \f ROJ \\<.\ti 1 5 Pd .M.M
..................................................... .

Nruna
Pekerjaan
Tempat
Tanggal

: .~E.0~.~~~.§ .. ~-~£.!.:?.~.~: D.~~.t1~§... ~~.;..\:~Q.??Q.':-:1.~-~CO
: .ll ....M~~.S.I ... 2£>.~ ............. ..

Tanda tangan : ( .... ~........... )

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v
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LEMBAR VALIDASI BUKU SISW A

Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 3
Petunjuk:
a. Cermati Buku Siswa yang akan dinilai dan format penilaian Buku Siswa!
b. Berilah tanda checklist ('1) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
c.
d.
e.

penilaian Bapak/Ibu terhadap Buku Siswa tersebut!
Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen Buku Siswa
jika diperlukan!
Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat baik
Aspek Penilaian

Skor Penilaian
2
3
4
1

Format Buku Siswa
1. Kesesuaian pembagian isi Buku Siswa dengan indikator hasil belajar yang
ingin dicapai.

v

3. Kesesuaian teks dengan ilustrasi.

V'
\/

4. Jenis dan ukuran huruf

v

5. Pengaturan urutan pembagian isi Buku Siswa.

v

2. Daya tarik.

Ilustrasi
l. Dukungan ilustrasi terhadap kejelasan materi pembelajaran.

V'

2. Keterkaitan Hustrasi dengan materi pembelajaran.

v'

Bahasa
I. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

v

2. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.

v

3. Kalimat tidak mengandung makna ganda.

\/

4. Kesederhanaan den kejelasanan rumusan kalimat.

v

5. Komunikatif

v

Materi Pembelajaran
l. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

2. Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.

3. Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.
4. Kesesuaian dengan alokasi waktu.

5. Mendukung proses pembelajaranproblem solving model Polya.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritisi

i

(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandinillca.n, mengoreksi, menjelaskan)
Pertanyaan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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v
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v

v
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I

Aspek PeniJaian

Skor Penilaian
2
3
4
1

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

v
v

3. Merupakan masalah kontekstual

v

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

v

5. Menarik unruk dipecahkan.

v
./

I. Mendukung materi pembelajaran.

6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
membuktikan,
menemukan,
menyimpulkan,
(menganalisis,
memprediksi, membandingkan, mengoreksi, menjelaskan)
7. Memb11at konten matematika yang penting.

,/

8. Kejelasan rumusan soal.

J;

9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.

\,/

Jumlah

82.

Komentar dan saran perbatkan secara umum :

--------------------------------------------------------------------~-----------

ldentilas Vali~ator 1/r. ~v~CtM-lo /\I\. pt/
/
Nama
......... D
..........................................
.
Pckerjaan
Tempat
Tanggal

fi-~···u;;;~v:·J··~:.ur6·ir

: ·······t
..
................ P....M·~···· ··········r···
: ........ !_J::............. .:0: ..... ~~ ...... .

Tanda tangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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LEMBAR VALIDASI BUKU SISWA

Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 3
Petunjuk:
a.
b.

c.
d.
e.

Cermati Buku Siswa yang akan dinilai dan format penilaian Buku Siswa!
Berilah tanda checklist (.../) pada kolorn penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap Buku Siswa tersebut!
Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap kornponen Buku Siswa
jika diperlukan!
Jika ada yang perlu direvisi, mohon rnenuliskan langsung pada naskah.
Keterangan Skor Penilaian
I : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat baik
Skor Penilaian
Aspek Penilaian
3
2
4
1

Format Buku Siswa
l. Kesesuaian pembagian isi Buku Siswa dengan indikator hasil belajar yang
ingin dicapai.
2. Daya tarik.

v

3. Kesesuaian teks dengan ilustrasi.

v
v

4. Jenis dan ukuran huruf.

v

5. Pengaturan urutan pembagian isi Buku Siswa.

I/

llustrasi
1. Dukungan ilustrasi terhadap kejelasan materi pembelajaran.

2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.

v

v

Bahasa
l. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

2.
3.
4.
5.

Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.

\/
k"

Kalimat tidak mengandung makna ganda.

v

Kesederhanaan den kejelasanan rumusan kalimat.

I/

Komunikatif.

v

Materi Pembelajaran
l. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

2.
3.
4.
5.
6.

v

Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.

~

Kesesuaian dengan mdikator yang ingin dicapai.

v

Kesesuaian dengan alokasi waktu.

v.

Mendukung proses pembelajaran problem solving model Po/ya.

v

Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritisi
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
memband.ingkan. mengoreksi, menielaskan)

Pertanyaan Soal
Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v

.
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Aspek Penilaian
l. Mendukung materi pembelajaran.

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.
3. Merupakan masalah kontekstual
4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

I

Skor Penilaian
2
4
3

v

v

v-

v

5. Menarik untuk dipecahkan.

-~

6. Mendukung proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik
(mengamati,
informasileksperimen,
menanya,
mengumpulkan
mengasosiasilmengolah informas~ dan mengomunikasikan)

~
"'

7. Membuat konten matematik:a yang penting.

v

8. Kejelasan rumusan soal.

1"

9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.
Jumlab

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

Identitas Validator
Nama
Pekerjaan
Ternpat
Tanggal
Tanda tangan
/

/

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v
j;
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LEMBAR V ALIDASI BUKU SISWA

Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 3
Petunjuk:
a.
b.
c.
d.
e.

Cermati Buku Siswa yang akan dinilai dan format penilaian Buku Siswa!
Berilah tanda checklist (--./) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap Buku Siswa tersebut!
Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen Buku Siswa
jika diperlukan!
Jilca ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak bailc
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat baik
Skor Penilaian
Aspek Penilaian
2
3
4
1

Format Buku Siswa
1. Kesesuaian pembagian isi Buku Siswa dengan indikator basil belajar yang
ingin dicapai.
2. Daya tarik.

v
v
v

3. Kesesuaian teks dengan ilustrasi.
4. Jenis dan ukuran huruf.
5. Pengaturan urutan pembagian isi Buku Siswa.

v

v

Ilustrasi

I. Dukungan ilustrasi terhadap kejelasan materi pembelajaran.

v

2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.

k

Bahasa

.--

l. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

2.
3.
4.
5.

v

Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.

v
v

Kalimat tidak mengandung makna ganda.
Kesederhanaan den kejelasanan rumusan kalimat.

v

Komunikatif.

Materi Pembelaj.aran
I. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

t,.....

2.
3.
4.
5.
6.

Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan Iogis.

v

Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.

~

Kesesuaian dengan alokasi waktu.

v--

Mendukung proses pembelajaran problem solving model Pa/ya.
Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritisi
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandin2kan. meruwreksi, menielaskan)

.

v

v

Pertanyaan Soal

'

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Skor Penilaian
2
3
4
1

Aspek Penilaian
1. Mendukung materi pembelajaran.

~

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

v

3. Merupakan masalah kontekstual

J,,,.

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.
5. Menarik untuk dipecahkan.

t.---

6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritisi
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandingkan, mengoreksi, menjelaskan)
7. Membuat konten matematika yang penting.
9. Lebih dari satujawaban benar/satu cara penyelesaian.

.

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

NIM

Nam~
.. . :...........................
~1Al~A1[§A1\~~·p?/~~A·
PekeIJaan
\6 ....................... .

: QJ.~f.1.A?. ... ~.... :.P.@~Q.C)J:tC.C 6
: .1.7. .....~.A.\~J;"t... bOJ?.:.......... .

~...........)

Tanda tangan : ( ......

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

V'

v

53~

Jumlab

Tempat
Tanggal

c-

v

~

8. Kejelasan rumusan soal.

Identitas Validator

v
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LEMBAR V ALIDASI BUKU SISW A

Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 4
Petunjuk:
a.
b.
c.
d.
e.

Cermati Buku Siswa yang akan dinilai dan format penilaian Buku Siswa!
Berilah tanda checklist (..../) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/lbu terhadap Buku Siswa tersebut!
Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen Buku Siswa
jika diperlukan!
Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 :baik
4 : sangat baik
Skor Penilaian
Aspek Penilaian
2
3
4
1

Format Buku Siswa
l. Kesesuaian pembagian isi Buku Siswa dengan indikator hasil belajar yang
ingin dicaoai.
2. Daya tarik.

\/

v
v
v
v

3. Kesesuaian teks dengan ilustrasi.

4. Jenis dan ukuran huruf.
5. Pengaturan urutan pembagian isi Buku Siswa.
Ilustrasi

v

1. Dukungan ilustrasi terhadap kejelasan mater1 pembelajaran.
2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.

v

Bahasa

v

1. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

2.
3.
4.
5.

Kalimat tidak mengandung makna ganda.

v

Kesederhanaan den kejelasanan rumusan kalimat.

v

Komunikatif.

Materi Pembelajaran

1. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.
2. Penyuzunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.

3.
4.
5.
6.

v
v

Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.

Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.
Kesesuaian dengan alokasi waktu.

Mendukung proses pembelajaran problem solving model Polya.
Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritisi
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandin!tlam. men£oreksi, menielaskan)
Pertanyaan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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~

v

v

v

v
v

v
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ASpeK rem1a1an

I

I

I

2

I

3

1. Mendukung materi pembelajaran.

v

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

v

3. Merupakan masalah kontekstual
4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

v
v

5. Menarik untuk dipecahkan.

'\/

6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis
(menganalisis,
menemukan,
membuktikan,
menyimpulkan.
memprediksi, membandinekan, mengoreksi, menjelaskan)
7. Membuat konten matematika yang penting.

tJ

v'

8. Kejelasan rumusan soal.

I/

9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

Identitas Vali~ator r· ~U~tJM.{-o
Pekerjaan

~empat

ianggal

I 1'..I\. ~tk--"'
....... D
............................................ .

: ....... Qigf.~w1w··...1~·tt:-)........ .
: ······~·~·':'C·~ ~~·ir···········
......... ::i ........ pa·····
...................... .

4

Tanda tangan : (...................................../. ............)

"
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v
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LEMBAR VALIDASI BUKU SISW A
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 4
Petunjuk:
a. Cermati Buku Siswa yang akan dinilai dan format penilaian Buku Siswa!
b. Berilah tanda checklist ('1) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap Buku Siswa tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen Buku Siswa
jika diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat baik
Aspek Penilaian

...

Skor Penilaian

1

2

3

Format Buku Siswa
1. Kesesuaian pembagian isi Buku Siswa dengan indikator hasil belajar yang
ingin dicapai.

2.
3.
4.
5.

Daya tarik.
Kesesuaian teks dengan ilustrasi.

4

v
~

v

Jenis dan ukuran huruf.
Pengaturan urutan pembagian isi Buku Siswa.

v
v

Ilustrasi
1. Dukungan ilustrasi terhadap kejdasan materi pembelajaran.

.......

2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.

~

Bahasa

y
w
v

1. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

2. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.

3. Kalimat tidak mengandung makna ganda.
4. Kesederhanaan den kejelasanan rumusan kalimat.
5. Komunikatif.

"""

k

Materi fembelajaran
l. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

t.--

2.
3.
4.
5.
6.

'-""

Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.
Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.
Kesesuaian dengarr alokasi waktu.

Mendukung proses pembelajaran problem solving model Polya.
Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritisi
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandintlan. mengoreksi, menielaskan)
Pertanyaan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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~

v
~
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Skor Penilaian

.l"..spek Penilaiau

•

I "\ I J,., I
;(,,

v

l. Mendukung materi pembelajaran.

v

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.
3. Merupakan masalah kontekstual

i.

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

~

5. Menarik untuk dipecahkan.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik
informasi/eksperimen,
(mengamati,
menanya,
mengumpulkan
mengasosiasi/mengolah informasi, dan mengomunikasikan)
7. Membuat konten matematika yang penting.

!,.

v
v

8. Kejelasan rumusan soal.
9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.
Jumlab

Komentar dan saran perbaikan secara umum :

"" . M PcA
Identitas ValidatQr
c H. H Ovrl
,
·
.
Nam.a
·
:
··
··
~-~···pr-ocri···pr£i···litit-:."Pi~
PekeIJaan
....K.....(l····u···· ...........9;................
Tempat
: ..T.'.r:':-J. ..........".lY.Jt.m.~t........ .
Tanggal
..................................................... .
Tandatangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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LEMBAR VALIDASI BUKU SISW A
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan
Pertemuan 4
Petunjuk:
a. Cermati Buku Siswa yang akan dinilai dan format penilaian Buku Siswa!
b. Berilah tanda checklist ('1) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu terhadap Buku Siswa tersebut!
c. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen Buku Siswa
jika diperlukan!
d. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
e. Keterangan Skor Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat baik
Aspek Penilaian
Format Buku S!swa
l. Kesesuaian pembagian isi Buku Siswa dengan indikator basil belajar yang
ingin dicapai.
2. Daya tarik.

3. Kesesuaian teks Jengan ilustrasi.
4. Jenis dan ukuran huruf.
5. Pengaturan urutan pembagian isi Buku Siswa.

Skor Penilaian
4
2
3
1

v
v

v

v
v

Ilustrasi

1. Dukungan ilustrasi terhadap kejelasan materi pembelajaran.

v

v

2. Keterkaitan ilustrasi dengan materi pembelajaran.
Habasa

v

l. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku.

2.
3.
4.
5.

i..

Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.
Kalimat tidak mengandung makna ganda.
Kesederhanaan den kejelasanan rumusan kalimat.

"""/.,,.

Komunikatif.

l--

Materi Pembelajaran

l. Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan.

2.
3.
4.
5.
6.

v

Penyusunan urutan materi pembelajaran secara sistematis dan logis.
Kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai.
Kesesuaian dengan alokasi waktu.

Mendukung proses pembelajaran problem solving model Po/ya.
Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritisi
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandin!!kan, mengoreksi, menielaskan)
Pertanyaan Soal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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v

v
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Aspek Penilaian

Skor Penilaian
2
3
4
1

l. Mendukung materi pembelajaran.

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

v

3. Merupakan masalah kontekstual

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

v

5. Menarik untuk dipecahkan.
6. Mendukung proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritisi
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi,
membandinl?kan, mengoreksi, men_jelaskan)
7. Membuat konten matematika yang penting.

9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.
Jumlah

Komentar dan saran p~rbaikan secara umum : .

Identitas Vali~at<>r li\F RO:l\\<..lti 1 5 .Pd .M.N\
: ..§:t«\·=tf;···Q),u:··:sJ<.1·p···· .. s·/tiA

Peke1Jaan
Tempat
Tanggal

·~tiA\···kAB··p~m:rncbC>
s ........

:
...........................................
:
'.M~.~!¥.I ~.1........... .

.lZ....

....

~Tanda tangan : ( .....................................................
)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v

v
v

8. Kejelasan rumusan soal.

Nam~

v
v

LI'
9~.
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4

I
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Prulikm Sohing D:dam Peningkata!l keterampiL111 Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasa11 l>a ris:111 Bil:111ga11

Pet1111juk:

a. Cerrnati THB yang akan dinilai dan format penilaian THB 1
b. Berilah tanda check/is! (\') pacl~i kolom pe11ilaia11 yang sesuai dengan
penilaian
c. Jika ada yang perlu direvisi. rnohon rnenulisk~rn langsung pada naskah.
d. Keterangan Skor Penilaian
I : sangat tidak baik
2 : tidak baik
J : baik
4 : sangat baik
Skor
Penilaian

Aspek Penilaian
I

2

...

3

f

I. Kesesuai:111 Tehnik l'cnilaian
I.

2.

Ketepatan pernilihan tchnik penilaian dengan indikator dan tujuan
pembelajaran
Kes~suaian buti1· instrumen deng:in i11dikator dan tujuan
pembt'.l:ijaran

v
vv

11.Kdengkapan lnstrumen

v

I

Ketersediaan kunci _iawaban

2

Kecakupan tempat yang disediaka11 untuk lembar j::iwaban

v

111.Kescsuaian lsi
I.

Kesesuaian pertanyaan dengan m::nc.-i

v

2.

Kesesuaian kunci jawaban dengan pcrtany::ian soal

l/

IV.Kontruksi So:il
I.

I<cscsuai~1n

2.

Kcjc\asan tujuan soal

3.

KctqXlli\ll pi lilwn bcntu k soal drngan KD dan inJi kutor.

-1.

Kcscsuaian pertanyaan dengan tingLn kognitii' pcscrta didik

pctunjuk pcngcrjaan so:.i I

v

v
v

v

\'. Kclrnhasaan
b"1~1<1sa lnJ0ncsi~1

I.

l't'.<1ggu11,1an k:.iidah

2.

Kcjclas~\ll

_1.

Kcmud•1han mc111;1ha111i b<.Jhasa yang digun:ikan

pc11ulisa11

-1.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

b~1h~1sa

\11Ju11csi,1
Ju111lah

v
v

v

I
'.
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Tanda tangan : ( ............................................. )
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LEMBAR \ ALIDASI TES BASIL BELA.JAR
Prohlem Solving Dalam Peningkatan K.cterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pukok Bahasan Barisan Bilangan

Petunjuk:
a. Ccrmati THB yang akan dinilai dan t~mnat penilaian THB 1
b. Berilah tanda checklist
pada kolorn renilaian yang sesuai dengan
penilaian
c. Jika ada yang pcrlu dirc\isi, mohon mcnuliskan Jangsung pada naskah.
d. Keterangan Skor Pcnilaian

cV)

1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik

4 : sangat baik
Sk«>r
Penilaian

Aspek Penilaian
1

I. Kesesuaiao Tebnik Penilaian
Ketepatan pemilihan tehnik penilaian dengan indikator dan tujuan
I.
pembelajaran
Kesesuaian butir instrumen dengan indikator dan tujuan
2.
pembelajaran

2

3

4

vi
v

11.Kelengkapan lnstrumeo
1

Ketersediaan kunci jawaban

v

2

Kecakupan tempat yang disediakan untuk lembar jawaban

v

lll.Kesesuaian lsi
1.

Kesesuaian pertanyaan dengan materi

v

2.

Kesesuaian kunci jawaban dengan pertanyaan soal

v

IV.Kontruksi Soal
l.

Kesesuaian petunjuk pengerjaan soal

2.

Kejelasan tujuan soal

3.

Ketepatan pilihan bentuk soal dengan KD dan indikator.

4.

Kesesuaian pertanyaan dengan tingkat kognitif peserta didik

v
v
v
v

V.Kebahasaan
1.

Penggunaan kaiuah bahasa Indonesia

v

2.

Kejelasai1 penulisan bahasa Indonesia

v

3.

Kemudahan memahami bahasa yang digunakan

v

4.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Jumlah
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Skor Penilaian
2
3
4
l

Aspek Penilaian
I. Mendukung materi pembelajaran.

v

2. Merupakan masalah matematika bukan sekedar soal cerita.

v

3. Merupakan masalah kontekstual

v

4. Merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari solusinya.

l/

5. Menarik untuk dipecahkan.

v

6. Mendukung ·proses pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritil
(menganalisis, menyimpulkan, menemukan, membuktikan, memprediksi
membanciin!!kan, meniwreksi, menielaskan)
,,

v

7. Membuat konten matematika yang penting.

'

\/

8. Kejelasan rumusan soal.

v

9. Lebih dari satu jawaban benar/satu cara penyelesaian.

Jumlab

Komentar dan saran perbaikan secara um um :

ldentitas ValidatQ,r
N<!Illa

Pekerjaan
Tempat
Tanggal

vr.

.

·
H.\io bn ). ........................
MPd.
...........................
.

: .~ ....~i... N.\c.t9.U~ .. f.~n~t1dllcb\V'1
: .F..~J.P.....~~N.··J~.~~t ...... ..
: .. J.~ .....Mg~~~ ...... :?.Q~.!i. ........... .

Tanda tangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

v

~+err1 e-tflka .
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LEMBAR VALIDASI TES HASIL BELAJAR
Problem Solving Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
Pokok Bahasan Barisan Bilangan

Petunjuk:
a. Cermati THB yang akan dinilai dan format penilaian THB!
b. Berilah tanda checklist ('1) pada kolom penilaian yang sesuai dengan
p~nilaian

c. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah.
,
d. Keterangan Skar Penilaian
1 : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : baik
4 : sangat baik
Skor
Penilaian

Aspek Penilaian

1

2

3

I. Kesesuaian Tehnik Penilaian
Ketepatan pemilihan tehnik penilaian dengan indikator dan tujuan
I.
pembelaj'll'all
Kesesuaian butir instrumen dengan indikator dan tujuan
2.
pembelajaran
11.Kelengkapan Instrumen

4

v
v
v

I

Ketersediaan kunci jawaban

2

Kecakupan tempat yang disediakan untuk lembar javv<'ban

v

111.Kesesuaian M
1.

Kesesuaian pertanyaan deng311 materi

2.

Kesesuaian kunci jawaban dengan pertanyaan soal

v

v

IV.Kontruksi Soal

v

I.

Kesesuaian petunjuk pengerjaan soal

2.

Kejelasan tujuan soal

3.

Ketepatan pilihan bentuk soal dengan KO dan indikator.

t/

4

Kesesuaian pertanyaan dengan tingkat kognitif peserta didii-:

v

v

V.Kebahasaan
Penggunaan kaidah bahasa Indonesia
1.

2.
3.
4.

v-

\/

Kejelasan penulisan bahasa Indonesia
Kemudahan memahami bahasa yang digunakan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Jumlah

v
lf

8
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Komentar dan saran perbaikan secara umum :

ldentitas Validator
Nama
: .G..6.t\ff ... ?.:.9.J.\.~H1.1.$.:P.Q..:M~N\.
Pekerjaan
: P~t\~~W!.\$..~.~.P./.:$.~.~......
Tempat
: .l?.!~!]~$..M~ .. P..~Q.~.qf.1.0.~P
Tanggal
: J7. ... 0.!:\~f.-I. ...?.-9.J.?............... .

Tanda tangan ................................................... )

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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LEMBAR VALIDASI
TERHADAP PEDOMAN WA WANCARA
Mata Pelajaran

: Matematika

Materi

: Pola Bilangan

Semester/Kelas

: Genap/IX

Petunjuk
1. Untuk penilaian yang ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda
eek (v) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/lbu.
2. Untuk saran-saran revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskan pada naskah
yang perlu direvisi atau pada kolom saran yang disediakan.

Keterangan skala penskoran
1 : berarti "tidak sesuai"

2 : berarti "k:urang sesuai"
3 : berarti "sesuai"

4 : berarti "sangat sesuai"

Penilaian ditinjau dari beberapa aspek
No

Aspek Yang Dinilai

Skor
2

3

4

Mste:-i
a. Pertanyaan 1 menggali respon siswa selama
mengikuti kegiatan pembelajaran pola bilangan
b. Pertanyaan 2 menggali pemahaman siswa pada

masalah sehari-hari

yang berkaitan denga.11

barisan bilangan
c. Pertanyaan 3 menggali pemahaman siswa pada
mengenal unsur-unsur barisan bilangan
d. Pertanyaan 4 menggali pemahaman siswa pada
menentukan pola barisan bilangan
e. Pertanyaan 5 menggali pemahaman siswa pada
pengertian

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

barisan

aritmetika

dan

barisan

v
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I

geometri

.J

f. Pertanyaan 6 menggali pemahaman siswa pada

menentukan suku ke-n barisan aritmetika

J

g. Pertanyaan 7 menggali pemahaman siswa pada

menentukan suku ke-n pada barisan geometri

Konstruksi

2

a. Rwnusan pertanyaan ringkas
b. Rwnusan pertanyaan memberikan informasi

J

J

yang sesuru

Bahasa dan Tulisan

3

a. Pertanyaan menggunakan bahasa sesuai dengan
kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. b.

v

b. Kalimat pertanyaan tidak menimbulkan

v

penafsiran ganda

v
J

c. Rumusan pertanyaan komunikatif dan
menggunakan kata-kata yang dikenal siswa
d. MenggunClkan bahasa yang sederhana dan
mudah dimengerti

Jumlah skor
Skor rata-rata
Komentar dan saran perbaikan

ldentitas Validator
Nama

: Dr.Susanto,M.Pd

Pekerjaan

: Dosen

Tempat

Tanda Tangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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3,8
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LEMBAR VALIDASI
TERHADAP PEDOMAN WA \VAN CARA
Mata Pelajaran

: Matematika

Materi

: Pola Bilangan

Semester/Ke las

: Genap/IX

Petunjuk
1. Untuk penilaian yang ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda
eek (v) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
2. Untuk saran-saran revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskan pada naskah
yang perlu direvisi atau pada kolom saran yang disediakan.

Keterangan skala penskoran
1 : berarti "tidak sesuai"
2 : berarti "kurang sesuai"
3 : berarti "sesuai"
4 : berarti "sangat sesuai"

Penilaian ditinjau dari beberapa aspek
No

Skor

Aspek Yang Dinilai
1

2

3

4

Materi
a. Pertanyaan 1 menggali respon siswa selama

v

mengikuti kegiatan pembelajaran pola bilangan
b. Pertanyaan 2 menggali pemahaman siswa pada
masalah sehari-hari yang berkaitan dengan
barisan bilangan
c. Pertanyaan 3 menggali pemahaman siswa pada

v

mengenal unsur-unsur barisan bilangan
d. Pertanyaan 4 menggali pemahaman siswa pada
menentukan pola barisan bilangan
e. Pertanyaan 5 menggali pemahaman siswa pada
pengertian

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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geometri

I

I

I

1

f. Pertanyaan 6 menggali pemahaman siswa pada

v

menentukan suku ke-n barisan aritmetika

v

g. Pertanyaan 7 menggali pemahaman siswa pada
menentukan suku ke-n pada barisan geometri

Konstruksi

2

v

a. Rumusan pertanyaan ringkas
b. Rumusan pertanyaan memberikan informasi

-../

yang sesuai

Bahasa dan Tulisan

3

v

a. Pertanyaan menggunakan bahasa sesuai dengan
kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. b.

b. Kalimat pertanyaa..'1 tidak menimbulkan

../

penafsiran ganda

v

c. Rumusan pertanyaan komunikatif dan
menggunakan kata-kata yang dikenal siswa
d. Menggunakan bahasa yang sederhana dan

I

/

mudah dimengerti

sv

Jumlah skor
Skor rata-rata
Komentar dan saran perbaikan

Identitas Validator
Nama

: .D.r.....t1.9.b.n.i.~.-Pc{

Pekerjaan

: .Q9.~~n .............. .

Tempat

: .f..~!.P..-..~.~-~~.Jernbe

Tanda T
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LEMBAR VALIDASI
TERHADAP PEDOMAN WA WAN CARA
Mata Pelajaran

: Matematika

Materi

: Pola Bilangan

Semester/Kelas

: Genap/IX

Petunjuk

1. Untuk penilaian yang ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda
eek (v) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
2. Untuk saran-saran revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskan pada naskah
yang perlu direvisi atau pada kolom saran yang disediakan.
Keterangan skala pensk,oran

1 : berarti "tidak sesuai"
2 : berarti "kurang sesuai"
3 : berarti "sesuai"
4 : berarti "sangat sesuai"
P~nilaian

ditinjau dari beberapa aspek

Aspek Yang Dinilai

No

Skor
1

-

2

3

Materi

4

v

a. Pertanyaan 1 menggali respon siswa selama
mengikuti kegiatan pembelajaran pola bilangan
b. Pertanyaan 2 menggali peir.ahaman siswa pada

v

masalah sehari-hari yang berkaitan dengan
barisan bilangan
c. Pertanyaan 3 menggali pemahaman siswa pada
mengenal unsur-unsur barisan bilangan
d. Pertanyaan 4 menggali pemahaman siswa pada

V'

v

menentukan pola barisan bilangan
e. Pertanyaan 5 menggali pemahaman siswa pada
pengertian
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geometri

v

f. Pertanyaan 6 menggali pemahaman siswa pada

menentukan suku ke-n barisan aritrnetika

v

g. Pertanyaan 7 menggali pemahaman siswa pada
menentukan suku ke-n pada barisan geometri

Konstruksi

2

v
v

a. Rumusan pertanyaan ringkas
b. Rumusan pertanyaan memberikan informasi

yang sesuai

Bahasa dan Tulisan

3

v

a. Pertanyaan menggunakan bahasa sesuai dengan

-

kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. b.
b. Kalimat pertanyaan tida..lc menimbulkan

v

penafsiran ganda

if

c. Rumusan pertanyaan komunikatif dan
menggunakan kata-kata yang dikenal siswa
d. Menggunakan bahasa yang sederhana dai1

v

mudah dimengerti

Jumlah skor
Skor rata-rata
Komentar dan saran perbaikan

ldentitas Validator

Nama

: .9:Atj.lf...~9;?.\\S:lf."l, SPci ·NIM

Pekerjaan

: .\?.~.tJ~AW.~.$.>.:?.!Y\P I SM A

Tempat

:

Tanda Tangan

.P..\.l'::t1A~.J:~·0.~..PROJ30Llr\GCPO
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LEMBAR Y ALI DASI
TERHADAP LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU
Sekolah

: SMPN 3 Probolinggo

Mata Pelajaran

: Matcmatika

Maten

: Barisan Bilangan

Kelas/Semester

: IX1 2

A. Petunjuk:
1. Mahon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan pengamatan
keterlaksanaan RPP, yang berupa aktifitas guru.
2. Pengamatan ditinjau dari beberapa aspek, dirnohon memberikan tanda ('1)
pada kolom skala penilaian yang sesuai. Skala penilaian 1-4. Semakin
besar bilangan yang dirujuk, semakin baik atau semakin sesuai dengan
aspek yang dinilai.
1

: berarti tidak sesuai.

3 : berarti sesuai.

2

: berarti kurang sesuai.

4 : berarti sangat sesuai.

1. Pengamatan berdasarkan butir aspek

I

Skala
Penilaian

Aspek yang Dinilai

No.

1

1.

Kelengkapan format, yang meliputi : identitas,petunj'!.lk:,

2

3

4

\/

nomor, aspek pengamatan,skala pengamatan, serta saran
dan komentar.

2.

Materi pengamatan:

3.

a. Aktivitas yang akan diarnati sesuai yang terdapcJ
dalam RPP.
b. Aktivitas yang diamati sesuai urutan yang terdapat
di dalam RPP.
c. Aktivitas yang dapat diamati dan dicatat ~.engan
mudah.
Bahasa yang digunakan:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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i

I

I

4.

Bahasa yang komunikatif.
b. Bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.
c. Bahasa yang jelas maknanya dan tidak
menimbulkan makna ganda.
Manfaat Lembar Pengamatan:
a.

a. Dapat digunakan sebagai pedoman pengamatan
bagi pengamat.
b. Dapat digunakan untuk menilai kepraktisan RPP
Jumlah
3

Komentar dan Saran:

Identitas Validator
Nama

: Dr.Susanto,M.Pd

Pekerjaan

: Dosen

Tempat

: FKIP Univ. Jember

Tanda Tangan

;(. .rt!. .)
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LEMBAR V ALIDASI
TERHADAP LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU

Sekolah

: SMPN 3 Probolinggo

Mata Pelajaran

: Matematika

Materi

Barisan Bilangan

Kelas/Semester

IX/ 2

A. Petunjuk:
1. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan pengamatan
keterlaksanaan RPP, yang berupa aktifitas guru.
2. Pengamatan ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda ('1)
pada kolom skala penilaian yang sesuai. Skala penilaian 1-4. Semakin
besar bilangan yang dirujuk, semakin baik atau semakin sesuai dcngan
aspek yang dinilai.
1

: bcrarti tidak sesuai.

3 : berarti sesuai.

2

: berarti kurang sesuai.

4 : berarti sangat sesuai.

1. Pengamatan berdasarkan butir aspek

Skala
Aspek yang Dinilai

No.

Penilaian
1

1.

Kelengkapan format, yang meliputi : identitas,petunjuk,
nomor, aspek pengamatan,skala pengamatan, serta saran

2

3

4

v

dan komentar.
2.

Materi pengamatan:

3.

a. Aktivitas yang akan diamati sesuai yang terdapat
dalam RPP.
b. Aktivitas yang diamati sesuai urutan yang terdapat
di dalam RPP.
c. Aktivitas yang dapat diamati dan dicatat dengan
mudah.
Bahasa yang digunakan:
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I
I

4.

Bahasa yang komunikatif
b. Bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.
c. Bahasa yang jelas maknanya dan tidak
menimbulkan makna ganda.
Manfaat Lembar Pengamatan:
a.

a. Dapat digunakan sebagai pedoman pengamatan
bagi pengamat.
b. Dapat digunakan untuk menilai kepraktisan RPP
Jumlah
3

Komentar dan Saran:

ldentitas Validator

.D..r.Jj_Q.~r~.1.~:Pd

Nama

:

Pekerjaan

...................................
Qo$el1

Tempat

: -~~.!f. ..Y.~~~.:.J~mber

Tanda Tangan
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LEMBAR VALIDASJ

TERHADAP LEMBAR PEN GAMA TAN AKTIVIT AS GURU
Sekolah

: SMPN 3 Probolinggo

Mata Pelajaran

: Matematika

Materi

: Barisan Bilangan

Kelas/Semester

: IX/ 2

A. Petunjuk:
1. Mohan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan pengamatan
keterlaksanaan RPP, yang berupa aktifitas guru.
2. Pengamatan ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda ('1)
pada kolom skala penilaian yang sesuai. Skala penilaian 1-4. Semaki11
besar bilangan yang dirujuk, semakin baik atau semakin sesuai dengan
aspek yang dinilai.
1 : berarti tidak sesuai.

3 : berarti sesuai.

2

4 : berarti sangat sesuai.

: berarti kurang sesuai.

1. Pengamatan berdasarkan butir aspek

Simla
Penilaian

Aspek yang Dinilai

No.

1
1.

2

3

4

Kelengkapan format, yang meliruti : identitas,petunjuk,
nomor, aspek pengamatan,skala pengamatan, serta saran

v

dan komentar.
2.

Materi penganrn.tan:

3.

a. Aktivitas yang akan diamati sesuai yang terdapat
dalam RPP.
b. Aktivitas yang diamati sesuai urutan yang terdapat
di dalam RPP.
c. Aktivitas yang dapat diamati dan dicatat dengan
mudah.
Bahasa yang digunakan:
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I

I

I

4.

-----,-------

Bahasa yang komunikatif.
h. Bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.
c. Bahasa yang jelas maknanya dan tidak
menimbulkan makna ganda.
Manfaat Lembar Pengamatan:
{:!.

a. Dapat digunakan sebagai pedoman pengamatan
bagi pengamat.
b. Dapat digunakan untuk menilai kepraktisan RPP
Jurnlah

3

Komentar dan Saran:

Identitas Validator

Pekerjaan

: ~~r.1!.f. ..13:~J.!.'S.IX:1, 5 -Pd. N\.M
:P..S:!j~AN.~$. ..~MP I SNJA

Tempat

: P.l~H.~?...~~~.PROOOLINC(.0

Nama

Tanda Tangan
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LEMBAR VALIDASI

TERHADAP LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Mata Pelajaran : Matematika
Materi

: Menyatakan masalah

sehari~hari

yang berkaitan

dengan barisan bilangan.
Semester/Kelas : Genap I IX

Petunjuk
1. Untuk penilaian yang ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda
eek (v) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
2. Untuk saran-saran revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskan pada naskah
yang perlu direvisi atau pada kolom saran yang disediakan.

Ketersngan skala penskoran
1 : berarti "tidak sesuai"
2 : berani "kurang sesuai"
3 : berarti "sesuai"
4 : ben:.rti "sangat sesuai"

Penibian ditinjau dari beberapa aspek
No

ASPEK YANG DINILAI

SKOR
2

1

Materi
a. Memberikan penjelasan sederhana ditunjukkan
oleh indikator 1,yaitu pemberian respon dan
indikator 2, yaitu pembentukan kelompok
kemudian dilaksanakan berdasarkan tahap
pemecahan masalah model Polya yang diuraikan
pada bagian h·e berikut ini
b. Tahap memahami masalah ditunjukkan oleh
indikator 3, yaitu menuliskan banyaknya baju yang
dijahit setiap bulan
c. Tahap menyusun rencana ditunjukkan oleh
indikator 4, yaitu mencari hubungan antara sukusukunya dari baju yang dijahit setiap bulan
d. Tahap melaksanakan rencana ditunjukkan oleh
indikator 5, yaitu penyelesaian masalah dengan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

3

4

v

42704.pdf

menggunak:an barisan bilangan.
e. Tahap memeriksa kembali ditunjukkan oleh
indikator 6, yaitu penyimpulan pola barisan
bilangan sederhana
f. indikator menyimpulkan ditunjukkan oleh
indikator 7,yaitu pelaporan hasil kerja kelompok
dan indikator 8, yaitu pembuatan kesimpulan materi
pola barisan bilangan sederhana.
g. Indikator mengatur strategi dan teknik
ditunjukkan oleh indikator 9, yaitu siswa
mengerjakan latihan mandiri
h. Skala penilaian kemunculan yang digunakan
dapat mencenninkan aktivitas siswa.

J

J

/

Bahasa dan Tulisan
a. Menggunakan bahasa yang komunikatif
b. Menggunakan Bahasa Indonesia yang .baik dan
benar
c. Menggunakan istilah-istilah yang mudah
dipahami pengamat

Jumlah skor
Skor rata-rata
Komentar dan saran perbaikan secara

umum~

........................................................................................................................................
Identitas Validator
Nam:i

: Dr.Sl1Santc,M.Pd

PekerjaaTI

: Dosen

Tempat

: FKIP Univ. Jember

Tanda Tangan
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LEMBAR VALIDASI
TERHADAP LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Mata Pelajaran : Matematika
Materi

: Menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan
dengan barisan bilangan.

Semester/Kelas : Genap I IX

Petunjuk
1. Untuk penilaian yang ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda
eek (v) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
2. Untuk saran-saran revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskan pada naskah
yang perlu direvisi atau pada kolom saran yang disediakan.

Keterangan skala penskoran
1 : berarti "tidak sesuai"
2 : berarti "kurang sesuai"
3 : berarti "sesuai"
4 : berarti "sangat sesuai"

Penilaian ditinjau dari beberapa aspek
No

ASPEK YANG DINILAI

SKOR
1

1

Materi
a. Memberikan penjelasan sederhana ditunjukkan
oleh indikator 1,yaitu pemberian respon dan
indikator 2, yaitu pembentukan kelompok
kemudian dilaksanakan berdasarkan tahap
pernecahan masalah model Polya yang diuraikan
pada bagian b-e berikut iru
b. Taliap memahami rnasalah ditunjukkan oleh
indikator 3, yaitu menuliskan banyaknya baju yang
dijahit setiap bulan
c. Tahap menyusun rencana ditunjukkan oleh
indikator 4, yaitu mencari hubungan antara sukusukunya dari baju yang dijahit setiap bulan
d. Tahap melaksanakan rencana ditunjukkan oleh
indikator 5, yaitu penyelesaian masalah dengan
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menggunakan barisan bilangan.
e. Tahap memeriksa kembali ditunjukkan oleh
indikator 6, yaitu penyimpulan pola barisan
bilangan sederhana
f. indikator menyimpulkan ditunjukkan oleh
indikator 7 ,yaitu pelaporan hasil kerja kelompok
clan indikator 8, yaitu pembuatan kesimpulan materi
pola barisan bilangan sederhana.
g. Indikator mengatur strategi clan teknik
ditunjukkan oleh indikator 9, yaitu s1swa
mengerjakan latihan mandiri
h. Skala penilaian kemunculan yang digunakan
dapat mencerminkan aktivitas siswa.

Bahasa dan Tulisan
a. Menggunakan bahasa yang komunikatif
b. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan
benar
c. Menggunakan istilah-istilah yang mudah
dipahami pengamat

Jumlah skor
Skor rata-rata
Komentar dan saran pcrbaikan secara umum:

ldentitas Validator
Nama

.......................
Pr. Hobri .! .......
M.Pc.t.
.

Pekerjaan

: J)Q.$..f:.~:............. ..

Tempat

:

Tanda Tangan

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

f..~J£:.Y.rm!....JeY.>tb er
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LEMBAR VALIDASI
TERHADAP LEMBAR PENGAMA TAN AKTIVITAS SISWA
Mata Pelajaran : Matematika
Materi

: Menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan
dengan barisan bilangan.

Semester/Kelas : Genap I IX

Petunjuk
1. Untuk penilaian yang ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda
eek (v) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/lbu.
2. Untuk saran-saran revisi, Bapak/lbu dapat langsung menuliskan pada naskah
yang perlu direvisi atau pada kolom saran yang disediakan.

Keterangan skala penskoran
I : berarti "tidak: sesuai"
2 : berarti "kurang sesuai"
3 : berarti "sesuai"
4 : berarti "sangat sesuai"

Penilaian ditinjau dari beberapa aspek
No

ASPEK YANG DINILAI

SKOR

1
1

Materi
a. Memberikan penjelasan sederhana ditunjukkan
oleh indikator 1,yaitu pemberian respon dan
indikator 2, yaitu pembectukan kelompok
kemudian dilaksanakan berdasarkan tahap
pemecahan masalah model Polya yang diuraikan
pada bagian b-e berikut ini
b. Tahap memaharni masalah ditunjukkan oleh
indikator 3, yaitu menuliskan banyaknya baju yang
dijahit setiap bulan
c. Tahap menyusun rencana ditunjukkan oleh
indikator 4, yaitu mencari hubungan antara sukusukunya dari baju yang dijahit setiap bulan
.:f. Tahap melaksanakan rencana ditunjukkan oleh
indikator 5, yaitu penyelesaian masalah dengan
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menggunakan barisan bilangan.
e. Tahap memeriksa kembali ditunjukkan oleh
indikator 6, yaitu penyimpulan pola barisan
bilangan sederhana
f. indikator menyimpulkan ditunjukkan oleh
indikator 7,yaitu pelaporan hasil kerja kelompok
dan indikator 8, yaitu pembuatan kesimpulan materi
pola barisan bilangan sederhana
g. Indikator mengatur strategi dan teknik
ditunjukkan oleh indikator 9, yaitu siswa
mengerjakan latihan mandiri
h. Skala penilaian kemunculan yang digunakan
dapat mencenninkan aktivitas siswa
Bahasa dan Tulisan
a. Menggunakan bahasa yang komunikatif
b. Menggunakan Bahasa Indonesia )'.ang baik dan
benar
c. Menggunakan istilah-istilah yang mudah
dipahami pengamat
Jumlah skor
Skor rata-rata
Komen.tar dan saran perbaikan secara umum:

ldentitas Validator
Nama

: .9:t\r\J.f. .. B~J.l.~~J}, S.Pcl. MN\

Pekerjaan

: .P..F..t\~.~~.~§.:$.NJP/ S MA

Tempat
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LEMBAR VALIDASI
TERHADAP LEMBAR PENGAMA TAN AKTIVITAS SISWA
Mata Pelajaran : Matematika
Materi

: Mengenal pola barisan bilangan.

Semester/Kelas : Genap I IX

Petunjuk
1. Untuk penilaian yang ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda
eek (v) pad.a kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
2. Untuk saran-saran revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskan pada naskah
yang perlu direvisi atau pada kolom saran yang disediakan.

Keterangan skala penskoran
1 : berarti "tidak sesuai"
2 : berarti "kurang sesuai"
3 : berarti "sesuai"
4 : berarti "sangat sesuai"

Penifaian ditinjau dari beberapa aspek
No

SKOR

ASPEK YANG DINILAI

1

1

2

3

Materi
a. Memberikan penje1asan sederhana ditunjukkan
oleh indikator l,yaitu pemberian respon dan
indikator 2, yaitu pembentukan kelompok
kemudian dilaksanakan berdasarkan tahap
pemecahan masalah model Polya yang diuraikan
pada bagian b-e berikut ini
b. Ta1ap memahami masalah ditunjukkan oleh
indikator 3, yaitu menuliskan banyaknya lingkaran
setiap suku pada pola bilangan ganjil
c. Tahap menyusun rencana ditunjukkan oleh
indikator 4, yaitu mencari hubungan antara jumlah
bilangan ganjil dan luas persegi.
d. Tahap melaksanakan rencana ditunjukkan oleh
indikator 5, yaitu penyelesaian masalah dengan
menggunakan pola bilangan .

v

I
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e. Tahap memeriksa kembali ditunjukkan oleh
indikator 6, yaitu penyimpulan pola bilangan ganjil
dan pola bilangan persegi.
f. indikator menyimpulkan ditunjukkan oleh
indikator 7,yaitu pelaporan hasil kerja kelompok
dan indikator 8, yaitu pembuatan kesimpulan pola
bilangan ganjil dan pola bilangan persegi.
g. Indikator mengatur strategi dan teknik
dituajukkan oleh indikator 9, yaitu s1swa
mengerjakan latihan mandiri
h. Skala penilaian kemunculan yang digunakan
dapat mencerminkan aktivitas siswa.
Bahasa dan Tulisan
a Menggunakan bahasa yang komunikatif
b. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan
benar
c. Menggunakan istilah-istilah yang mudah
dipahami pengamat
1---------Jumlah skor
S k or rab~-rata

J
J

v
/

J

Komentar dan saran perbaikan secara umum:

......................................................................................................................................
... ....... ... ... .. ........ ................................... ... ........ .......................... ............ ............................... .
Identitas Validator

Nama

: Dr.Susanto,M.?d

Pekerjaan

: Dosen

Tempat

: FKIP Univ. Jember

<(
Tanda Tangan

: ( ............................. )
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LEMBAR VALIDASI
TERHADAP LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Mata Pelajaran : Matematika
Materi

: Mengenal pola barisan bilangan.

Semester/Kelas : Genap I IX

Petunjuk
1. Untuk penilaian yang ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda
eek (v) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.

2. Untuk saran-saran revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskan pada naskah
yang perlu direvisi atau pada kolom saran yang disediakan.

Keterangan skala penskoran
1 : berarti "tidak sesuai"
2 : berarti "kurang sesuai"

3 : berarti "sesuai"

4 : berarti "sangat sesuai"
Penilaian ditinjau dari beberapa aspek
No

ASPEK YANG DINILAI

SKOR
1

1

Materi
a. Memberikan penjelasan sederhana ditunjukkan
oleh indikator l ,yaitu pemberian respon dan
indikator 2, yaitu pembentukan kelompok
kemudian dilaksanakan berdasarkan tahap
pemecaha.'1 masalah model Polya yang diuraikan
pada bagian b-e berikut ini
b. }ahap memahami masalah ditunjukkan oleh
indikator 3, yaitu menuliskan banyaknya lingkaran
setiap suku pada pola bilangan ganjil
c. Tahap menyusun rencana ditunjukkan oleh
indikator 4, yaitu mencari hubu...1gan antara jwnlah
bilangan ganjil dan luas persegi.
d. Tahap melaksanakan rencana ditunjukkan oleh
indikator 5, yaitu penyelesaian masalah d~ngan
menggunakan pola bilangan .

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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e. Tahap memeriksa kembali ditunjukkan oleh
indikator 6, yaitu penyimpulan pola bilangan ganjil
dan pola bilangan persegi.
f. indikator menyimpulkan ditunjukkan oleh
indikator 7,yaitu pelaporan hasil kerja kelompok
dan indikator 8, yaitu pembuatan kesimpulan pola
bilangan ganjil clan pola bilangan persegi.
g. Indikator mengatur strategi clan teknik
ditunjukkan oleh indikator 9, yaitu s1swa
mengerjakan latihan mandiri
h. Skala penilaian kemunculan yang digunakan
dapat mencerminkan aktivitas siswa.
Bahasa dan Tulisan
a. Menggunakan bahasa yang komunikatif
b. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan
•
benar
c. Menggunakan istilah-istilah yang mudah
dipahami pengamat
Jumlah skor
Skor rata-rata

Komentar dau saran perbaikan secara umum:

ldentitas Validator

. ~.:Pd

Nama

: .P..f:..t\~.~n.,

Pekerjaan

: .Qg.~g·~··········· ..... .

Tempat

: .f.:Y.;..\P.:.~lm~.:.J.~rnber

Tanda Tan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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LEMBAR V ALIDASI
TERHADAP LEMBAR PENGAMAT AN AKTIVITAS SISW A
Mata Pelaj aran : Matematika
Materi

: Mengenal pola barisan bilangan.

Semester/Kelas : Genap I IX

Petunjuk
1. Untuk penilaian yang ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda
eek (v) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/lbu.

2. Untuk saran-saran revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskan pada naskah
yang perlu direvisi atau pad.a kolom saran yang disediakan.

Keterangan skala penskoran
1 : berarti "tidak sesuai"

2 : berarti "kurang sesuai"
3 : berarti "sesuai"
4 : berarti "sangat sesuai"

Penilaian ditinjau dari beberapa aspek
No

ASPEK YANG DINILAI

SKOR
2

1

Materi
a. Memberikan penjelasan sederhana ditunjukkan
oleh indikator 1,yaitu pemberian respon dan
indikator 2, yaitu pembentukan kelompok
kemudian dilaksanakan berdasarkan tahap
pemecahan masalah model Polya yang c!iuraikan
pada bagian b-e berikut ini
b. Tahap memahami masalah ditunjukkan oleh
indikator 3, yaitu menuliskan banyaknya lingkaran
setiap suku pada pola bilangan ganjil
c. Tahap menyusun rencana ditunjukkan oleh
indikator 4, yaitu mencari hubungan antara jum!ah
bilangan ganjil dan luas persegi.
d. Tahap melaksanakan rencana ditunjukkan oleh
indikator 5, yaitu penyelesaian masalal]. dengan
menggunakan pola bilangan .
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e. Tahap memeriksa kembali ditunjukkan oleh
indikator 6, yaitu penyimpulan pola bilangan ganjil
dan pola bilangan persegi.
f. indikator menyimpulkan ditunjukkan oleh
indikator 7,yaitu pelaporan hasil kerja kelompok
dan indikator 8, yaitu pembuatan kesimpulan pola
bilangan ganjil dan pola bilangan persegi.
g. Indikator mengatur strategi dan teknik
ditunjukkan oleh indikator 9, yaitu s1swa
mengerjakan latihan mandiri
h. Skala penilaian kemunculan yang digunakan
dapat mencerminkan aktivitas siswa.
Bahasa dan Tulisan
a. Menggunakan bahasa yang komunikatif
b. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan
benar
c. Menggunakan istilah-istilah yang mudah
dipahami pengamat
Jumlah skor
Skor rata-rata

Komentar dan saran perbaikan secara umum:

Identitas Validator

Pekerjaan

: §".~r\!F...B9.J.llS.lH IS.Pd. . NJ Ji\ .
: ~!9.~~A~..$.~P I SMA

Ternpat

: D..l~t\.~~ .. ~J??..P.ROBOUH(;G 0

Nama

Tanda Tangan

~)
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LEMBAR VALIDASI
TERHADAP LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Mata Pelajaran : Matematika
Materi

: Menentukan suku ke-n barisan aritmetika

Semester/Kelas : Genap I IX

Petunjuk
1. Untuk penilaian yang ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda
eek (v) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
2. Untuk saran-saran revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskan pada naskah
yang perlu direvisi atau pada kolom saran yang disediakan.

Keterangan skala penskoran
1 : berarti "tidak sesuai"
2 : berarti ''kurang sesuai"
3 : berarti "sesuai"
4 : berarti "sangat sesuai"

Penilaian ditinjau dari beberapa aspek
No

ASPEK YANG DINILAI

SKOR
1

1

Materi
a. Memberikan penjelasan sederhana ditunjukkar.
oleh indikator 1,yaitu pemberian respon dan
indikator 2, yaitu pembentukan kelompok
kemudian dilaksanakan berdasarkan tahap
pemecahan masalah model Polya yang diuraikan
pada bagian b-e berikut ini
b. Tahap memahami masalah ditunjukkan oleh
indikator 3, yaitu menuliskan tinggi badan lima
s1swa dalam satu barisan dimulai dari yang
terpendek
c. Tahap menyusun rencana ditunjukkan oleh
indikator 4, yaitu menentukan tinggi pada urutan
tertentu tanpa harus mengetahui tinggi pada
urutan sebelumnya.
d. Tahap melaksanakan rencana dituhjukkan oleh
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indikator 5, yaitu penyelesaian masalah dengan
menggunakan barisan aritmetika.
e. Tahap memeriksa kembali ditunjukkan oleh
indikator 6, yaitu penyimpulan barisan aritmetika
f.Indikator
menyimpulkan
ditunjukkan
oleh
indikator 7 ,yaitu pelaporan hasil kerja kelompok
dan indikator 8, yaitu pembuatan kesimpulan materi
barisan mtmetika.
g. Indikator mengatur strategi dan teknik
ditunjukkan oleh indikator 9, yaitu siswa
mengerjakan latihan mandiri
h. Skala penilaian kemunculan yang digunakan
dapat mencerminkan aktivitas siswa.
Bahasa dan Tulisan
a. Menggunakan bahasa yang komunikatif
Menggun.akan Baliasa Indonesia yang baik dan
benar
c. Menggunakan istilah-istilah yang mudah
dipahami pengamat
Jumlah skor
Skor rata-rata

J

v

J

b:

Komentar dan saran perbaikan secara umum:

ldentitas Validator
Na.'lla

: L>r.Susanto,M.Pd

Pekerjaan

: Dosen

Tempat

: FKIP Univ. Jember

Tanda Tangan
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LEMBAR VALIDASI
TERHADAP LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Mata Pelajaran : Matematika
Materi

: Menentukan suku ke-n barisan aritmetika

Semester/Kelas : Genap I IX

Petunjuk
1. Untuk penilaian yang ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda
eek (v) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/lbu.
2. Untuk saran-saran revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskan pada naskah
yang perlu direvisi atau pada kolom saran yang disediakan.

Keterangan skala penskoran
1 : berarti "tidak sesuai"
2 : berarti ''kurang sesuai"
3 : berarti "sesuai"
4 : berarti "sangat sesuai"

Penilaian ditinjau dari beberapa aspek
No

ASPEK YANG DINILAI

SKOR
2

I

Materi
a. Memberikan penjelas&n sederhana ditunjukkan
oleh indikator l ,yaitu pemberian respon dan
indikator 2, yaitu pembentukan keiompok
kemudian dilaksanakan berdasarkan tahap
pemecahan masalah model Polya yang diuraikan
pada bagian b-e berikut ini
b. Tahap memahami masalah ditunjukkan oleh
indikator 3, yaitu menuliskan tinggi badan lima
s1swa dalarn satu barisan dimulai dari yang
terpendek
c. Tahap menyusun rencana ditunjukkan oleh
indikator 4, yaitu menentukan tinggi pada urutan
tertentu tanpa harus mengetahui tinggi pada
urutan sebelumnya.
d. Tahap melaksanakan rencana c.iitunjukkan oleh
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indikator 5, yaitu penyelesaian masalah dengan
menggunakan barisan aritmetika.
e. Tahap memeriksa kembali ditunjukkan oleh
indikator 6, yaitu penyimpulan barisan aritmetika
f.Indikator
menyimpulkan
ditunjukkan
oleh
indikator 7,yaitu pelaporan hasil kerja kelompok
dan indikator 8, yaitu pembuatan kesimpulan materi
barisan aritmetika.
g. lndikator mengatur strategi dan teknik
ditunjukkan oleh indikator 9, yaitu s1swa
mengerjakan latihan mandiri
h. Skala penilaian kemunculan yang digunakan
dapat mencerminkan aktivitas siswa.
Bahasa dan Tulisan
a. Menggunakan bahasa yang komunikatif
b. Menggnnakan Bahasa Indonesia yang baik dan
henar
c. Menggunakan istilah-istilah yang mudah
dipahami pengamat
Jumlah skor
Skor rata-rata

Komentar dan saran perbaikan secara umum:

ldentitas Validator
Nama
Pekerjaan
Tempat

P.t.:.~9.~f.~ ..... 0:.~q{
; P.g~~-~ ................... .
: .f...ts.!.e.. 0.f.'.l.lf.:J~~btr
:

Tanda Tangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

k

l/!

42704.pdf

LEMBAR VALIDASI
TERHADAP LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Mata Pelajaran : Matematika
Materi

: Menentukan suku ke-n barisan aritmetika

Semester/Kelas : Genap I IX

Petunjuk
1. Untuk penilaian yang ditinjau dari beberapa aspe~ dimohon memberikan tanda
eek (v) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.

2. Untuk saran-saran revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskan pada naskah
yang perlu direvisi atau pada kolom saran yang disediakan.

Keterangan skala penskoran

1 : berarti "tidak sesuai"
2 : berarti "kurang sesuai"

3 : berarti "sesuai"

4 : berarti "sangat sesuai"
Penilaian ditinjau dari beberapa aspek
No

ASPEK YANG DINILAI

SKOR

1
1

Materi
a. Memberikan penjelasan sederhana ditunjukkan
oleh indikator l ,yaitu pemberian respon dan
indikator 2, yaitu pembentukan kelompok
kemudian dilaksanakan berdasarkan tahap
pemecahan masalah model Polya yang diuraikan
pada bagian b-e berikut ini
b. Tahap memaharni masalah ditunjukkan oleh
indikator 3, yaitu menuliskan tinggi badan lima
siswa dal~m satu barisan dimulai dari yang
terpendek
c. Tahap menyusun rencana ditunjukkan oleh
indikator 4, yaitu menentukan tinggi pada urutan
tertentu tanpa harus mengetahui tinggi pada
urutan sebelumnya.
d. Tahap melaksanakan rencana ditunjukkan oleh
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indikator 5, yaitu penyelesaian masalah dengan
menggunakan barisan aritmetika.
e. Tahap memeriksa kembali ditunjukkan oleh
indikator 6, yaitu penyimpulan barisan aritmetika
f.Indikator
menyimpulkan ditunjukkan oleh
indikator 7,yaitu pelaporan hasil kerja kelompok
dan indikator 8, yaitu pembuatan kesimpulan materi
barisan aritmetika.
g. Indikator mengatur strategi dan teknik
ditunjukkan oleh indikator 9, yaitu s1swa
mengerjakan latihan mandiri
h. Skala penilaian kemunculan yang digunakan
dapat mencerminkan aktivitas siswa.
Bahasa dan Tulisan
a. Menggunakan bahasa yang komunikatif
b. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan
benar
c. Menggunakan istilah-istilah yang mudah
dipahami pengamat
Jumlah skor
Skor rata-rata

Komentar dan saran perbaikan secara umum:

ldentitas Validator

: ~-~.tl.lf .. BQ.JJ.IS.1.H 1 5.Pd. NIJ\11
: .P.t.tH~~~.(:\~...$..tYlP I SM A
: J?.IK.tf.8$. ...r.t\~..PRO.BO U H(;GO

Nam.a
Pekerjaan
Tempat

~.
: ( ................................ )

Tanda Tangan
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LEMBAR VALIDASl
TERHADAP LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Mata Pelajaran : Maternatika
Materi

: Menentukan suku ke-n barisan geornetri

Sernester/Kelas : Genap I IX

Petunjuk
1. Untuk penilaian yang ditinjau dari beberapa aspek, dirnohon rnernberikan tanda
eek (v) pad.a kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
2. Untuk saran-saran revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskan pad.a naskah
yang perlu direvisi atau pada kolom saran yang disediakan.

Keterangan skala penskoran
1 : berarti "tidak sesuai"
2 : berarti "kurang sesuai"
3 : berarti "sesuai"
4 : berarti "sangat sesuai"

Penilaian ditinjau dari beberapa aspek
No

ASPEK YANG DJNILAI

SKOR
I

1

Materi
a Memberikan penjelasan sederhana ditu..1jukkan
oleh indikator 1,yaitu pemberian respon dan
indikator 2, yaitu pembentukan kelompok
kemudian dilaksanakan berdasarkan tahap
pemecahan masalah rnudel Polya yang diuraikan
pad.a bagian b-e berikut ini
b. Tahap memahami masalah ditunjukkan oleh
indikator 3, yaitu rnenuliskan banyaknya buku pada
setiap suku.
c. Tahap menyusun rencana ditunjukkan oleh
indikator 4, yaitu menentukan banyaknya buku
pada suku tertentu
d. T~hap melaksanakan rencana ditunjukkan oleh
indil ator 5, yaitu penyelesai!111 rnasalah dengan
men gunakan barisan bilangan.
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e. Tahap memeriksa kembali ditunjukk:an oleh
indikator 6, yaitu penyimpulan barisan geometri
f. indikator menyimpulkan ditunjukkan oleh
indikator 7 ,yaitu pelaporan hasil kerj a kelompok
dan indikator 8, yaitu pembuatan kesimpulan materi
barisan geometri.
g. Indikator mengatur strategi dan teknik
ditunjukkan oleh indikator 9, yaitu siswa
mengerjakan latihan mandiri
h. Skala penilaian kemunculan yang digunakan
dapat mencerminkan aktivitas siswa.

v

Bahasa dan Tulisan

J

a. Menggunakan bahasa yang komunikatif
b. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan
benar
c. Menggunakan istilah-istilah yang mudah
dipahami pengamat

Jumlah skor
Skor rata-rata
Komentar dan saran perbaikan secara umum:

.

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

ldentitas Validator
Nama

: Dr.Susanto,M.Pd

Peke1jaan

: Dosen

Tempat

<

Tanda Tangan

: ( .............................. )
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LEMBAR VALIDASI
TERHADAP LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Mata Pelajaran : Matematika
Materi

: Menentukan suku ke-n barisan geometri

Semester/Kelas : Genap I IX

Petunjuk
1. Untuk penilaian yang ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda
eek (v) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
2. Untuk saran-saran revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskan pada naskah
yang perlu direvisi atau pada kolom saran yang disediakan.

Keterangan skala penskoran
I : berarti "tidak sesuai"
2 : berarti "kurang sesuai"
3 : berarti "sesuai"
4 : berarti "sangat sesuai"

Penilaian d!tinjau dari beberapa aspek
No

ASPEK YANG DINILAI

SKOR
2

1

3

4

Materi
a. Memberikan penjelasan sederhana ditunjukkan
oleh indikator 1,yaitu pemberian respon dan
indikator 2, yaitu pembentukan kelompok
kemudian dilaksanakan berdasarkan taliap
pemecahan masalah model Polya yang diuraikan
pada bagian b-e berikut ini
b. Tahap memahami masalah ditunjukkan oleh
indikator 3, yaitu menuliskan banyaknya buku pada
setiap suku.
c. Tahap menyusun rencana ditunjukkan oJeh
indikator 4, yaitu menentukan banyaknya buk"U
pada suku tertentu
d. Tahap melaksanakan rencana ditunjukkan oleh
indikator 5, yaitu penyelesaian masalah dengan
menggunakan barisan bilangan.

.
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e. Tahap memeriksa kembali ditunjukkan oleh
indikator 6, yaitu penyimpulan barisan geometri
f. indikator menyimpulkan ditunjukkan oleh
indikator 7,yaitu pelaporan hasil kerja kelompok
clan indikator 8, yaitu pembuatan kesimpulan materi
barisan geometri.
g. Indikator mengatur strategi dan teknik
ditunjukkan oleh indikator 9, yaitu siswa
mengerjakan latihan mandiri
h. Skala penilaian kemunculan yang digunakan
dapat mencerminkan aktivitas siswa.
Bahasa dan Tulisan
a. Menggunakan bahasa yang komunikatif
b. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan
benar
c. Menggunakan istilah-istilah yang mudah
dipahami pengamat
Jumlah skor
Skor rata-rata

Komentar dan saran p(;rbaikan secara umum:

ldentitas Validator
Nama

: .P..tJ:iQ.R.~!.1

Pekerjaan

: J)Qgtl ................ .

Tempat

: .E.IS:Le .. ~.\Jl~.J?..mbe.r

Tanda Tangan

: (................................ )
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LEMBAR VALIDASI
TERHADAP LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Mata Pelajaran : Matematika
Materi

: Menentukan suku ke-n barisan geometri

Semester/Kelas : Genap I IX

Petunjuk
1. Untuk penilaian yang ditinjau dari beberapa aspek, dimohon memberikan tanda
eek (v) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
2. Untuk saran-saran revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskan pada naskah
yang perlu direvisi atau pada kolom saran yang disediakan.

Keterangan skala penskoran
1 : berarti "tidak sesuai"
2 : berarti "kurang sesuai"
3 : berarti "sesuai"
4 : berarti "sangat sesuai"

Penilaian ditinjau dari beberapa aspek
No

ASPEK YANG DINILAI

SKOR
1

Materi
a. Memberikan penjelasan sederhana ditunjulr.kan
oleh indikator l ,yaitu pt:mberian respon dan
indikator 2, yaitu pembentukan kelompok
kemudian dilaksanakan berdasarkan tahap
pemecahan masalah model Polya yang diuraikan
pada bagian b-e berikut ini
b. Tahap memahami masalah ditunjukkan oleh
indikator 3, yaitu menuiiskan banyaknya buku pada
setiap s~u.
c. Tahap menyusun rencana ditunjukkan oleh
indikator 4, yaitu menentukan banyaknya buku
pada suku tertentu
d. Tahap melaksanakan rencana ditunjukkan oleh
indikator 5, yaitu peny~lesaian masalah dengan
menggunakan barisan bilangan.
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e. Tahap memeriksa kembali ditunjukkan oleh
indikator 6, yaitu penyimpulan barisan geometri
f. indikator menyimpulkan ditunjukkan oleh
i indikator 7,yaitu pelaporan hasil kerja kelompok
iI dan indikator 8, yaitu pembuatan kesimpulan materi
barisan geometri.
g. Indikator mengatur strategi dan teknik
ditunjukkan oleh indikator 9, yaitu s1swa
mengerjakan latihan mandiri
h. Skala penilaian kemunculan yang digunakan
dapat mencerminkan aktivitas siswa.
Bahasa dan Tulisan
a. Menggunakan bahasa yang komunikatif
b. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan
benar
c. Menggunakan istilah-istilah yang mudah
dipaharni pengamat
Jumlah skor
Skor rata-rata

·v

L/I

Komentar dan saran perbaikan secara umum:

...................................,...................................................................................................

Identitas Validator
Nama
Pekerjaan
Tempat

: 68M.lf...B9.).\.~\ I\ 1 S.Pd .MM
: P..f.:t\§.~~A~.§.MP I SM A
: P.J~1jA§ ... ~~..fROBOLI r'\GbO

Tanda Tangan
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Lembar Observasi Aktivitas Guru Selama Pelaksanaan Pembelajanm
Dengan Pendekatan Problem Solving

Sekolah
Kelas/Serneste1
Pertemuan
Sub materi
Hari/ tanggal
Jam

: SMP Negeri 3 Probolinggo
T'T

I

I ' \ __ _

. ! A I UUct

: Perternuan 1
: Menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan
dengan barisan bilangan
r<abu 1 18 /vtt1ret 201'7

: t

J.

2

Petunjuk pengisian
1. Berilah tanda chek (.,,/) pada setiap indikator yang terdapat pada kolom yang
telah tersedia dengan ketentuan sebagai berikut:
4 : Sangat Baik
3 : Bai.k
2 : Cukup
1 : Kurang
2. Berilah catatan tentang saran maupun kritik pada tcmpat yang tclah tcrscdia.
3. Jika ada aktivitas yang dianggap penting clan belum tercantum pada indikator
agar ditulis di tempat yang telah disediakan.
No

Indikator

1

Skor
2 3

Tahap Awai
Menyampaikan kompeteusi dasar dan tujuan yang ingin
dicapai
Memberi motivasi siswa dengan memberi pertanyaan
yang releva'l
Membagikan LKS

1

2
3

v
v
v

Tahap Inti
4

5

6
7
8
9
10
j

11

Memberi kesempatan yang cukup kepada 5iswa untuk
bekerja individu
Memonitoring dan membimbing siswa yang mengalami
kesulitan
Membagi siswa menjadi beberapa kelompok
Memberi waktu yang cukup untuk berdiskusi kelompok
Memonitoring dan memhirnbing kelompok yang
mengalami kesulitan
Memintz. perwakilan setiap kelompok untuk
mempresentasikan hasil diskusi kclompok
Memotivasi setiap anggota kelompok agar dapat
menanggapi apa yang dipresentasikan oleh kelompok
lain
Mengarahkan siswa pada kesimpulan akhir

TahapAkhir
12

Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya
apabila ada materi yang belum dipahami.
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I 13 I Memherikan
14

nekerjaan rumah (PR)
Mengingatkan siswa untuk mempelajari materi
selanjutnya dan mengakhiri pembelajaran

i
l IVl
-- i--------!-+---+-~I
v
1

1

i

i

Catatan:

.
Persentase k e be rh as1 1an=

total skor
k
~·
s or ma 'Imai

x 100%

Kriteria % Keberhasilan Tindakan
75% <PK::;; 100% : Sangat baik
50% <PK::;; 75% : Baik
25% < PK::;; 50% : Cukup Baik
: Tidak Baik
0% <PK::;; 25%
ljnggo, ..1.c?. .: .~ ~ .~.l?.~~-

Jy~k..u R.
( ................ -· ..... )
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Lembar Obsenasi Aktivitas Guru Selama Pehksanaan Pembelajaran
Dengan Pendekatan Problem Solving
Sekolah
Kelas I Semester
Sub materi
Pertemuan
Hari/ tanggal
Jam

: St"1P Negeri 3 Kota Probolinggo
: IX 2
: Pola Bilangan
I

.

')

;:}um'or 7 20~1.e,t
: 1.

~/~

2011.7

~.

Petunjuk pengisian
1. Berilah tanda chek (--i) pada sctiap indikator yang terdapat pada kolom yang
telah tersedia dengan ketentuan sebagai berikut:
4 : Sangat Baik
3 : Baik
2 : Cukup
1 : Kurang
2. Berilah catatan tentang saran maupun kritik pada tempat yang telah tersedia.
3. Jika ada aktivitas yang dianggap penting dan belum tercantum pada indikator
·
agar ditulis di tempat yang telah disediakan.
N

Indikator

0.

1
2

3

4
5
6
7
8

9
10
11
12

13
14

Tahap Awai
Menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang ingin
dicapai
Memberi motivasi siswa dengan memberi pertanyaan
yang relevan
Membagikar. LKS
Tahap Inti
Memberi kesempatan yang cukup kepada siswa untuk
bekerja individu
Memonitoring dan membimbing siswa yang mengalami
kesulitan
Membagi siswa menjadi beberapa kelompok
Memberi waktu yang cukup untuk berdiskusi kelompok
Memonitoring dan membimbing kelompok yang
mengalami kesulitan
Meminta perwakilan setiap kelompok untuk
mempresentasikan hasil diskusi kelompok
Memotivasi setiap anggota kelompok agar dapat
menanggapi apa yang dipresentasikan oleh kelompok lain
Mengarahkan siswa pada kesimpulan akhir
.. ------··Tahap Akhir
Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya
apabila ada materi yang belum dipah<lmi.
Memberikan pekerjaan rumah (PR)
Mengingatkan siswa untuk mempelajari materi
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Catatan:

.
total skor
Persentase k e berhas1 1an= s kor m aks.1ma1 x 100%

Kriteria % Keberhasilan Tindakan
75% <PK < 100% : Sangat baik
50% <PK < 75% : Baik
25% <PK ~ 50% : Cukup Baik
0% <PK::;; 25%
: Tidak Baik
p
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Lembar Observasi Aktivitas Guru Selama Peiaksanaan Pembelajaran
Dengan Pendekatan Problem Solving
Sekolah
Kelas Semester
Sub materi
Pertemuan
Hari/ tanggal
Jam

: SMP Negeri 3 kota Probolinggo
: IX I 2
: Menentukan suku ke-n barisan aritmetika

:3

: R.ab.J ,
:

\

e:

2 c:; _ M.a r.J-

- 201r

.3 .

Petunjuk. pengisian
1. Berilah tanda chek (..../) pada setiap indikator yang terdapat pada kolom yang
telah tersedia dengan ketentuan sebagai berikut:
4 : Sangat Baik
3 : Baik
2 : Cukup
1 : Kurang
2. Berilah catatan tentang saran maupun kritik pada tempat yang telah tersedia
3. Jika ada aktivitas yang dianggap penting dan belum tercantum pada indikator
agar ditulis di tempat yang telah disediakan.
N

lndikator

0.

Skor

1

3

2

Tahap Awai

.J

1

Menyampaikan kompetensi da<;ar clan tujuan yang ingin
dicapai
2
.Memberi motivasi siswa dengan meroberi pertanyaan
yang relevan
3 Membagikan LKS
Tabap Inti
4
Memberi kesempatan yang cukup kepada siswa untuk
bekerja individu
5
Memonitoring dan membimbing siswa yang mengalami
kesulitan
6 Membagi siswa menjadi beberapa kelompok
7
Memberi waktu yang cukup untuk. berdiskusi kelompok
8 Memonitoring dan membimbing kelompok yang
mengalami kesulitan
9
Meminta perwakilan setiap kelompok untuk.
mempresentasikan hasil diskusi kelompok
10 Memotivasi setiap anggota kelompok agar dapat
menanggapi apa yang dipresentasikan oleh kelompok lain
11 Mengarahkan siswa pada kesimpulan akhir

Tahap Akhir
12

Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya
apabila ada materi yang belum dipahami.
13 Memberikan pekerjaan rumah (PR)
14 Mengingatkan siswa untuk mempelajari materi
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Cata tan:

total skor
.
Persentase ·keberhas1 1an= s k or ma ks trna 1 x 100%

Kriteria % Keberhasilan Tindakan
75% <PK 5 100% : Sangat baik
50% <PK 5 75% : Baik
25% <PK$ 50% : Cuk:up Baik
0% <PK 5 25%
: Tidak Baik

.
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Lembar Observasi Aktivitas Guru Selama Pelaksanaan Pembelajaran
Dengan Pendekatan Problem Solving
Sekolah
Kelas I Semester
Sub materi
Pertemuan
Hari/ tanggal
Jam

: SMP Negcri 3 Kota Probolinggo
: IX I 2
: Menentukan suku ke-n barisan geometri
:4

:jum'at ) ?...J
\

<:)..

AAarct wu-

2.

Petunjuk pengisian
1. Berilah tanda chek ('1) pada setiap indikator yang terdapat 'pada kolom yang
telah tersedia dengan ketentuan sebagai berikut:
4 : Sangat Baik
3 : Baik
2 : Cukup
: Kurang
2. Berilah catatan tentang saran maupun kritik pada tempat yang telah tersedia
3. Jika ada aktivitas yang dianggap penting dan belum tercantum pada indikator
agar ditulis di tempat yang telah disediakan.
No

1
2
1
_,

4
5

6
7
8
9
10

11
12
13

Indikator

Tahap Awai
Menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang ingin
dicapai
Memberi motivasi siswa dengan memberi pertanyaan
yang relevan
Membagikan LKS
Tahap Inti
Mem beri kesempatan yang cukup kepada siswa untuk
bekerja individu
Memonitoring dan membimbing siswa yang mengalami
kesulitan
Membagi siswa menjadi beberapa kelompok
Memberi waktu yang cukup untuk berdiskusi kelompok
Memonitoring dan membimbing kelompok yang
mengalami kesulitan
Meminta perwakilan setiap kelompok untuk
mempresentasikan hasil diskusi kelompok
Memotivasi setiap anggota kelompok agar dapat
menanggapi apa yang dipresentasikan oleh kelompok
lain
Mengarahkan siswa pada kesimpulan akhir
TahapAkhir
Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya
apabila ada materi yang belum dipaharni.
Memberikan pekerjaan rumah (PR)
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14

I Mengingatkan siswa untuk mempelajari

materi
_ _ __
[ selanlut~va dan mengakhiri ~mbela]aran

Cata tan:

total skor
.
Persentase k eberhasilan = s kor ma ks'1ma 1 x 100%

Kriteria % Keberhasilan Tindakan
75% < PK ::.::; 100% : Sangat baik
50% < PK ::.::; 75% : Baik
25% <PK::.::; 50% : Cukup Baik
0% < PK < 25%
: Tidak Baik
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LEMBAR PENGA.MATAN AKTIVITAS SIS\VA
Pertemuan

: Pertemuan ke-1

Hari/tanggal

: Rl1bU

Waktu

: 2 x 40 menit

Materi

1

18 Nlt11~t 201~-

Menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan
barisan bilangan.

Petunjuk

1. Untuk. penilaian kemunculan indikator yang diamati, dimohon memberikan
tanda eek (v) pada kolom kemunculan sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
2. Untuk. temuan-temuan lain, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada
bagian catatan yang disediakan.
Keterangan skala penilaian kemuncahm

1 : berarti "tidak ada"
2 : berarti "ada, tetapi kurang baik"
3 : berarti "ada dan baik"
4 : berarti "ada dan sangat baik"
Komponen
berpikir kritis

Indikator
1
1

Memfokuskan
pertanyaan

Membangun
keterampilan
dasar

1.
Memberikan respon
dengan
menjawab
pertanyaantentang
pengetahuan awal
2. Menempati kelompok
yang telah ditentukan dan
pembcigian
menetapkan
tugas masing-masing
Memahami
masalah(underdstanding)
3.Memahami
permasalahan yang ak:an
diselesaikan, menyatak:an
masalah sehari-hari yang
berkaitan dengan barisan
bilangan

Menyusun
rencana(p/anning)
4. Berdiskusi dan bekerja
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Kemunculan
2
3
4

v
v

v
v

Keterangan
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1

sama menyusun langkahlangkah penyelesaian dari
pem1asalahan
yang
disajikan
,
1

I

'I

I
Mengatur
strategi dan
teknik

I
I

I
I

1
1'

1

I

I

1

!

I

Melaksanakan

rencana(solving)
5. Berdiskusi dan bekerja
sama melakukan langkahlangkah
penyelesaian
permasalahan dengan
mengunakan
barisan
bilangan

v

Menyimpulkan

Memberikan
penjelasan
Ianjut

Memeriksa
kem ball(checking)
6. Mengecek rumus yang
telah ditemukan dengan
menggunakan gambar.
7. Melaporkan hasil kerja
kelompok,
kemudian
saling menanggapi hasil
kerja yang ditampilkan
kesimpulan
8. Bersama dengan guru
ip.embuat Kesimpulan
9. Mengerjakan latihan
secara individu untuk
lebih memahami konsep
yang dipelaiari
CATATAN:

v
v

v

Probolinggo, !8-3

2015

Pengamat

~
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LEMBAR PENG AMA TAN AKTIVIT AS SIS\V A
Pertemuan

: Pertemuan ke-1

Hari/tanggal

:

Waktu

: 2 x 40 menit

Materi

f<tlbu, t8 Marei

Z<Ylf"

: Menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan
barisan bilangan.

Petunjuk

1. Untuk penilaian kemunculan indikator yang diamati, dimohon memberikan
tanda eek (v) pada kolom kemunculan sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
2. Untuk temuan-temuan lain, Bapak/lbu dapat langsung menuliskanny& pada
bagian catatan yang disediakan.
Keterangan skala penilaian kemunculan

1 : berarti "tidak: ada"
2 : berarti "ada, tetapi kurang baik"
3 : berarti "ada dan baik"
4 : berarti "ada dan sangat baik"
Komponen
berpikir kritis

Memfokuskan
pertanyaan

Indikator

1
1. Memberikan respon
dengan
menjawab
pertanyaan tentang
pengetahuan awal
2. Menempati kelompok
yang telah ditentukan dan
menetapkan
pembagian
tugas masing-masing
Memahami
mas~lab(underdstanding)

3.Memahami
permasalahan ya.'lg akan
diselesaikan, menyatak:an
masalah sehari-hari yang
berkaitan dengan barisan
bilangan
Membangun
keterampilan
dasar

Menyusun
rencana(planning)
4. Berdiskusi dan bekerj a
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Kemunculan
2
3
4

Keterangan
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sama menvusun
Jangkah- i'
langkah penyelesaian dari
pennasalahan
yang
disajikan
~

Mengatur
strategi dan
teknik

Melaksanakan
rencana(solving)
5. Berdiskusi dan bekerja
sama melakukan langkahpenyelesaian
langkah
permasalahan dengan
barisan
mengunakan
bilangan

I
I

I

I
r

I

I

I

I

v'

Menyirnpulkan

Memberikan
penjelasan
Ianjut

Memeriksa
kembali(checking)
6. Mengecek rumus yang
telah ditemukan dengan
menggunakan gambar.
7. Melaporkan hasil kerja
kemudian
kelompok,
saling menanggap1 hasil
kerja yang ditampilkan
kesimpulan
8. Bersama dengan guru
mernbuat Kesirnpulan
-9, Mengerjakan latihan
untuk
secara individu
konsep
lebih memahami
yang dipela,jari
CATA TAN:

v
v

v
v

Probolinggo,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

18- 3 -.

2015

42704.pdf

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Pertemuan

: Pertemuan ke-2

Hari/tanggal

:

Waktu

: 3 x 40 menit

Materi

: Menentukan pola barisan bilangan

jurri 'a f-

7

:Lo MareJ 2Dlf""

Petunjuk

1. Untuk penilaian kemunculan indikator yang diamati, dimohon memberikan
tanda eek (v) pada kolom kemunculan sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
2. Untuk temuan-temuan lain, Bapak/lbu dapat langsung menuliskannya pada
bagian catatan yang disediakan.
Keterangan skala penilaian i{emunculan

I : berarti '"tidak ad.a"
2 : berarti "ada, tetapi k:urang baik"
3 : berarti "ada dan baik"
4 : berarti "ada dan sangat baik"
Komponen
berpikir kritis

lndik&tor

Kemunculan
1
2
3
4

\/

Memberikan respon
dengan
menjawab
pertanyaan tentang
pengetahuan awal
2. Menempati kelompok
yang telah ditentukan dan
menetapkan
pembagian
tugas masing-masing
Memahami
masalah(underdstanding)
3.Memahami
permasalahan yang akan
diselesaikan, menentukan
pola barisan bilangan
1.

Memfokuskan
pertanyaan

~-

v
I

Membangun
keterampilan
dasar

Menyu1'un
rencana(p/anning)
4. Berdiskusi dan bekerja
sama menyusun langkahlangkah penyelesaian dari
permasalahan
yang
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I

disajibn

I
I

I

I

I

I

Melaksanakan

Mengatur
strategi dan
teknik

Menyimpulkan

I

Memberikan
penjelasan
lanjut

rencana(solving)
5. Berdiskusi dan bekerja
sama melakukan langkahpenyelesaian
langkah
permasalahan dengan
mengunakan pola barisan
bilangan
Memeriksa
kembali(checking)
6. Mengecek rumus yang
telah ditemukan dengan
menggunakan gambar.
7. Melaporkan hasil kerja
kelompok,
kemuciian
saling menanggap1 hasil
kerja yang ditampilkan
kesimpulan
8. Bersama dengan guru
membuat Kesimpulan
9. Mengerjakan latihan
untuk
secara individu
lebih memahami konsep
·yang dipelajari

1/
.;'

v
t/
·-

v
\/

I

CATATAN:

Probolinggo,

ti>-3~

Pengamat
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Pertemuan

: Pertemuan ke-2

Hari/tanggal

: Jutn'af

waktu

: 3 x 40 men it

Materi

: Menentukan pola barisan bilangan

1

:io11Aar..Qt201J-

Petunjuk
1. Untuk penilaian kemunculan indikator yang diamati, dimohon memberikan
tanda eek (v) pada kolom kemunculan sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
2. Untuk temuan-temuan lain, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada
bagian catatan yang disediakan.

Keterangan skafa penilaian kemunculan
1 : berari:i "tidak ada"
2 : berarti "ada, tetapi kurang baik"
3 : berarti "ada dan baik"
4 : berarti "ada dan sangat baik"
Komponen
berpikir kritis

Memfokuskan
pertanyaan

Membangun
keterampilan
dasar

Indikator
l

1. Memberikan respon
dengan
menjawab
pertanyaan tentang
pengetahuan aw~
2. Menempati kelompok
yang telah ditentukan dan
rnenetapkan
pemtagian
tugas masing-masing
Memahami
masalah(underdstanding)
3.Memahami
permasalahan yang akan
diselesaikan, menentuk:m
pola barisan bilangan
Menyusun
rencana(planning)
4. Berdiskusi dan bekerja
sama menyusun langkahlangkah penyelesaian dari
yang
permasalahan
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disajikan

I

II

i

I

.Melaksanakan

-I,

I

i

----~--~T
I

,

!

.

i

rencana(solving)
Mengatur
strategi dan
teknik

Menyimpulkan

Memberikan
penjelasan
lanjut

5. Berdiskusi dan bekerja
sama melakukan langkahlangkah
penyelesaian
permasalahan dengan
mengunakan pola barisan
bilangan

Memeriksa
kembali(checking)
6. Mengecek rumus yang
telah ditemukan dengan
menggunakan gambar.
7. Melaporkan hasil kerja
kelompok,
kemudian
saling menanggapi hasil
kerja yang ditampilkan
kesimpulan
S. Bersama dengan guru
membuat Kesimpulan
9. Mengerjakan latihan
secara
individu
untuk
lebih memahami konsep
yang dipelajari

v

v

CATATAN:

Probolinggo,

J..D -3 - 2015
Pengamat
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Pertemuan

: Pertemuan ke-3

Hari/tanggal

:

Waktu

: 3 x 40 menit

Materi

: Mengenal pengertian barisan aritmetika dan barisan

r<.abu,

2.> Mtli-eJ 20 1!:.-

geometri, serta menentukan suku ke-n barisan aritmetika.
Petunjuk
1. Untuk penilaian kemunculan indikator yang diamati, dimoho.n memberikan
tanda eek (v) pada kolom kemunculan sesuai dengan penilaian Bapak/lbu.
2. Untuk temuan-temuan lain, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada
bagian catatan yang disediakan.
Keterangan skala penilaian kemunculan
1 : berarti "tidak ada"
2 : berarti "ada, tetapi kurang baik"
3 : berarti "ad.a dan baik"
4 : berarti "ada dan sangat baik"
-

Komponen
berpiki.r kritis

lndikator
1

Kemunculan
2
3
4

1. Memberikan respon
dengan
menjawab
pertanyaantentang

v

pcngc::tahuan awal

Memfok:uskan
pertanyaan

Membangun
keterampilan
dasar

2. Menempati kelompok
yang telah ditentukan dan
menetapkan
pembagian
tugas masing-masing
Memahami
masalah(underdstanding)
3.Memahami
permasalahan yang akan
diselesaikan,
mengenal
barisan aritmetika dan
barisan geometri, serta
menentukan suku ke-n
barisan aritmetika.
Menyusun
rencana(p/anning)
4. Berdiskusi dan bekerja
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' pemrnsalahan
disajikan
Mengatur
strategi dan
teknik

Menyimpulkan

Memberikan
penjelasan
lanjut

I

yang•

Melaksanakan
rencana(solving)
5. Berdiskusi dan bekerja
sama melakukan langkahlangkah
penyelesaian
permasalahan dengan
mengunakan
barisan
bilangan
Memerik.sa
kem bali(checking)
6. Mengecek rumus yang
telah ditemukan dengan
menggunakan gambar.
7. Melaporkan basil kerja
kdompok,
kemudian
saling menanggap1 hasil
kerja yang ditampilkan
kesimpulan
8. Bersama dengan guru
membuat Kesimpulan
9. Mengerjakan latihan
secara individu untuk
iebih memahami konsep
ya.."'lg dipelajari

.T

'

!

i
I

II
I
I
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v
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v
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CATATAN:

Probolinggo,

:.u-.. . 3- 2015
Pengamat

~~
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LEMBAR PEN GAMA TAN AKTIVIT AS SISW A
Pertemuan
Hari/tanggal

: Pertemuan ke-3
. Ra bu , 2 ll!Jo t'<e, t 2-0 1J -

Waktu

: 3 x 40 menit

Materi

: Mengenal pengertian barisan aritmetika dan barisan

.r

geometri, serta menentukan suku ke-n barisan aritmetika.

Petunjuk
1. Untuk penilaian kemunculan indikator yang diamati, dimohon memberikan
tanda eek (v) pada kolom kemunculan sesuai dengan penilaian Bapak/lbu.

2. Untuk temuan-temuan lain, Bapak/lbu dapat langsung menuliskannya pada
bagian catatan yang disediakan.

Keterangan skala penilaian kemunculan
1 : berarti "tidak ada"

2 : berarti "ada, tetapi kurang baik"

3 : berarti "ada dan baik"
4 : berarti "ada dan sangat baik"
Komponen
berpikir kritis

Memfokuskan
pertanyaan

Membangun
keterampilan
dasar

Indikator

Kemunculan

1

2

3

1. Memberikan respon
dengan
menjawab
pertanyaan tentang
pengetahuan awal
2. Menempati kelompok
yang telah ditentukan dan
menetapkan
pembagian
tugas masing-masing
Memahami
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4

v

v
v

mas~dah(underdstanding)

3.Memahami
permasalahan yang akan
diselesaikan,
mengenal
barisan aritmetika dan
barisan geometri, serta
menentukan suk:u ke-n
barisan aritmetika.
Menyusun
rencana(p/anning)
4. Berdiskusi dan bekerja

Keterangan

v
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! sama menyusun langkahI

Mengatur
strategi dan
teknik

I

!

I

I

II

langkah penyelesaian dari
pemrnsalahan yang
I
I
disajikan
I

Melaksanakan

I

I

v

rencana(solving)
5. Berdiskusi dan bekerja
sama melakukan langkahpenyelesaian
langkah
permasalahan dengan
barisan
mengunakan
bilangan

Memeriksa
Menyimpulkan kembali(checking)
6. Mengecek run1US yang
telcli ditemukan dengan
menggunakan gambar.
7. Melaporkan hasil kerja
Memberikan kelompok,
kemudian
penjelasan
saling menanggap1 hasil
lanjut
kerja yang ditampilkan
kesimpulan
8. Bersama dengan guru
membuat Kesimpulan
9. Mengerjakan latihan
secara individu untuk
lebih memahami konsep
yang dipelaiari
CATA TAN:

v
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Probolinggo, l.S'-3- 2015
Pengamat
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LEMBAR PENG AMAT AN AKTIVIT AS SlS\V A
Pertemuan

: Pertemuan ke-4

Hari/tanggal

:

Wahu

: 2 x 40 menit

Materi

: Menentukan suku ke-n barisan geometri

J(,( m'a f

7 fl

7-

t1.!Ja re-f zo 1J-

Pctunjuk

1. Untuk penilaian kemunculan indikator yang diamati, dimohon memberikan
tanda eek (v) pada kolom kemunculan sesuai dengan penilaian Bapak/lbu.
2. Untuk temuan-temuan lain, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada
bagian catatan yang disediakan.

Keterangan skala penilaian kemunculan
1 : berarti "tidak ada"
2 : berarti "ada, tetapi kurang baik"
3 : berarti "ada dan baik"
4 : berarti "ada dan sangat baik"
Komponen
berpikir kritis

Memfokuskan
pertanyaan

Membangun
keterampilan
dasar

Indikator
1. Memberikan respon
menjawab
dengan
pertanyaan tentang
penge:tahuan awal
2. Menempati kelompok
yang telah clitentukan dan
pembagian
menetapkan
tugas masing-masinp;
Memahami
masalah(underdstanding)
3.
Memahami
permasalahan yang akan
diselesaikan, menentukan
suku
ke-n
barisan
geometri

Menyusun
rencana(p/anning)
4. Berdiskusi dan bekerja
sama menyusun langkahlangkah penyelesaian dari
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Kemunculan
4
1
2
3

v
v

v
I

v

Keterangan
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Mengatur
strategi dan
teknik

I

'

sama menyusun langkahI
langkah penyelesaian dari i
pem1asalahan yang
disajikan

I

I

i

I

Melaksanakan

rencana(so/ving)
5. Berdiskusi dan bekerja
sama melakukan langkahpenyelesaian
langkah
permasalahan dengan
barisan
mengunakan
bilangan

Memeriksa
Menyimpulkan kembali(checking)
6. Mengecek rwnus yang
tel ah ditemukan dengan
menggun<!kan gambar.
7. Melaporkan hasil kerj a
Memberikan
kemudian
kelompok,
penjelasan
saling menanggapt hasil
lanjut
kerja yang ditampilkan
kesimpulan
8. Bersama dengan guru
membuat Kesimpulan
9. Mengerjakan latihan
individu
untuk
secara
lebih memahami konscp
yang dipelaiari
CATATAN:

v

v
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v

v

Probolinggo, 2 7- 3 - 2015
Pengamat
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LE1\1BAR PEN GAMA TAN AKTIVITAS SIS\\'A
Pertemuan

: Penemuan ke-4

Hari/tanggal

:

w aktu

: 2 x 40 menit

Materi

: Menentukan suku ke-n barisan geometri

Ju m 'o. f-
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2 T-
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Petunjuk
1. Untuk penilaian kemunculan indikator yang diamati, dimohon memberikan

tanda eek (v) pada kolom kemunculan sesuai dengan penilaian Bapak/lbu.
2. Untuk temuan-temuan lain, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada
bagian catatan yang disediakan.

Keterangan skala penilaian kemunculan
1 : berarti ''tidak ada"
2 : berarti "ada, tetapi kurang baik"
3 : berarti "ada dan baik"
4 : berarti "ada dan sangat baik"
Komponen
berpikir kritis

Memfokuskan
pertanyaan

Membangun
keterampilan
dasar

Indikator

1

Kemunculan
2
3
4

1. Memberikan respon
dengan
menjawab
pertanyaantentaag
pengetahuan awal
2. Menempati kelompok
yang tdah ditentukan dan
menetapkan
pembagian
tu_gas masing-masing
Memahami
masalah(underdstanding)
3.
Memahami
permasalahan yang akan
diselesaikan, menentukan
barisan
ke-n
suku
geometri

v
v

\/

Menyusun

rencana(planning)
4. Berdiskusi dan bekerja
sama menyusun langkahlangkah penyelesaian dari
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Keterangan

v

I
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pennasalahan
disajikan
Mengatur
strategi dan
teknik

Menyimpulkan

Memberikan
penjelasan
lanjut

yang I
\

Melaksanakan
rencana(solving)
5. Berdiskusi dan bekerja
sama melakukan langkahlangkah
penyelesaian
permasalahan dengan
mengunakan
barisan
bilangan
Memeriksa
kembali(checking)
6. Mengecek rumus yang
telah ditemukan dengan
menggunakan gambar.
7. Melaporkan hasil kerja
kelompok,
kemudian
saling menanggap1 hasil
kerja yang ditampilkan
kesimpulan
8. Bersama dengan guru
membuat Kesimpulan
9. Mengerjakan latihan
untu1c
secara
individu
lebih memahami konsep
yang dipelajari

v

\/

v

v
I

'----~~~~_.i_"---""---L~"--~~~~_J_~--l.~--'~--"'--~'--~~~----'

CATATAN:
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