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PENGEMBANGANPERANGKATPEMBELAJARANDENGAN 
PEMANFAATAN LINGKUNGAN SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN 

MOTIV ASI DAN BASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA 

Arif Syamsul Hadi 
arifsyamsulhadi@gmail.com 

Program Pascasarjana 
Universitas Terbuka 

ABSTRAK 

Kegiatan pembelajaran matematika di SMP Negeri 3 Sumberasih 
Kabupaten Probolinggo selama ini masih sering menggunakan model 
pembelajaran sebagaimana biasa, cenderung di kelas dan hanya menggunakan 
buku siswa yang seringkali kurang mengaitkan dengan lingkungan mereka. 
Perangkat pembelajaran dan proses pembelajarannya juga kurang memanfaatkan 
lingkungan sekolah sebagai media pembelajarannya. Keadaan ini temyata 
berimplikasi pada rendahnya motivasi dan hasil belajar matematika siswa. Hal ini 
diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan sebagian siswa serta hasil ulangan 
harlan matematika semester gasal tahun pelajaran 2014/2015. Dari hasil tes awal 
juga diketahui bahwa dari 26 siswa yang ada, Hanya 5 anak yang mendapatkan 
nilai yang mencapai atau melampaui KKM yang ditentukan sebesar 65. Untuk 
mengatasi permasalahan ini guru perlu mengembangkan sebuah perangkat 
pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah yang mampu 
meningkatkan motivasi belajar serta hasil belajar siswa. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendapatkan produk perangkat pembelajaran, berupa Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Tes Hasil 
Belajar (THB) yang berorientasi pada pemanfaatan lingkungan sekolah yang 
valid, efektif dan praktis dengan harapan dapat meningkatkan motivasi dan hasil 
belajar matematika siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 
observasi, kuesioner, tes, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan selama dan 
setelah pengumpulan data. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif 
kualitatif. Data yang dianalisis adalah data tentang keterlaksanaan pembelajaran, 
motivasi belajar siswa, basil tes, serta respon siswa. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa pengembangan perangkat pembelajaran dengan 
memanfaatkan lingkungan sekolah dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 
matematika siswa kelas VII SMP Negeri 3 Sumberasih Satu Atap Kabupaten 
Probolinggo. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan motivasi belajar siswa dari 
tingkat sedang pada awalnya menjadi tinggi pada saat setelah tindakan. 
Ketuntasan belajar secara individu dan klasikal dapat dicapai setelah dilakukan 
tindakan. Rata-rata hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan. 
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Keterlaksanaan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan sangat baik dan 
meningkat dari pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-3. Respon siswa 
terhadap pembelajaran dengan pemanfaatan lingkungan sekolah menunjukkan 
kategori baik. 

Kata Kunci: Perangkat pembelajaran, Pemanfaatan lingkungan sekolah, motivasi 
dan basil belajar. 
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The Development of a Learning Set by Using 
School Environtment to Improve Student's Motivation 

and Learning Outcomes of Mathematic 

Arif Syamsul Hadi 
arifsyamsulhadi@gmail.com 

Postgraduate Studies Program 
Indonesia Open University 

ABSTRACT 

The activity of Mathematic learning in SMP Negeri 3 Sumberasih Satu Atap 
Probolinggo still use usual learning model, even in some classes use students 
guidance book which is not related to their environment. The learning activity of 
Mathematic and its process also less related to school environment as media; This 
causes to low motivation and the result of learning. It is known from the result of 
interview by researcher that had been done during the observation to students 
whether from a test or interview at the first semester of2014/2015. The result of 
the test, it was known that only 5 of 32 students who achieved the passing grade, 
65. To solve this problem, the teacher should develope a set of learning by using 
school environment which can improve student's motivation and its result. This 
research aimed to produce a set of learning such as lesson plan, student 
worksheets and test which is oriented to a valid to use school environment, 
effectively and simplely to increase students motivation and the result of students 
learning. The technic of collecting data were observation, questioneer, test and 
documentation. The analysis of data was done during and after collecting data. 
The collected data was analysed by using Descriptive-Qualitative. The data which 
was analysed about doing of learning, student's motivation, result, and students 
responses. The result of this research showed that development of a set of learning 
by using school environment could improve students motivation and its result in 
Mathematic of grade VII of SMP Negeri 3 Sumberasih Probolinggo. It could be 
seen from the increase of students motivation from lowest to highest, after getting 
solution. The success of learning whether it is classically and individually could 
be seen after getting action or solution. The success of learning had been done and 
improved from fust meeting to third meeting. The responses of students, toward 
process oflearning by using school environment showed better. 

Key words: A set of learning, the use of school environment, motivation and 
result of learning 
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MOTTO 

"Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, 
terdapat pelajaran yang besar bagi orang orang yang memiliki penglihatan. " 

(QS. An Nur : 44) 

"Siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan 
baginya dengan ilmu terse but jalan menuju surga. " 

(HR. Muslim) 

"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. " 

(Thomas Alva Edison) 

''Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, 
tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang 
menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum. " 

(Mahatma Gandhi) 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Obyek Penelitian 

1. Obyek Penelitian 

72 

Sekolah yang dipilih sebagai obyek penelitian adalah SMP Negeri 3 

Sumberasih Satu Atap, yang berada di sebuah pulau kecil di Kabupaten 

Probolinggo. Sekolah ini memiliki kelas VII sebanyak 2 rombongan belajar 

(rombel), dengan siswa kelas VII A berjumlah 32 orang siswa dan kelas VII B 

berjumlah 31 orang siswa Kedua kelas tersebut memiliki rata-rata nilai rapor 

semester ganjil tahun pelajaran 2014-2015 yang relatif sama, sebagaimana 

ditunjukkan pada lampiran. Dalam penelitian ini dilakukan pemilihan sampel 

secara random melalui undian untuk digunakan sebagai subyek penelitian. Dari 

dua kelas, yang terpilih adalah kelas VII A yang berjumlah 32 orang siswa. 

Sesuai dengan judul, beberapa obyek yang relevan digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran bemuansa pemanfaatan lingkungan sekolah, yaitu toko 

kecil penjual barang-barang kebutuhan sehari-hari, termasuk peralatan sekolah, 

warung penjual makanan dan minuman ringan, pedagang ikan dan kerupuk ikan 

serta koperasi simpan pinjam yang berkantor di Balai Desa Giliketapang. Semua 

obyek penelitian ini berada di dekat sekolah. 

Hasil dari penentuan obyek penelitian ini temyata cukup efektif karena 

lokasi-lokasi kegiatan pembelajaran dekat dengan sekolah dan para pedagang 

sudah mengenal para siswa dan guru di sekolah. Hal ini berdampak positif, 
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dimana anak-anak tidak canggung untuk melakukan observasi dan tanya jawab, 

sehingga mempermudah siswa untuk mendapatkan data yang diperlukan sehingga 

kegiatan pembelajaran dengan pemanfaatan lingkungan sekolah berjalan lancar. 

Kedekatan obyek penelitian juga berdampak pada efisiensi waktu dan tenaga, 

sehingga waktu yang digunakan sesuai dengan yang diharapkan. 

2. Waktu Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan perangkat pembelajaran 

matematika yang memanfaatkan lingkungan sekolah dalam kegiatan pembela-

jarannya. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini 

meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS) 

dan Tes Hasil Belajar siswa. Model pengembangan perangkat pembelajaran dalam 

penelitian ini mengacu pada model 4-D yang telah dimodifikasi menjadi 3 tahap, 

yaitu tahap pendefmisian (define), tahap perancangan (design), dan tahap 

pengembangan (development). Dalam tiap tahapan tersebut terdapat beberapa 

kegiatan yang harus dilakukan, sesuai dengan gambar pengembangan perangkat 

pembelajaran. Rincian waktu dan kegiatan yang dilakukan dalam mengembang-

kan perangkat pembelajaran ini dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut : 

1 
27-28 

Tabel4.1 
Rincian W aktu dan Kegiatan Pengembangan 

Perangkat Pembelajaran 

Februari Analisis Awal-Akhir 

Mengetahui masalah dalam 
pembelajaran matematika yang 
selama ini ada di SMP Negeri 3 
Sumberasih Satu Atap melalui 
diskusi dengan guru mata 
pelajaran, melakukan kajian 

2015 
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terhadap pembelajaran dan 

perangkat pembelajaran dan 

menyusun langkah penyelesaian 

masalah. 

Mengobservasi aktivitas siswa dan 

01-02 mengetahui karak.teristik siswa 

2 Maret Analisis Siswa kelas VII A SMP Negeri 

2015 3Sumberasih Satu Atap 

Kab. Probolinggo melalui diskusi 
denganguru mata pelajaran. 

Analisis Materi 
Mengidentifikasi konsep-konsep 
tentang Aritmetika Sosial dalam 

peta konsep. 

03-09 Merumuskan tugas-tugas yang 

3 Maret Analisis Tugas akan dilakukan siswa selama 

2015 kegiatan pembelajaran pada rincian 

materi Aritmetika Sosial. 

Spesifikasi Tujuan Merumuskan indikator pencapaian 

Pembelajaran 
basil belajar siswa pada rincian 

materi Aritmetika Sosial. 

Menentukan bagaimana bentuk 

10-11 
perangkat pembelajaran dengan 

Memanfaatkan Lingkungan 
4 Maret Pemilihan Format Sekolah untuk meningkatkan 

2015 Motivasi dan Basil Belajar 
Matematika Siswa, yang meliputi 

RPP, LKS dan Tes Basil Belajar. 

12-16 Menghasilkan perangkat 

5 Maret DesainAwal Pembelajaran berupa RPP, LKS 

dan Tes Basil Belajar beserta 
2015 instrumen penelitian. 

20 Maret-
Mengetahui masukan dan saran 

Validasi Perangkat dosenpembimbing serta penilaian 
6 03 April 

validator terhadap perangkat 
2015 Pembelajaran 

pembelajaran yang dikembangkan. 

04- Melakukan perbaikan (revisi) 

7 05April Revisi I berdasarkan masukan, saran, 

2015 
konsultasi dengan dosen 
pembimbing dan hasil penilaian 
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validator (menghasilkan draft II) 

· Menguji cobakan perangkat 

pembelajaran dengan subyek 

06-16 
penelitian siswa kelas VII A SMP 

8 
April2015 

Uji Coba Terbatas Negeri 3 Sumberasih Satu Atap. · 

Memperoleh data mengenai 
keterlaksanaan RPP, respon siswa, 
dan basil tes siswa. 

Melakukan revisi terhadap 
Revisi II Perangkat pembelajaran 

berdasarkan basil ujicoba 

17-18 Menghasilkan T APM dengan judul 

9 Penulisan Laporan 
"Pengembangan Perangkat 

April2015 Pembelajaran dengan 
Penelitian 
Pengembangan 

Memanfaatkan Lingkungan 
Sekolah untuk meningkatkan 

Perangkat Pembelajaran 
Motivasi dan Hasil Belajar 
Matematika Siswa" 

B. Basil 

1. Basil Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Pada penyajian basil pengembangan perangkat pembelajaran dirinci menjadi 

4 tahap sesuai dengan tahapan penelitian pengembangan perangkat pembelajaran 

model Thiagarajan, yaitu tahap pendefinisian, perancangan, pengembangan dan 

deseminasi. 

a. Deskripsi Basil Tahap Pendefinisian (Define) 

Tujuan tahap pendefinisian adalah menetapkan dan mendefinisikan 

kebutuhan-kebutuhan pembelajaran dengan menganalisis tujuan dan batasan 

materi. Tahap pendefinisian terdiri dari lima langkah yaitu analisis ujung-depan, 
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analisis siswa, analisis konsep, analisis tugas dan spesifikasi tujuan pembelajaran. 

Hasil dari tahapan-tahapan pendefinisian disajikan sebagai berikut: 

1) Hasil Analisis Ujung-Depan (Front-End Analysis). 

Sebagaimana diketahui, analisis ujung-depan dilakukan untuk menetapkan 

masalah dasar yang menjadi latar belakang perlu tidaknya dikembangkan 

perangkat pembelajaran. Pada tahap ini dilakukan analisis pada materi Aritmetika 

Sosial beserta sub-sub materinya dan tantangan serta tuntutan masa depan 

sehingga diperoleh deskripsi pola pembelajaran yang dianggap sesuai, serta 

melakukan wawancara/tanya jawab dengan beberapa siswa dan diskusi dengan 

guru mata pelajaran. Hasil analisis materi Aritmetika Sosial beserta sub-sub 

materinya, yaitu bahwa, diantaranya siswa kelas VII A terbiasa belajar di dalam 

kelas, terasa membosankan dan menginginkan suasana lain yang dapat 

meningkatkan motivasi belajar. Hal lain yang terungkap dalam diskusi adalah 

belum adanya pembelajaran yang mengaitkan langsung antara materi dengan 

manfaat sehari-hari di sekitar mereka, sehingga perlu adanya aktivitas 

pembelajaran yang mengaitkan langsung materi pelajaran dengan lingkungan 

sekitar mereka sehari-hari. Nuansa siswa kurang aktif melakukan sendiri (learning 

by doing) juga dominan. Walaupun metode tanya jawab sudah cukup efektif 

mewarnai kegiatan pembelajaran. Begitu pula ketika siswa diberikan tugas atau 

soal latihan yang berupa permasalahan. Siswa sangat berat atau malas 

mengerjakannya, ekspresi mereka tak semangat. Kalaupun mengerjakan, siswa 

cenderung meniru cara penyelesaian seperti yang dilakukan oleh guru. Hal ini 

menyebabkan siswa menjadi kurang kreatif dalam kegiatan pembelajaran, serta 

tidak mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan kognitifnya 
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sehingga tidak tercapai penguasaan konsep yang benar oleh siswa sebagaimana 

yang diinginkan. Berdasakan kajian terhadap pembelajaran yang ada, maka perlu 

adanya sebuah aktivitas pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sekitar 

sekolah mereka dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

matematika siswa. Rencana aktivitas pembelajaran itu dituangkan dalam bentuk 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Tes 

Hasil Belajar (THB). langkah-langkah kegiatan pembelajaran dengan 

memanfaatkan lingkungan sekolah ditujukan agar dapat membuat siswa terlibat 

aktif dalam pembelajaran matematika sekaligus memberikan pemahaman bahwa 

materi matematika bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan 

pembelajaran ini, ditekankan pada proses aktivitas :fisik dan mental siswa secara 

maksimal. Siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui 

penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan melakukan sendiri, seperti 

mengamati obyek di lapangan (toko, warung, pedagang ikan), dilanjutkan dengan 

wawancara dan tanya jawab, mengumpulkan informasi dari pihak toko/ warung, 

lalu dibawa ke kelas untuk mengolah informasi dan terakhir mengkomunikasikan 

dengan menuliskan hasil tugas kelompok di LKS dan melakukan presentasi di 

depan kelas. Untuk menerapkan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan 

sekolah, maka diperlukan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik siswa dan materi pembelajaran serta memenuhi sistematika langkah

langkah tertentu pada setiap kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti 

merasa perlu untuk mengembangkan perangkat pembelajaran dengan 

memanfaatkan lingkungan sekolah pada materi Aritmetika Sosial di kelas VII A 

SMP Negeri 3 Sumberasih Satu Atap. Perangkat pembelajaran yang 
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dikembangkan meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja 

Siswa (LKS) dan Tes Hasil belajar. 

2) Basil Analisis Siswa (Learner Analysis). 

Analisis siswa merupakan telaah tentang karakteristik siswa yang sesuai 

dengan rancangan dan pengembangan bahan pembelajaran serta sesuai dengan 

subyek penelitian, yaitu siswa kelas VII A SMP Negeri 3 Sumberasih Satu Atap. 

Karakteristik siswa tersebut meliputi latar belakang pengetahuan dan 

perkembangan kognitif siswa 

a) Basil Analisis Latar Belakang Pengetabuan Siswa. 

Materi Aritmetika Sosial yang dipelajari siswa kelas VII A bukanlah materi 

yang baru mereka kenal. Hanya istilah Aritmetika Sosial yang baru tahu. Dari 

hasil tanya jawab dengan para siswa, sehari-hari mereka sudah mengenal 

istilah jual beli ketika jajan di sekolah. Istilah untung rugi, dan diskon sudah 

dikenal siswa ketika mereka belanja di supermarket KDS dan GM yang 

terletak di dekat pelabuhan Mayangan, kota Probolinggo. Sebelumnya siswa 

telah mendapatkan pengantar materi ini pada saat mereka di Sekolah Dasar 

(SD). Adapun materi prasyarat yang harus dipelajari oleh siswa sebelum 

mempelajari materi ini adalah operasi hitung bilangan bulat maupun pecahan, 

baik pecahan biasa, desimal dan persen. Materi ini sudah dipelajari oleh siswa 

ketika masih duduk di bangku SD dan kelas VII SMP semester ganjil. 

b) Basil Analisis Perkembangan Kognitif Siswa. 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII A SMP Negeri 3 

Sumberasih yang rata-rata berusia 13-14 tahun. Menurut Piaget, pada usia ini 
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kemampuan berpikir anak telah memasuki tahap operasional formal. Ketika 

menyelesaikan suatu masalah, anak dalam tahap ini akan memikirkan dulu 

secara teoritis. Analisis teoritis tersebut dapat dilakukan secara verbal. Ia 

menganalisis masalahnya dengan penyelesaian berbagai hipotesis yang 

mungkin ada. Atas dasar analisis ini, ia lalu membuat suatu strategi 

penyelesaian. Namun pada kenyataannya, banyak siswa kelas VII A SMP 

Negeri 3 Sumberasih Satu Atap yang kemampuan berpikir dan bemalamya 

masih berada dalam tingkat operasional konkrit. Mereka belum terbiasa 

berpikir secara verbal atau abstrak. Jika menyelesaikan suatu permasalahan, .. 
mereka terbiasa mencoba beberapa penyelesaian secara konkrit dan hanya 

melihat akibat langsung usaha-usahanya untuk menyelesaikan masalah itu. Hal 

ini dikarenakan karena siswa tersebut masih berada pada tahap transisi dari 

tahap operasional konkrit ke tahap operasional formal. Tentu saja, siswa yang 

berada dalam tahap transisi ini masih memerlukan bantuan dari orang terdekat, 

terutama guru untuk membiasakan mereka berpikir secara abstrak. 

3) Hasil analisis konsep (Concept Analysis). 

Hasil analisis konsep untuk materi aritmetika sosial disajikan pada gambar 

4.1. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi, merinci dan menyusun secara 

sistematis konsep-konsep yang relevan yang akan diajarkan berdasarkan analisis 

ujung-depan. Berdasarkan kurikulum 2006 (KTSP) untuk kelas VII semester 

genap, materi pembelajaran yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

Aritmetika Sosial. Berdasarkan klasifikasi materi ini dibagi menjadi tiga bagian, 

yaitu (1) Aritmetika sosial dalam kegiatan ekonomi, (2) Rabat, diskon, bruto, tara 

dan neto, (3) Bunga tabungan. 
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Bagan 4.1 
Analisis Konsep Aritmetika Sosial 

-~~ . -- -· . - . . ... "· --· -- - ~. ' ,_ ·---- -· 

I 

4) Hasil analisis togas (Task Analysis). 

Berdasarkan analisis siswa dan analisis konsep Aritmetika Sosial, maka 

tugas-tugas yang dilakukan oleh siswa selama proses pembelajaran adalah : 

a) Mengerjakan tugas pada materi Aritmetika Sosial dalam LKS-1, dengan 

materi: Nilai Keseluruhan, Perunit dan Sebagian, Persen Untung/ Rugi. 

Aktivitas pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah melalui 5 

tahap dengan memberikan tugas-tugas kepada siswa, yaitu: (1) Observasi: 

Tugas siswa adalah melakukan observasi lapangan di toko/warung dekat 

sekolah, lalu siswa mencatat apa saja yang mereka lihat di toko itu, 

sebagaimana di LKS-1. (2) Menanya: Tugas siswa adalah membuat daftar 

pertanyaan tentang harga/ nilai keseluruhan, perunit dan sebagian. Mereka juga 
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menanyakan harga beli dan harga jual barang yang dicatat. Tahap berikutnya 

adalah (3) Mengumpulkan Informasi: Dari hasil tanya jawab antara siswa 

(kelompok) dengan pihak toko, siswa ditugaskan mengisi tabel yang 

disediakan di LKS-1. Informasi yang dikumpulkan berisi harga satuan, jumlah, 

harga beli dan harga jual. Setelah itu masuk ke dalam tahap (4) Mengolah 

Informasi: Setelah melalui tahap (3) siswa diminta kembali ke kelas. Di sini 

siswal kelompok ditugaskan untuk mengolah informasi dengan mencari 

untung/ rugi serta persen untung/ rugi yang diperoleh berdasarkan catatan pada 

tahap (3). Langkah selanjutnya adalah tahap (5) Mengkomunikasikan: Pada 

tahap ini hasil diskusi pada tahap ( 4) ten tang menentukan untung/rugi dan 

persen untung/rugi disampaikan di depan kelas oleh perwakilan anggota 

kelompok. Sedangkan guru tetap menyimak proses presentasi ini. Setelah itu 

kelompok lain menanggapi atau menanyakan. 

b) Tugas pada materi Aritmetika Sosial dalam LKS-2, dengan materi: Rabat/ 

Diskon, Bruto, Tara dan Neto. Aktivitas pembelajaran dengan memanfaatkan 

lingkungan sekolah melalui 5 tahap dengan memberikan tugas-tugas kepada 

siswa, yaitu: (1) Observasi: Tugas siswa adalah melakukan observasi lapangan 

di tempat penjualan ikan dan kerupuk ikan dekat sekolah, lalu siswa mencatat 

apa saja yang mereka lihat di tempat itu, sebagaimana di LKS-2. (2) Menanya: 

Tugas siswa adalah membuat daftar pertanyaan tentang besarnya potongan 

hargal diskon hila membeli banyak, bruto, tara dan neto. Tahap berikutnya 

adalah (3) Mengumpulkan Informasi: Dari hasil tanya jawab antara siswa 

(kelompok) dengan pihak pedagang, siswa ditugaskan mengisi tabel yang 

disediakan di LKS-2. Informasi yang dikumpulkan berisi nama barang, harga 

42652

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



82 

jual sebelum diskon dan harga setelah diskon. Setelah itu masuk ke dalam 

tahap (4) Mengolah Informasi: Siswa diminta kembali ke kelas untuk kegiatan 

berikutnya Di sini siswa/ kelompok ditugaskan untuk mengolah informasi 

dengan mencari besarnya diskon dan persen diskon yang diberikan oleh 

pedagang. Siswa juga ditugaskan untuk menentukan berat bersih dan tara serta 

persen tara berdasarkan catatan pada tahap (3). Langkah selanjutnya adalah 

tahap (5) Mengkomunikasikan: Pada tahap ini hasil diskusi pada tahap (4) 

tentang menentukan diskon, persen diskon, bruto, tara dan neto serta persen 

tara disampaikan di depan kelas oleh perwakilan anggota kelompok. 

Sedangkan guru tetap menyimak proses presentasi ini. Kemudian kelompok 

lain menanggapi atau menanyakan. Terakhir guru memberikan penguatan. 

c) Tugas pada materi Aritmetika Sosial dalam LKS-3, dengan materi: Bunga 

Tunggal. Aktivitas pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sekolah 

dilaksanakan melalui 5 tahap dengan memberikan tugas-tugas kepada siswa, 

yaitu: (1) Observasi: Tugas siswa adalah melakukan observasi lapangan di 

tempat koperasi simpan pinjam di balai desa, lalu siswa mencatat apa saja yang 

mereka lihat di tempat itu, sebagaimana di LKS-3. Tahap (2) Menanya: Tugas 

siswa adalah membuat daftar pertanyaan tentang aturan simpan pinjam, jangka 

waktu pengembalian dan besar serta persen bunga pinjaman. Tahap berikutnya 

adalah (3) Mengumpulkan lnformasi: Dari hasil tanya jawab antara siswa 

(kelompok) dengan pihak koperasi, siswa ditugaskan mengisi tabel yang 

disediakan di LKS-3. lnformasi yang dikumpulkan berisi besar pinjaman, 

jangka waktu pengembalian dan persen bunga perbulan yang ditetapkan .. 

Setelah itu masuk ke dalam tahap (4) Mengolah Informasi: Siswa diminta 
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kembali ke kelas untuk kegiatan berikutnya. Di sini siswa/ kelompok 

ditugaskan untuk mengolah infonnasi dengan menentukan besarnya bunga 

perbulan dan angsuran perbulan yang harus dibayarkan. Langkah selanjutnya 

adalah tahap (5) Mengkomunikasikan: Pada tahap ini siswa diminta 

menjelaskan di depan kelas oleh perwakilan anggota kelompok tentang 

pengertian bunga tunggal serta cara menentukan besar bunga tunggal dan 

angsuran yang harus dibayarkan. Sedangkan guru sebagai fasilitator tetap 

memperhatikan proses presentasi ini. Kemudian kelompok lain menanggapi 

atau menanyakan. Terakhir guru memberikan penguatan. 

5) Hasil Analisis Spesifikasi Tujuan Pembelajaran (Specification of 

Objectives). 

Analisis ini dilakukan untuk merumuskan hasil analisis tugas dan analisis 

konsep diatas menjadi indikator pencapaian hasil belajar. Indikator pencapaian 

hasil belajar tersebut dirumuskan dalam tujuan pembelajaran sebagai berikut: 

a) Siswa dapat menentukan harga beli, harga jual, untung dan rugi melalui 

kegiatan lapangan dengan memanfaatkan lingkungan sekolah. 

b) Siswa dapat menghitung nilai keseluruhan, nilai per unit dan nilai sebagian 

dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. 

c) Siswa dapat menentukan besar dan persentase laba, rugi, harga jual, harga beli, 

rabat, bunga tunggal dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. 

d) Siswa dapat memecahkan pennasalahan sehari-hari dengan menggunakan 

konsep aljabar dan aritmetika sosial. 
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b. Deskripsi basil tahap perancangan (Design) 

Tujuan dari tahap perancangan adalah merancang perangkat pembelajaran, 

sehingga diperoleh prototype (contoh perangkat pembelajaran) yang selanjutnya 

disebut perangkat pembelajaran draft I. Tahap perancangan terdiri dua langkah 

pokok, yaitu pemilihan format, dan perancangan awal ( desain awal). 

1) Pemilihan format. 

Pemilihan format dalam pengembangan perangkat pembelajaran pada 

materi Aritmetika Sosial ini, meliputi pemilihan format untuk merancang isi, 

pemilihan strategi pembelajaran dan sumber belajar. 

a) Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Dalam merancang RPP, peneliti memilih salah satu format yang disesuaikan 

dengan kurikulum 2006 (KTSP), meliputi identitas RPP, alokasi waktu, standar 

kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, sumber/ media 

pembelajaran, bahan dan alat, materi pembelajaran, metode/ pendekatan 

pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian. 

b) Format Lembar Kerja Siswa (LKS). 

Sedangkan dalam mengembangkan LKS, peneliti bepedoman pada kriteria 

pengembangan LKS, bahwa setiap bagian dari LKS teridentifikasi dengan 

jelas, terdapat ringkasan materi, sesuai dengan perkembangan siswa, menarik 

secara visual, serta kesesuaian/ ketepatan ilustrasi dengan materi dan 

memanfaatkan lingkungan sekolah dalam tampilan ilustrasi serta petunjuk yang 

diberikan dalam setiap LKS. Dalam kegiatan siswa menggunakan tahapan 

Mengamati, Menanya, Mengumpulkan Informasi, Mengolah Informasi dan 
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Mengkomunikasi-kan, yang dikenal dengan SM. Pada bagian akhir tiap LKS 

terdapat soal uji kompetensi siswa berupa soal uraian secara terstruktur, yang 

bemuansa pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah. 

c) Format Tes Hasil Belajar (THB). 

Sebagaimana format RPP dan LKS, untuk format THB juga memuat 

persoalan-persoalan sehari-hari yang memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah 

siswa Bentuk soal THB berupa soal pilihan ganda 4 opsi jawaban sebanyak 25 

butir soal. 

2) Perancangan awal. 

Rancangan awal yang dimaksud dalam tulisan ini adalah rancangan seluruh 

kegiatan yang harus dilakukan sebelum uji coba dilaksanakan. Hasil tahap ini 

berupa rancangan awal perangkat pembelajaran yang merupakan draft I beserta 

instrumen penelitian. Berikut ini uraian singkat mengenai rancangan awal 

perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, LKS dan Tes Hasil Belajar (THB). 

a) Rancangan awal RPP. 

Susunan RPP sebagaimana dijelaskan di atas, sesuai dengan salah satu format 

yang ada dan redaksi kegiatan pembelajarannya berorientasi pada pemanfaatan 

lingkungan sekolah. Di dalamnya memuat identitas RPP, alokasi waktu, 

standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, sumber/ 

media pembelajaran, bahan dan alat, materi pembelajaran, metode/ pendekatan 

pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Dengan 

mempertimbangkan keluasan materi yang akan disampaikan, maka pada sub

sub materi bahasan Aritmetika Sosial membutuhkan tiga kali pertemuan 
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dengan alokasi waktu 2 x 40 menit untuk masing-masing pertemuan. Standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang digunakan sesuai dengan deskripsi 

yang terdapat pada kurikulum 2006 (KTSP ) untuk kelas VII semester genap. 

Dalam setiap RPP memuat kegiatan pembelajaran yang menggunakan LKS, 

sehingga LKS dibuat untuk tiga kali pertemuan. Adapun kegiatan pembelajaran 

yang akan dilakukan secara garis besar ditampilkan dalam kegiatan 

pembelajaran tiap-tiap RPP sebagaimana dijelaskan dalam tabel 4.1. 

b) Rancangan awal Lembar Kerja Siswa (LKS). 

LKS yang dikembangkan dalam penelitian ini berisi materi dan masalah

masalah sehari-haril kontekstual yang berorientasi pada pemanfaatan 

lingkungan sekolah sebagai media pembelajarannya. Dalam LKS ini berisikan 

ringkasan materi yang dibahas, di dalamnya disediakan tempat khusus bagi 

siswa untuk menyelesaikan masalah-masalah Aritmetika sosial yang berkaitan 

dengan lingkungan sekolah sehari-hari, disertai dengan ilustrasilgambar yang 

sring dijumpai siswa, sesuai dengan topik yang dibahas. Hal ini untuk 

memotivasi siswa agar lebih semangat dalam mempelajari materi ini. 

Penggunaan LKS akan memudahkan guru mengelola pembelajaran. Sesuai 

dengan RPP, peneliti mengembangkan LKS untuk tiga pertemuan. LKS-1 

tentang Nilai Keseluruhan, Perunit dan Sebagian, Untung dan Rugi, LKS-2 

berisi tentang Rabat/ Diskon, Bruto, Tara dan Neto. Sedangkan LKS-3 berisi 

tentang Bunga Tunggal. Teknis pengerjaan tugas di LKS secara kelompok 

(pembelajaran kooperatif) yang dibentuk pada pertemuan pertama Seiring 

dengan RPP, terdapat tahapan-tahapan 5M (Mengamati, Menanya, 

Mengumpulkan Informasi, Mengolah Informasi dan Mengkomunikasikan) di 
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dalam LKS sehingga siswa terlibat secara aktif baik fisik, mental dan 

pikirannya. Desain LKS dibuat cukup menarik secara visual disertai foto-foto/ 

gambar-gambar yang sering dijumpai siswa sebari-hari, sehingga diharapkan 

dapat memotivasi siswa dalam mempelajari materi Aritmetika Sosial. 

c) Rancangan awal Tes Basil Belajar (THB). 

Tes Hasil Belajar (THB) adalah suatu instrumen alat ukur keberbasilan siswa 

dalam pembelajaran secara kognitif. THB disusun sebagai tes awal ketika 

siswa belum mendapatkan materi pembelajaran (Aritmetika Sosial) dan sebagai 

tes akhir, ketika siswa sudah mendapatkan materi pembelajaran. Untuk 

mengukur peningkatan basil belajar siswa, tes diberikan kepada kedua kelas 

paralel, yaitu kelas VII A sebagai kelas uji coba/ eksperimen dengan 

pembelajaran di luar kelas mengunakan pemanfaatan lingkungan sekolah dan 

menggunakan LKS sebagai acuan kerjanya, sedangkan kelas VII B sebagai 

kelas kontrol, dengan pembelajar-an biasa tanpa aktivitas keluar kelas atau 

pemanfaatan lingkungan sekolah dan sumber belajar/ medianya menggunakan 

buku teks. Bentuk tes berupa pilihan ganda dengan 4 opsi, sebanyak 25 butir 

soal. Soal-soal tes memuat materi aritmetika sosial yang bemuansa kehidupan 

sebari-bari. Peningkatan basil belajar siswa diukur dengan menghitung selisih 

skor tes awal dan tes akhir yang diperoleb tiap kelas. 

c. Deskripsi basil tahap pengembangan (Development) 

Tujuan tahap pengembangan adalah untuk menghasilkan draft perangkat 

pembelajaran yang telah direvisi berdasarkan masukan para ahli, dan data yang 
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diperoleh dari uji coba Kegiatan pada tahap ini adalah penilaian para ahli 

(validasi), dan uji coba terbatas. 

1) Penilaian Para Ahli 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sebelum digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran hendaknya perangkat pembelajaran telah mampu 

mempunyai status "valid". ldealnya seorang pengembang perangkat perlu 

melakukan pemeriksaan u1ang kepada para ahli (validator) mengenai ketepatan 

isi, materi pembelajaran, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, disain fisik, dan 

lain-lain hingga dinilai baik oleh validator. Tujuan diadakannya kegiatan validasi 

pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan status valid atau sangat valid dari 

para ahli. Jika perangkat pembelajaran belum valid, maka validasi akan terus 

dilakukan hingga didapatkan perangkat pembelajaran yang valid. Dalam 

penelitian ini, proses rangkaian validasi dilaksanakan oleh validator yaitu para 

dosen/ ahli yang berkompeten dan mengerti tentang penyusunan perangkat 

pembelajaran. Pada saat validasi mereka memberi masukan/ saran dan koreksi 

atas draft perangkat pembelajaran yang akan divalidasi. Saran-saran dari validator 

tersebut akan dijadikan bahan untuk merevisi draft I perangkat pembelajaran 

sehingga menghasilkan draft II perangkat pembelajaran. Berkenaan dengan hasil 

validasi perangkat pembelajaran akan disajikan pada poin deskriptif dan analisis 

hasil pengembangan perangkat pembelajaran. Adapun nama-nama validator yang 

dipilih dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.2. 

42652

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



1. 

2. 

Tabel4.2 
Daftar Nama V alidator Perangkat Pembelajaran 

Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D. 

Dr. Hobri, S.Pd., M.Pd. 

Dosen Matematika Universitas 
Jember 

Dosen Matematika Universitas 
Jember 

2) Uji Coba Terbatas 

89 

Uji coba terbatas dilaksanakan dalam lima hari, setelah semua instrumen 

selesai divalidasi oleh validator, sebagaimana dijelaskan dalam tabel4.3. 

Tabel4.3 
Jadwal Kegiatan Uji Coba Terbatas 

... 
Hari!fgl Uraian K.egiatan Waktu 

Sabtu, 4 
Pelaksanaan Tes Awal 

Pkl 08.50-10.10 
April2015 Alokasi: 2 x 40' 

Kegiatan Pertemuan I 
Pembelajaran di luar kelas dengan 
pemanfaatan lingkungan sekolah pada 
materi Nilai keseluruhan, perunit dan nilai 
sebagian, jual beli, untung dan rugi 

Senin, 6 
indikator: Pkl 08.50-10.10 
1. Menghitung nilai keseluruhan, nilai 

Apri12015 perunit dan nilai sebagian dalam kegiatan 
Alokasi: 2 x 40' 

ekonomi sehari-hari. 
2. Menentukan harga beli, harga jual, 

untung dan rugi melalui kegiatan 
lapangan dengan memanfaatkan 
lingkungan sekolah. 

Kegiatan Pertemuan II 

Sabtu, 11 
Pembelajaran di luar kelas dengan Pkl 08.50-10.10 

April2015 
pemanfaatan lingkungan sekolah pada Alokasi: 2 x 40' 
materi rabat/diskon, bruto, tara & neto 
Indikator: 
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Menentukan rabat/ diskon, bruto, tara & 
neto bunga tunggal dalam kegiatan ekonomi 
sehari-hari. 

Kegiatan Pertemuan III 
Pembelajaran di luar kelas dengan 
pemanfaatan lingkungan sekolah pada 

Senin, 13 
materi bunga tunggal dalam kegiatan 

Pkl 08.50-10.10 
April2015 

ekonomi sebari-bari 
Alokasi: 2 x 40' 

Indikator: 
Menentukan besar bunga dan persen bunga 
tabungan/pinjaman dalam kegiatan ekonomi 
sebari-bari. 

Rabu, 15 
Pelaksanaan Tes Hasil Belajar (THB) 

Pkl 08.50-10.10 
April2015 Alokasi: 2 x 40' 

Hasil uji coba ini akan digunakan untuk merevisi perangkat pembelajaran 

(draft II) dan dihasilkan draft III perangkat pembelajaran (basil pengembangan 

perangkat pembelajaran). Rincian data yang diperoleb dalam uji coba terbatas 

juga akan disajikan pada sub bah yang kedua yaitu deskriptif dan analisis basil 

pengembangan perangkat pembelajaran. 

d. Deskripsi Hasil Tahap deseminasi (Disseminate) 

Tahap ini merupakan tahap penggunaan perangkat pembelajaran yang 

telah dikembangkan pada skala yang lebib luas, setelah menghasilkan draft 

perangkat pembelajaran yang telah direvisi berdasarkan masukan para ahli, dan 

telah divalidasi. Langkah selanjutnya adalah mengadakan deseminasi melalui 

forum diskusi bersama guru-guru matematika kabupaten dan kota Probolinggo 

yang bertempat di SMP Negeri 3 Probolinggo. 

C. Deskripsi dan Analisis Hasil Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Pada tahap ini disampaikan deskripsi basil validasi dan basil ujicoba 

perangkat pembelajaran. 
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1. Hasil Validasi Perangkat Pembelajaran 

Dalam penelitian ini perangkat yang dikembangkan adalah RPP, LKS dan 

Soal Tes Hasil Belajar (THB). Sebelum dilakukan uji coba maka dilakukan 

validasi terlebih dahulu oleh validator. Di bawah ini akan disajikan lebih rinci 

hasil validasi perangkat pembelajaran. 

a. Validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Pada penilaian validator terhadap RPP meliputi beberapa aspek yaitu 

kriteria kinerja, isi yang disajikan, bahasa, waktu, metode penyajian dan penutup. 

Rata-rata hasil penilaian dari validator secara singkat disajikan dalam tabel 4.4. 

Hasil yang didapatkan dari penilaian para validator terhadap beberapa aspek yang 

digunakan dalam penyusunan RPP meliputi : aspek kriteria kinerja dengan nilai 

4,50 yang berarti sangat valid, aspek isi yang disajikan dengan nilai 4,38 yang 

berarti sangat valid, aspek bahasa dengan nilai 5,00 yang berarti sangat valid, 

aspek waktu dengan nilai 4,50 yang berarti sangat valid, aspek metode penyajian 

dengan nilai 4,43 yang berarti sangat valid dan aspek penutup dengan nilai 4,50 

yang berarti sangat valid. Sehingga didapatkan rata-rata total dari penilaian para 

validator sebesar 4,55. 

Setelah mencocokkan rata-rata total dengan kategori yang ditetapkan, RPP 

yang dikembangkan termasuk dalam kategori valid. Hasil validasi selengkapnya 

disajikan pada lampiran 4. Setelah diberi masukan dan saran oleh pembimbing 

dan dilakukan proses validasi oleh validator, maka dilakukan revisilperbaikan di 

beberapa bagian RPP sesuai saran yang diberikan. 
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Tabel4.4 
Hasil Validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

1 Kriteria K.inerja 4,50 

2 lsi yang Disajikan 4,38 

3 Bahasa 5,00 

4 Waktu 4,50 

5 Metode Penyajian 4,43 

6 Penutup 4,50 

Rata-Rata Total 4,55 

Adapun hasil revisi RPP disajikan dalam tabel4.5 berikut: 

Tabel4.5 
Daftar Revisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

No.. .· Bagian RPP 

1 Kegiatan Inti 

2 Sumber Belajar 

Sebetw:nR:evisi · 
'· •,. •-.:.-...... 

Tidak ada aktivitas 5M 

Tidak ada lingkungan 
sekolah 

b. Validasi Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Dimunculkan aktivitas 
5M 

Dimunculkan 
lingkungan sekolah 
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Penilaian validator terhadap Lembar Kerja Siswa (LKS) meliputi beberapa 

aspek yaitu petunjuk, kelayakan isi, prosedur, dan pertanyaan. Hasil penilaian 

disajikan dalam tabel4.6 berikut: 

42652

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



93 

Tabel4.6 
Hasil V alidasi Lembar Kerja Siswa 

1 Organisasi LKS 3,67 

2 Prosedur 4,33 

3 Pertanyaan Masalah 4,25 

Rata-Rata Total : 4,08 

Dari tabel 4.6, didapatkan data penilaian dari validator yang meliputi aspek 

organisasi LKS dengan nilai 3,67 yang berarti sangat valid, aspek prosedur 

dengan nilai 4,33 yang berarti sangat valid, dan aspek pertanyaan masalah dengan 

nilai 4,25 berarti sangat valid. Sehingga diperoleh rata-rata total dari penilaian 

para validator sebesar 4,08. Setelah mencocokkan rata-rata total dengan kategori 

yang ditetapkan, LKS yang dikembangkan termasuk dalam kategori valid. Hasil 

validasi LKS selengkapnya disajikan pada lampiran 5. 

Setelah dikonsultasikan dengan pembimbing serta dilakukan proses validasi 

oleh validator, maka dilakukan revisi/perbaikan terhadap LKS di beberapa bagian 

sesuai dengan masukan dan saran yang telah disampaikan oleh pembimbing 

maupun validator, sebagaimana disajikan dalam tabel4.7. 

Tabel4.7 
Hasil Revisi Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

No. BagianLKS .. Sebelum Direvisi s~·Direvisi 
,.··· .. - ---<" ., -

1 Cover 
Tidak ada foto Ada foto-foto 

kontekstual kontekstual 

2 Aktivitas siswa Tidakada5M 
Perlu 

dimunculkan 5M 

3 Ringkasan Materi Terlalu banyak disederhanakan 

4 Petunjuk LKS Kurang operasional Lebih operasional 
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c. Validasi Tes Hasil Belajar (THB) 

Penilaian validator terhadap THB meliputi beberapa aspek telaah yaitu 

komponen materi, konstruksi dan budaya/ bahasa. Salah satu instrumen dalam 

penelitian ini adalah test hasil belajar siswa. Tes ini berisi 25 butir soal yang 

digunakan untuk mengukur penguasaan siswa terhadap materi Aritmetika Sosial. 

Sebelum soal diberikan kepada siswa untuk pengumpulan data penelitian, terlebih 

dahulu dilakukan validasi. Validasi THB tersebut mencakup hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Segi Materi 

a) Apakah soal sesuai dengan indikator/ tujuan yang akan diukur 

b) Kejelasan ruang lingkup yang diukur 

c) Kesesuaian isi dengan tujuan dan tingkatan kelas 

2. Segi Konstruksi 

a) Kesesuaian tuntutan pertanyaan (dari petunjuk) yang diminta. 

b) Tidak ada petunjuk yang menimbulkan penafsiran ganda. 

3. Segi Bahasa 

a) Kesederhanaan bahasa 

b) Komunikatif 

c) Mudah dipahami 

d) Katalkalimat tidak menimbulkan penafsiran ganda 

e) Kesesuaian dengan kaidah bahasa dan tidak menggunakan bahasa setempat. 

Hasil validasi THB disajikan dalam tabel 4.8 berikut : 
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Tabel4.8 
Hasil V alidasi Tes Hasil Belaj ar 

1 Materi 1 

2 Konstruksi 1 

3 Budaya/ Bahasa 1 

Rata-Rata Total : 1 

Keterangan : 

1 = sesuai 

0 = tidak sesuai 

Dari tabel 4.8 diperoleh penilaian dari setiap aspek yang meliputi aspek segi 

materi yang menunjukkan angka 1 yang artinya materi yang digunak:an sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai, aspek segi konstruksi yang menunjukkan angka 

1 yang artinya materi yang digunak:an sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, 

dan dari segi bahasa yang menunjukkan angka 1 yang artinya materi yang 

digunakan sesuai yang artinya bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami dan 

tidak: menimbulkan penafsiran ganda. Setelah divalidasi oleh ketiga validator di 

atas, mak:a test hasil belajar selanjutnya direvisi. Sesudah direvisi kemudian 

diajukan ke dosen pembimbing dan mendapatkan status layak: digunak:an sebagai 

instrumen penelitian, namun dengan beberapa perbaikan mengenai penulisan 

bahasa agar sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun 

hasil validasi dari kedua validator tersebut menyatakan, bahwa tes tergolong layak 

dengan perbaikan. Adapun perbaikan/revisi THB dapat dilihat pada tabel4.9. 
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Tabel4.9 
Hasil Revisi Tes Hasil Belajar (THB) 

Masihkmang Diberikan soal 
1 lsi I materi melibatkan yang melibatkan 

lingkungan lingkungan siswa 

2 Penulisan 
Kurang sederhana 

disederhanakan 
dan praktis 

d. Kepraktisan Perangkat Pembelajaran Berdasarkan Penilaian Validator 

Dalam lembar validasi, selain memuat tentang penilaian kevalidan 

perangkat pembelajaran yang diisi oleh validator, juga disertakan penilaian 

kepraktisan perangakat pembelajaran. Penilaian kepraktisan perangkat 

pembelajaran bertujuan untuk mengetahui apakah perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan dapat dilaksanakan dilapangan berdasarkan penilaian validator 

sesuai dengan tujuan yang tercantum didalam RPP, LKS dan THB yang 

dikembangkan yang sesuai dengan SK-KD yang berlaku disekolah tersebut. Hasil 

penilaian kepraktisan perangkat pembelajaran yang dikembangkan meliputi RPP, 

LKS dan THB, berdasarkan penilaian validator yang disajikan dalam tabel 4.10 

dengan urutan nama validator sesuai dengan tabel4.2. 

Tabel4.10 
Hasil Penilaian Kepraktisan Perangkat Pembelajaran 

,,;p[me;~,'y~~~ .. 
RPP 

LKS 

THB 

1 
2 
1 
2 
1 
2 

Nilai 

4,46 
4,38 
4,60 
4,50 
4,20 
4,18 

K~gan 

Dapat digunakan tanpa revisi 
Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
Dapat digunakan tanpa revisi 
Dapat digunakan tanpa revisi 
Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
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Berdasarkan tabel 4.9 dan 4.10 dapat disimpulkan bahwa perangkat 

pembelajaran yang meliputi: RPP, LKS dan THB masing-masing dapat dilaksa-

nakan dilapangan dengan sedikit revisi dan dapat dikatakan praktis. 

2. Hasil Uji Coba Perangkat Pembelajaran 

Dalam uji coba terbatas, diperoleh data tentang ativitas stswa, 

keterlaksanaan sintaks pembelajaran, respon siswa dan hasil test belajar siswa. 

Hasil uji coba ini akan digunakan untuk merevisi perangkat pembelajaran (draft 

II) dan dihasilkan draft III perangkat pembelajaran (hasil pengembangan 

perangkat pembelajaran). Untuk rincian datanya akan dibahas dibawah ini. 

a. Hasil dan Analisis Aktifitas Siswa 

Adapun data ini diperoleh dari pengamatan terhadap setiap aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung. Data aktivitas siswa yang diperoleh 

selama kegiatan pembelajaran dihitung prosentasenya. Dari perhitungannya 

tersebut sebagai berikut. 

Tabel4.11 
Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

No. Aktivitas Siswa 
Jumlah Rata- Persen 

keefektifan 
Siswa rata (%) 

1 
Mendengarkan I memperhati-

30 94 94 Efektif 
kan penjelasan guru 

2 
Membaca/ memahami 

28 93 93 Efektif 
petunjuk kegiatan di LKS 
Melakukan observasi sesuai 

3 petunjuk di LKS secara 29 91 91 Efektif 
berkelompok 
Berdiskusi, bertanya ke nara 

4 sumber, menyampaikan 32 100 100 Efektif 
pandapat I ide 

5 Mengumpulkan informasi 28 93 93 Efektif 
6 Mengolah informasi 30 94 94 Efektif 
7 Mengkomunikasikan 29 91 91 Efektif 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata aktivitas siswa selama 

melakukan kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah 

berlangsung secara optimal. Seluruh komponen aktivitas pembelajaran 

dilaksanakan dengan baik, diikuti oleh hampir seluruh siswa. Hal ini berarti telah 

menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran berlangsung efektif. 

b. Hasil dan Analisis Keterlaksanaan Sintaks Pembelajaran 

Hasil pengamatan keterlaksanaan pembelajaran disajikan secara singkat 

pada tabel4.12. Untuk perhitungan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran. 

Tabel4.12 
Hasil Pengamatan Keterlaksanaan Sintaks Pembelajaran 

Keter~Sintaks 
.... ·. '' ',•: . . : . 

Perteinuari 1 Pertetn1lan 2 . Pertemuan2 

Jumlah langkah yang 
direncanakan 

Jumlah langkah yang 
direncanakan 

Persen Keterlaksanaan 
(%) 

Pl 

9 

7 

78 

P2 Pl 

9 9 

7 9 

78 100 

P2 Pl P2 

9 9 9 

9 9 9 

100 100 100 

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa presentase keterlaksanaan pada pertemuan 

1 adalah 78%, hal ini dikarenakan ada 2 langkah yang tidak sempat dilakukan 

karena kekurangan waktu. Hal ini disebabkan oleh adanya pembentukan 

ke1ompok dan pemberian arahan di tahap awal. Di samping itu pula, siswa masih 

terlalu lama mengerjakan tugas mereka ketika di lapangan, walaupun jarak lokasi 

dekat dengan sekolah. Presentasi kelompok juga memerlukan waktu karena siswa 

belum biasa menyampaikan di depan kelas. Persentase keterlaksanaan pada 
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pertemuan 2 dan 3 adalah 100% yang berarti setiap langkah pembelajaran yang 

direncanakan telah terlaksana. Hal ini juga berarti persentase keterlaksanaan 

setiap pertemuan >75%, sehingga keterlaksanaan pembelajaran dikatakan positif. 

c. Hasil dan Analisis Respon Siswa 

Respon siswa terhadap pembelajaran dengan pemanfaatan lingkungan 

sekolah pada materi Aritmetika Sosial diperoleh dengan menggunakan angket 

respon siswa. Angket tersebut diberikan setelah berakhirnya proses pembelajaran. 

Berdasarkan angket respon siswa terhadap pembelajaran dengan pemanfaatan 

lingkungan sekolah, menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 89,17%. Hal ini 

berarti kegiatan pembelajaran ini efektif. Data respon siswa yang diperoleh dapat 

dilihat pada lampiran 7. 

d. Hasil dan Analisis Ketuntasan Belajar Siswa 

Setelah proses pembelajaran berakhir telah diuji sejauh mana kemampuan 

siswa tersebut dalam menguasai konsep dan menyelesaikan masalah aritmetika 

sosial dalam kegiatan ekonomi yang memanfaatkan lingkungan sekolah, sesuai 

tujuan pembelajaran. Data hasil tes hasil belajar yang dilaksanakan, telah 

menunjukkan rata-rata ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 84,375%. Hal ini 

berarti bahwa telah memenuhi syarat ketuntasan belajar minimal, yaitu sekurang

kurangnya 80% dari seluruh siswa telah lulus secara individual. Adapun data 

secara rinci dapat dilihat pada lampiran 8. 

C. Pembahasan 

1. Pembahasan Hasil Pengembangan Perangkat Pembelajaran 
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Sesuai hasil pengembangan perangkat pembelajaran yang dirinci menjadi 4 

tahap sesuai dengan tahapan penelitian pengembangan perangkat pembelajaran 

model Thiagarajan, yaitu tahap pendefinisian, perancangan, pengembangan dan 

deseminasi, maka berikut ini disajikan pembahasan mengenai hasil 

pengembangan perangkat pembelajaran. 

a. Pembahasan Hasil Tahap Pendefinisian (Define) 

1) Pembahasan Hasil Analisis Ujung-Depan (Front-End Analysis). 

Dari hasil analisis perlu adanya aktivitas pembelajaran yang mengaitkan 

langsung materi pelajaran dengan lingkungan sekitar mereka sehari-hari. 

Nuansa siswa kurang aktif melakukan sendiri (learning by doing) juga 

dominan. Walaupun metode tanya jawab sudah cukup efektif mewarnai 

kegiatan pembelajaran. Begitu pula ketika siswa diberikan tugas atau soal 

latihan yang berupa permasalahan. Siswa sangat berat atau malas 

mengerjakannya, ekspresi mereka tak semangat. Kalaupun mengerjakan, siswa 

cenderung meniru cara penyelesaian seperti yang dilakukan oleh guru. Hal ini 

menyebabkan siswa menjadi kurang kreatif dalam kegiatan pembelajaran, serta 

tidak mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan kognitifnya 

sehingga tidak tercapai penguasaan konsep yang benar oleh siswa sebagaimana 

yang diinginkan. Berdasakan kajian terhadap pembelajaran yang ada, maka 

perlu adanya sebuah aktivitas pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan 

sekitar sekolah mereka dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar matematika siswa. Rencana aktivitas pembelajaran itu dituangkan 

dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa 

(LKS) dan Tes Hasil Belajar (THB). langkah-langkah kegiatan pembelajaran 
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dengan memanfaatkan lingkungan sekolah ditujukan agar dapat membuat 

siswa terlibat aktif dalam pembelajaran matematika sekaligus memberikan 

pemahaman bahwa materi matematika bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. 

Dalam kegiatan pembelajaran ini, ditekankan pada proses aktivitas fisik dan 

mental siswa secara maksimal. Siswa tidak hanya berperan sebagai penerima 

pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan 

melakukan sendiri, seperti mengamati obyek di lapangan (toko, warung, 

pedagang ikan), dilanjutkan dengan wawancara dan tanya jawab, 

mengumpulkan informasi dari pihak toko/ warung, lalu dibawa ke kelas untuk 

mengolah informasi dan terakhir mengkomunikasikan dengan menuliskan basil 

tugas kelompok di LKS dan melakukan presentasi di depan kelas. Untuk 

menerapkan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah, maka 

diperlukan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan 

materi pembelajaran serta memenuhi sistematika langkah-langkah tertentu 

pada setiap kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk 

mengembangkan perangkat pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan 

sekolah pada materi Aritmetika Sosial di kelas VII A SMP Negeri 3 

Sumberasih Satu Atap. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan meliputi 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS) dan 

Tes Hasil belajar. 

2) Pembahasan Basil Analisis Siswa (Leamer Analysis). 

a) Pembahasan Basil Analisis Latar Belakang Pengetahuan Siswa. 

Berdasarkan basil analisis latar belakang pengetahuan siswa tentang materi 

Aritmetika Soial, maka perlu adanya penguatan kembali apa yang pemah 
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dipelajari siswa tentang materi tesebut. Jika siswa melakukan sendiri hal-hal 

yang berkenaan dengan kebutuhan mereka sehari-hari maka mereka akan 

merasakan kebermaknaan pengetahuan yang dipelajarinya. Oleh karenanya 

pemanfaatan lingkungan sekolah dalam kegiatan pembelajaran sangat 

diperlukan agar siswa merasakan betul manfaat pengetahuannya untuk 

kehidupan sehari-hari. Hal ini nampak dalam kegiatan pembelajaran di 

lapangan, mereka terlihat antusias dan berusaha memahami apa yang 

disampaikan oleh pedagang. 

b) Pembahasan Hasil Analisis Perkembangan Kognitif Siswa. 

Sebagaimana hasil analisis perkembangan kognitif siswa, siswa kelas VII A 

SMP Negeri 3 Sumberasih rata-rata berusia 13-14 tahun. Menurut Piaget, pada 

usia ini kemampuan berpikir anak telah memasuki tahap operasional formal. 

Namun pada kenyataannya, banyak siswa kelas VII A SMP Negeri 3 

Sumberasih Satu Atap yang kemampuan berpikir dan bemalarnya masih 

berada dalam tingkat operasional konkrit. Mereka belum terbiasa berpikir 

secara verbal atau abstrak. Jika menyelesaikan suatu permasalahan, mereka 

terbiasa mencoba beberapa penyelesaian secara konkrit. Hal ini dikarenakan 

karena siswa tersebut masih berada pada tahap transisi dari tahap operasional 

konkrit ke tahap operasional formal. Oleh karenanya penggunaan lingkungan 

sekolah yang kongkrit sebagai media pembelajaran yang terkait langsung 

antara materi pembelajaran (aritmetika sosial) dengan lingkungan sekitar 

mereka yang riillkongkrit sangatlah membantu pemahaman siswa 
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3) Pembabasan basil analisis konsep (Concept Analysis). 

Dari hasil analisis konsep untuk materi aritmetika sosial sangat jelas bahwa 

konsep-konsep materi aritmetika sosial sebagaimana dalam gambar 4.1. dapat 

dilaksanakan di luar sekolah namun masih berada dalam wilayah sekitar sekolah. 

Misalnya observasi ke toko/warung dekat sekolah untuk materi nilai satuan dan 

keseluruhan, jual beli, untung dan rugi serta koperasi simpan pinjam untuk materi 

bunga tunggal. 

4) Pembabasan basil analisis tugas (Task Analysis). 

Berdasarkan hasil analisis tugas siswa pada kegiatan pembelajaran dengan 

memanfaatkan lingkungan sekolah dalam LKS-1, 2 dan 3, melalui 5 tahap yaitu: 

observasi, menanya, mengumpulkan informasi, lalu mengolah informasi dan 

mengkomunikasikan, siswa terlihat sangat antusias. Hal ini bisa dilihat 

berdasarkan observasi oleh pengamat dan isian angket oleh siswa. Memang pada 

awalnya mereka terlihat ragu dan malu ketika bertanya tentang harga beli dan jual 

kepada pedagang, namun hal itu dapat teratasi dengan suasana baru yang mereka 

rasakan. Sehingga tugas yang diberikan dalam LKS dapat diselesaikan dengan 

baik. Demikian pula dengan tahapan mengkomunikasikan. Siswa belum terbiasa 

untuk menyampaikan sesuatu di depan kelas. Hal itu dapat teratasi dengan 

motivasi dari guru serta ikut sertanya beberapa anak ke depan. 

5) Pembabasan Basil Analisis Spesiflkasi Tujuan Pembelajaran 

(Specifzcation of Objectives). 

Dari indikator-indikator yang ada sebagai tujuan pembelajaran, semuanya 

dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan 
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sekolah. Melalui pengerjaan tugas di LKS dan evaluasi belajar dengan instrumen 

tes yang telah dibuat, secara klasikal telah memenuhi target ketuntasan belajar 

minimal secara klasikal. 

b. Pembabasan basil tabap perancangan (Design) 

Format yang digunakan dalam merancang RPP, sudah memenuhi standar 

karena sesuai dengan kurikulum 2006 (KTSP), yang meliputi identitas RPP, 

alokasi waktu, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan 

pembelajaran, sumber/ media pembelajaran, bahan dan alat, materi pembelajaran, 

metode/ pendekatan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan 

penilaian. Untuk LKS, sudah sesuai ketentuan bahwa setiap bagian dari LKS 

teridentiflkasi dengan jelas, terdapat ringkasan materi, sesuai dengan 

perkembangan siswa, menarik secara visual, serta kesesuaian/ ketepatan ilustrasi 

dengan materi dan memanfaatkan lingkungan sekolah dalam tampilan ilustrasi 

serta petunjuk yang diberikan dalam setiap LKS. Dalam kegiatan siswa 

menggunakan tahapan Mengamati, Menanya, Mengumpulkan lnformasi, 

Mengolah Informasi dan Mengkomunikasikan, yang dikenal dengan 5M. Pada 

bagian akhir tiap LKS terdapat soal uji kompetensi siswa berupa soal uraian 

secara terstruktur, yang bemuansa pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah. 

Sebagaimana format RPP dan LKS, untuk format THB juga memuat persoalan

persoalan sehari-hari yang memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah siswa. 

c. Pembabasan basil tabap pengembangan (Development) 

d. Deskripsi Hasil Tabap deseminasi (Disseminate) 

Tahap ini merupakan tahap penggunaan perangkat pembelajaran yang 

telah dikembangkan pada skala yang lebih luas, setelah menghasilkan draft 
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perangkat pembelajaran yang telah direvisi berdasarkan masukan para ahli, dan 

telah divalidasi. Langkah selanjutnya adalah mengadakan deseminasi melalui 

forum diskusi bersama guru-guru matematika kabupaten dan kota Probolinggo 

yang bertempat di SMP Negeri 3 Probolinggo. 

C. Pembahasan Basil Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

1. Basil Validasi Perangkat Pembelajaran 

Dalam penelitian ini perangkat yang dikembangkan adalah RPP, LKS dan 

Soal Tes Hasil Belajar (THB). Pada penilaian validator terhadap RPP meliputi 

beberapa aspek yaitu kriteria kinerja, isi yang disajikan, bahasa, waktu, metode 

penyajian dan penutup. Hasil yang didapatkan dari penilaian para validator 

terhadap beberapa aspek yang digunakan dalam penyusunan RPP meliputi : aspek 

kriteria kinerja dengan nilai 4,50 yang berarti sangat valid, aspek isi yang 

disajikan dengan nilai 4,38 yang berarti sangat valid, aspek bahasa dengan nilai 

5,00 yang berarti sangat valid, aspek waktu dengan nilai 4,50 yang berarti sangat 

valid, aspek metode penyajian dengan nilai 4,43 yang berarti sangat valid dan 

aspek penutup dengan nilai 4,50 yang berarti sangat valid. Sehingga didapatkan 

rata-rata total dari penilaian para validator sebesar 4,55. 

Setelah mencocokkan rata-rata total dengan kategori yang ditetapkan, RPP 

yang dikembangkan termasuk dalam kategori valid. Setelah diberi masukan dan 

saran oleh pembimbing dan dilakukan proses validasi oleh validator, maka 

dilakukan revisilperbaikan di beberapa bagian RPP sesuai saran yang diberikan. 

Penilaian validator terhadap Lembar Kerja Siswa (LKS) meliputi beberapa 

aspek yaitu petunjuk, kelayakan isi, prosedur, dan pertanyaan. Dari tabel 4.6, 
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didapatkan data penilaian dari validator yang meliputi aspek organisasi LKS 

dengan nilai 3,67 yang berarti sangat valid, aspek prosedur dengan nilai 4,33 yang 

berarti sangat valid, dan aspek pertanyaan masalah dengan nilai 4,25 berarti 

sangat valid. Sehingga diperoleh rata-rata total dari penilaian para validator 

sebesar 4,08. Setelah mencocokkan rata-rata total dengan kategori yang 

ditetapkan, LKS yang dikembangkan termasuk dalam kategori valid. 

Setelah dikonsultasikan dengan pembimbing serta dilakukan proses validasi 

oleh validator, maka dilakukan revisilperbaikan terhadap LKS di beberapa bagian 

sesuai dengan masukan dan saran yang telah disampaikan oleh pembimbing 

maupun validator. 

Penilaian validator terhadap THB meliputi beberapa aspek telaah yaitu 

komponen materi, konstruksi dan budaya/ bahasa. Salah satu instrumen dalam 

penelitian ini adalah test hasil belajar siswa Tes ini mencakup segi materi, 

konstruksi dan bahasa Dari tabel 4.8 diperoleh penilaian dari setiap aspek yang 

meliputi aspek segi materi yang menunjukkan angka 1 yang artinya materi yang 

digunakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, aspek segi konstruksi yang 

menunjukkan angka 1 yang artinya materi yang digunakan sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai, dan dari segi bahasa yang menunjukkan angka 1 yang artinya 

materi yang digunakan sesuai yang artinya bahasa yang digunakan mudah untuk 

dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Setelah divalidasi oleh ketiga 

validator di atas, maka test hasil belajar selanjutnya direvisi. Sesudah direvisi 

kemudian diajukan ke dosen pembimbing dan mendapatkan status layak 

digunakan sebagai instrumen penelitian, namun dengan beberapa perbaikan 

mengenai penulisan bahasa agar sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang 
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baik dan benar. Dalam lembar validasi, selain memuat tentang penilaian kevalidan 

perangkat pembelajaran yang diisi oleh validator, juga disertakan penilaian 

kepraktisan perangakat pembelajaran. Hasil penilaian kepraktisan perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan dapat disimpulkan bahwa perangkat 

pembelajaran yang meliputi: RPP, LKS dan THB masing-masing dapat dilaksa

nakan dilapangan dengan sedikit revisi dan dapat dikatakan praktis. 

2. Pembahasan Hasil Uji Coba Perangkat Pembelajaran 

a. Pembahasan Hasil dan Analisis Aktifitas Siswa 

Dari data yang diperoleh melalui pengamatan terhadap setiap aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung, diperoleh perhitungan sebagaimana 

pada tabel 4.11. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata aktivitas siswa 

selama melakukan kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan 

sekolah berlangsung secara optimal. Seluruh komponen aktivitas pembelajaran 

dilaksanakan dengan baik, diikuti oleh hampir seluruh siswa. Hal ini berarti telah 

menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran berlangsung efektif. 

b. Pembahasan Hasil dan Analisis Keterlaksanaan Sintaks Pembelajaran 

Dari hasil pengamatan keterlaksanaan pembelajaran disajikan secara singkat 

pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa presentase keterlaksanaan pada pertemuan 1 

adalah 78%, hal ini dikarenakan ada 2 langkah yang tidak sempat dilakukan 

karena kekurangan waktu. Hal ini disebabkan oleh adanya pembentukan 

kelompok dan pemberian arahan di tahap awal. Di samping itu pula, siswa masih 

terlalu lama mengerjakan tugas mereka ketika di lapangan, walaupun jarak lokasi 

dekat dengan sekolah. Presentasi kelompok juga memerlukan waktu karena siswa 
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belum biasa menyampaikan di depan kelas. Persentase keterlaksanaan pada 

pertemuan 2 dan 3 adalah 100% yang berarti setiap langkah pembelajaran yang 

direncanakan telah terlaksana. Hal ini juga berarti persentase keterlaksanaan 

setiap pertemuan >75%, sehingga keterlaksanaan pembelajaran dikatakan baik. 

c. Pembahasan Hasil dan Analisis Respon Siswa 

Berdasarkan hasil respon siswa terhadap pembelajaran dengan pemanfaatan 

lingkungan sekolah pada materi Aritmetika Sosial diperoleh menunjukkan tingkat 

keberhasilan sebesar 89,17%. Hal ini berarti kegiatan pembelajaran ini efektif. 

d. Pembahasan Hasil dan Analisis Ketuntasan Belajar Siswa 

Data hasil tes hasil belajar yang dilaksanakan, telah menunjukkan rata-rata 

ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 84,375%. Hal ini berarti bahwa telah 

memenuhi syarat ketuntasan belajar minimal, yaitu sekurang-kurangnya 80% dari 

seluruh siswa telah lulus secara individual. 
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1. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

109 

Dari proses dan hasil pengembangan perangkat pembelajaran matematika 

dengan memanfaatkan lingkungan sekolah untuk meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar matematika siswa, maka: 

1. Produk pengembangan perangkat pembelajaran dengan memanfaatkan 

lingkungan sekolah untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika 

siswa dinyatakan valid. Hal ini berdasarkan hasil penilaian validator terhadap 

perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, LKS dan THB setelah dilakukan 

proses perbaikan. 

2. Implementasi perangkat pembelajaran matematika dengan memanfaat-kan 

lingkungan sekolah yang telah dikembangkan terbukti efektif dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika siswa. Hal ini 

berdasarkan pembahasan dan hasil analisis implementasi perangkat 

pembelajaran matematika dengan memanfaatkan lingkungan sekolah yang 

telah dikembangkan, antara lain dari hasil pengamatan guru terhadap aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung, hasil angket motivasi belajar 

setelah dilaksanakan pembelajaran dengan pemanfaatan lingkungan sekolah, 

hasil angket respon siswa terhadap pembelajaran dan hasil THB pada tes akhir 

yang menunjukkan tuntas belajar secara klasikal. 
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B. Saran 

Berdasarkan basil refleksi serta temuan penelitian yang telah diuraikan, 

maka ada beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu: 

I. Perangkat pembelajaran matematika hendaknya dikembangkan dengan ilustrasi 

yang lebih menarik dan sesuai lingkungan siswa agar lebih memotivasi siswa 

belajar dan bentuk soal yang digunakan hendaknya lebih variatif. 

2. Agar lebih efektif sebaiknya perangkat yang telah dikembangkan disarankan 

untuk diimplementasikan pada kelas atau sekolah lain. 

3. Untuk melengkapi perangkat pembelajaran yang dikembangkan, disarankan 

agar mengembangkan buku siswa dan buku guru yang bemuansa pemanfaatan 

lingkungan sekolah. 
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Lampi ran 
INSTRUMEN VALIDASI 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah : SMPN 3 Sumberasih Satu Atap 

Mata Pelajaaran : Matematika 

Kompetensi : Aritmetika Sosial 

Kelas/ Semester : VII I 2 

Petunjuk Penilaian 

1. Obyek Penilaian adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

2. Cara memberikan penilaian adalah dengan cara memberikan tanda checklist ( V ) 

pada lajur tersedia 

3. Makna angka dalam skala penilaian adalahsebagai berikut; 

1. : berarti tidak va\id 

2.: berarti kurang valid 

3. : berarti cukup valid 

4. : berartl valid 

5. : berarti sangat valid 

No Aspek Yang Dinilai 
1 

I KRITERIA KINERJA .,. 
1. Kemampuan yang terkandung dalam kriteria 

kinerja 

2. Ketetapan penjabaran kompetensi dasar ke 

dalam kriteria kinerja 

3. Banyaknya kriteria kinerja dibandingkan 

dengan waktu yang disediakan 

4. Kejelasan rumusan kriteria kinerja 

5. Keterukuran kriteria kinerja 

6. Kesesuaian kriteria kinerja dengan tingkat 

perkembanagan siswa 

II lSI YANG DISAJIKAN 

1. Keseuaian konsep dengan kriteria kinerja 

2. Kebenaran konsep 

3. Urutan konsep 

4. Latihan soal mendukung konsep 

5. Tugas mendukung konsep 

6. Kesesuaian tingkat materi dengan tingkat 

perkembangan siswa 

7. Kejelasan petunjuk atau arahan pembelajaran 

8. Pemanfatan kelengkapan belajx 

111 BAHASA 

1. Penggunaan bahasa yang baik dan benar 

2. Bahasa yang digunakan komunikatif 

Skala Penilaian 

2 3 

:18 

4 5 

~ 

vv 
V'v 

\._../ 

l/ 

~ 

a/ 
....... 
v 

..,/ 

~ 

........... 

v 
t...--'" 

t...--" 
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3. Kesederhanaan struktur kalimat dalam bahasa v 
yang dipergunakan 

IV WAKTU v 
1. Kesesuaian alokasi waktu keseluruhan .....-
2. Rincian waktu untuk setiap tahapan ~ 
pembelajaran 

v METODE SAJIAN 

1. Sebelum menyajikan konsep baru, terlebih v v 
dahulu dikaitkan dengan kemanfaatan 

2. Dilengkapi dengan masalah sehari-hari v 
3. Memberikan kesempatan berfikir, berianya v t_..../ serta menemukan 
4. Membimbing dan mengarahkan siswa untuk 

~ memecahkan masalah 

5. Temuan obyek matematika dan penguatan '-""' 
skemata baru ·-

6. Penampilan hasil kerja ~ 

7. Guru memeriksa (cek) pemahaman siswa "-"' 
VI PENUTUP 

1. Membimbing siswa merangkum materi _.......-
pelajaran yang diperoleh 

t..-1-.---
2. Memberikan tugas atau pekerjaan rumah (PR) 

b. ~-
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I 
i I I 

Lampi ran 1 __ . I r--·------ -- -·--· - ~- ---------------

INSTRUMEN V ALIDASI LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
1----------------

DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MA TEMA TIKA 

-

r-_j__------------ I I 
Sekolah : S~ Negeri 3 Sumberasih Satu Atap ! 
----- I Mata Pelajaran : Matematika +-
Kompetensi : Aritmetika Sosial 

Kelas I Semester :VII/2 t 
I 

I 
I 

Petunjuk. Penilaian 
--

1. Obyek Penilai~ adalah Lembar Kerja Siswa 

2. Cara memberikan penilaian adalah dengan cara memberikan tanda checklist ( V ) 

pada lajur tersedia 

3. Makna angka dalam skala penilaian adalahsebagai berikut; 

1. : berarti tidak valid I I 

I ------------------ -------------------·---------------1----- ! 2. : berarti kurang valid I 1 I i I 

3. : berarti ~ukup vali'!_ __ 
-

4. : berarti valid 

5. : berarti san gat v~lid j \ 

No Aspek Yang Dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

I ORGANISASI LKS ./ 
.~ 

1. Rumusan kompetensi dasar L... v , 
2. Rumusan kriteria kineija v 
3. Permasalahan 

(.../ 

n PROSEDUR 
, 1--' 

_..---

1. Fisibilitas ~ / 

2. Urutan kerja ~ 

3. Keterbacaanl bahasa L,../ 

III PERTANYAAN/MASALAH 

1. Kesesuaian dengan standar kompetensi 
' v 

kompetensi dasar dan kriteria kineija 
....., 

2. Masalah yang diangkat bersumber I v 
dari masalah sehari-hari 

"-"""' 

r----
3. Masalah yang diangkat mendukung l..--"'"" 

penemuan konsep/ sub konsep 

4. Keterbacaan/ bahasa v ~ 
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I _L_ __ _ ~-----~-~---------_L ---'----
Mohon menuliskan butir-butir revisi pada kolom saran berikut dan menuliskan 
atau menuliskan langsung p~~kah,__ ~-~~__:_:_,\...:..:....:.:_:_:.:.:_.--f----+---·-~ 

Saran: 

1----+-----------··---

---i 
I 

·--r--------··-------~ - ---
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FORMAT V ALIDASI BENTUK SOAL PILIHAN GANDA 

MATA PELAJARAN 
KELAS I SEMESTER 
VALIDATOR 

NO ASPEK YANG DITELAAH 

A MATER! 

1 
Soal sesuai dengan indikator (menuntut 
tes tertulis untuk bentuk pilihan ganda) 

Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
2 kompetensi (urgensi, relevansi, kontinui-

tas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 

3 Pilihan jawaban homogen dan logis 
4 Hanya ada satu jawaban 

B KONSTRUKSI 

5 
Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 
jelas, dan tegas 

Rumusan pokok soal dan pilihan 
6 jawaban merupakan pernyataan yang 

diperlukan saja 

7 
Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 
jawaban 

8 
Pokok soal bebas dan pemyataan yang 
bersifat negatif ganda 
Pilihanjawaban homogen dan logis 

9 ditinjau dari segi materi 

10 
Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 
sejenisnya jelas dan berfungsi 

!11 Panjang pilihan jawaban relatif sama 

: Matematika 
:VII I 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
NOMORSOAL 

11 12 13 14 15 16 17 18 

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

19 20 21 22 

-

23 24 

-- --

25 

-

I 

: 

I-' r,., 
r;.; 
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Pilihan jawaban tidak menggunakan 
12 pernyataan "semuajawaban di atas 

salahlbenar" dan sejenisnya 

13 
Pilihanjawaban yang berbentuk 
angka/waktu disusun berdasarkan urutan 
besar kecilnya angka atau kronologisnya 

14 
Butir soal tidak bergantung pada 
jawaban soal sebelumnya 

c. BAHASA I BUDAY A 

15 
Menggunakan bahasa yang sesuai dengan 
kaidah bahasa Indonesia 

16 
Menggunakan bahasa yang komunikatif 

17 
Tidak menggunakan bahasa yang berlaku 
setempat/tabu 

Pilihan jawaban tidak mengulang 
18 kata/kelompok kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan pengertian 

JUMLAHTOTAL: 

SKOR TOTAL 

Keterangan: Berilah tanda (V) bila tidak sesuai dengan aspek yang ditelaah! 

i 

............... 2015 

..... 
N 
w 
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D. ~=~~-~~7~·-·····-~··. -;/::;2;;;;,··~·~··········~ 
::::::~.· .: .... :.: .. -:;;}j·: ... :.·::::::~·:·· ... : ... ::::::::::::::·rn·· .. :~6#-··~ .:7 ·:;: et.~ .. ··!!J······· ... ¢···~ ' ' l).t.(_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t:1.. . . . . . 
........... OAf(. .... ··················· ... . .. . .... . ........................... . • 
························································································································ 

E. Kesimpulan Validator: 

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

Jember, .......... ?l1/~{ .( 
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Sekolah 
Mata Pelajaran 
SemesterlfP 

Petunjuk: 

LEMBAR V ALIDASI 
SOALTES 

SMPN 3 Sumberasih Satu Atap 
Matematika 
2 (genap) /2014/2015 

125 

1. Berikan peni1aian dan saran dengan cara memberi tanda silang (X) pada kolom yang 
tersedia sesuai dengan keadaan yang ditentukan. 

2. Jika validator merasa perlu memberikan catatan khusus demi perbaikan soal ini, 
mohon ditulis dalam kolom soal atau langsung pada naskah soal. 

Soal No. I Peliilaian Saran-saran 

1 A B c 1 2 3 

2 A B c 1 2 3 

3 A B c 1 2 3 

4 A B c 1 2 3 

5 A B c 1 2 3 

6 A B c 1 2 3 

7 A B c 1 2 3 

8 A B c 1 2 3 

9 A B c 1 2 3 

10 A B c 1 2 3 

11 A B c 1 2 3 

12 A B c 1 2 3 

13 A B c 1 2 3 

14 A B c 1 2 3 

15 A B c 1 2 3 

16 A B c 1 2 3 

17 A· B c 1 2 3 

18 A B c 1 2 3 

19 A B c 1 2 3 

20 A B c 1 2 3 
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21 A B c 1 2 3 

22 A B c 1 2 3 

23 A B c 1 2 3 

24 A B c 1 2 3 

25 A B c 1 2 3 

Kriteria Skala Penelitian Keterangan Saran 

Valid tanpa revisi 1. Perbaikan pada item rumusan soal 
B. Valid dengan revisi 2. Perbaikan TPK/indikator 
C. Tidak valid 3. Perbaikan lain-lain 

Saran-saran khusus/pendapat validator Jember, 2015 
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Lamp iran: LEMBAR V ALIDASI ANGKET MOTIV ASI BELAJAR 

A. Petunjuk Pengisisan 
1. Identitas Siswa 

a. Nama siswa ..................................................... . 
b. Kelas/Nomor Absen ..................................................... . 

2. Mohon Anda menjawab sejujurnya dan sesuai dengan apa adanya. 
3. Jawaban Anda sangat diperlukan untuk perbaikan kualitas pembelajaran 

Matematika di SMP Negeri 3 Sumberasih Satu Atap Probolinggo. 
4. Instrumen ini terdiri dari kolom jawaban. Silahkan Anda memberikan 

jawaban dengan cara memberi tanda cek ( ..J ) pada tempat yang telah 
disediakan. 

5. Ada lima pilihanjawaban yang masing-masing maknanya sebagai berikut: 
SS : Pemyataan sangat setuju jika pernyataan benar-benar sesuai 

dengan yang dirasakan. 
S :Pemyataan setuju jika pemyataan cenderung sesuai tetapi belum 

sepenuhnya setuju dengan yang dirasakan. 
RR : Pemyataan ragu-ragu jika dengan pemyataan ini belum dapat 

menentukan sikap. 
TS :Pemyataan tidak setuju jika pemyataan cenderung tidak sesuai 

tetapi belum sepenuhnya tidak setuju. 
STS :Pemyataan sangat tidak setuju jika pemyataan benar-benar 

tidak sesuai dengan yang dirasakan. 

BP, t . ernya aan A kt ngj e 

No. Pemyataan 
Jawaban 

ss s RR TS STS 
1. Saya senang mengikuti pelajaran Matematika 

dengan memanfaatkan linW<:ungan sekolah 
2. Ketika diberi tugas saya mengerjakan dengan 

penuh tanggung jawab 
3. Ketika mendapatkan tugas yang sulit saya 

berusaha mendapatkan sumbemya 
4. Saya senantiasa mengerjakan tepat waktu 

jika diberi tugas oleh guru saya 
5. Menyelesaikan tugas tepat waktu bukan 

merupakan suatu yang penting_ buat saya 
6. Saya beranggapan bahwa ketenangan di 

kelas sangat penting dalam proses 
pembelajaran 

7. Saya tidak memperdulikan situasi belajar yang 
gaduh. 

8. Ribut atau berbicara sendiri dengan ternan 
pada saat pembelajaran berlangsung 
merupakan kebiasaan saya 

9. Saya merasa kesulitilll memahami apa yang 
dipelajari dalam pembelajaran 
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10. Materi yang disampaikan guru tidak 
berkaitan dengan apa yang telah saya 
pelajari. 

11. Saya rnerasa pelajaran Maternatika ini sesuai 
dengan keinginan saya 

12. Saya dapat rnengaitkan pelajaran Maternatika 
dengan kehidupan sehari -hari 

13. Saya rnerasa belajar bersama dengan 
rnernanfaatkan lingkungan sekolah ini tidak 
sesuai dengan keinginan saya 

14. Saya rnerasa terdorong untuk rnenguasai 
rnateri pelajaran Maternatika dengan baik 

rnaka saya berusaha belajar lebih rajin 
15. Saya rnerasa bahwa rnateri pelajaran ini 

tidak berguna bagi saya 
--

16. Saya yakin bahwa saya akan berhasil belajar 
Maternatika yang rnengaitkan lingkungan 
sekolah 

17. Jika ingin berhasil dalam belajar tidak perlu 
rnengikuti kerja kelorn_pok 

18. Saya yakin bahwa rnateri pelajaran ini 
dapat saya kuasai dengan baik 

19. Saya ragu-ragu dapat rnernahami rnateri 
dengan baik 

20. Saya yakin dapat rnernahami pelajaran 
dengan rnudah 

21. Saya tidak ingin rnendapatkn nilai yang 
baik oleh karena itu s~a bermalas-rnalasan 

22. Saya suka rnernbaca buku-buku yang 
rnendukung pelajaran Maternatika di sekolah 

23. Buku-buku lain yang rnendukung pelajaran 
Maternatika tidak penting untuk dibaca karena 
sudah rnernperoleh pelajaran di sekolah 

24. Saya yakin dapat rnenjawab soal tes 
pelajaran ini 

25. Saya lebih suka rnencontek ternan-ternan 
karena saya tidak siap rnenyelesaikan tes 

26. Saya sangat senang jika keberhasilan saya 
rnendapatkan pengakuan dan pujian dari 
guru dan ternan saya 

27. Saya tidak rnemerlukan pujian dari guru 

28. Saya lebih banggajika dibutuhkan oleh ternan 
29. Saya tidak suka rnernbantu ternan saya yang 

belum bisa 
30. Setiap hari saya berupaya untuk hadir Ji 

kelas tepat waktu 
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31. Beberapa kali saya terlambat masuk kelas 

32. Saya berupaya untuk berprestasi atau 
mendapatkan nilai yang baik di dalam kelas 

33. Saya terus berjuang untuk mendapatkan 
nilai yang tinggi 

34. Terlalu berat bagi saya untuk mendapatkan 
nilai yang baik 

35. Saya senang belajar berkelompok 

36. Saya lebih nyaman belajar sendiri 

TOTALSKOR 

NILAI RATA-RATA 

Keterangan: 
Angket Motivasi Siswa dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: 
Untuk pemyataan dengan kriteria positif: 
1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju,3 = ragu-ragu, 4 = setuju, dan 5 = sangat 
setuju. 

Untuk pemyataan dengan kriteria negatif: 
1 = sangat setuju, 2 = setuju, 3 = ragu-ragu,4 = tidak setuju, dan 5 = sangat tidak 
setuju. 

Hi tung skor rata-rata gabungan dari kriteria positif dan negatif tiap kondisi, 
kemudian menentukan kategorinya dengan ketentuan skor rata-rata: 
1,00-1,49 = tidak baik, 
1,50-2,49 = kurang baik, 

2,50-3,49 = cukup baik, Skor Rata-Rata= (Jumlah Skor)/36 
3,50-4,49 = baik,dan 
4,50-5,00 = sangat baik. 

Sumber : adaptasi dari Qadriyah dalarn Rahayuningsih (2002). 

C. Komentar dan Saran Perbaikan: 
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D. Kesimpulan Validator: 

Jember, ....... rp/4 .. /..&Jvf' 
~o-r_, __ -T~~~~ 
... ~ .. ~ 
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Lamp iran: ANGKET PEMANF AA TAN LINGKUNGAN SEKITAR 

SEKOLAH UNTUK PEMBELAJARAN 

A. Petunjuk Pengisisan 
1. Identitas Siswa 

a. Nama siswa 
b. Kelas/Nomor Absen 

2. Mohon Anda menjawab sejujumya dan sesuai dengan apa adanya. 
3. Jawaban Anda sangat diperlukan untuk perbaikan kualitas pembelajaran 

Matematika di SMP Negeri 3 Sumberasih Satu Atap Probolinggo. 
4. Instrumen ini terdiri dari kolom jawaban. Silahkan Anda memberikan 

jawaban dengan cara memberi tanda cek ( -.J ) pada tempat yang telah 
disediakan. 

5. Ada lima pilihanjawaban yang masing-masing maknanya sebagai berikut: 
SS : Pernyataan sangat setuju jika pernyataan benar-benar sesuai 

dengan yang dirasakan. 
S :Pemyataan setuju jika pemyataan cenderung sesuai tetapi belum 

sepenuhnya setuju dengan yang dirasakan. 
RR : Pemyataan ragu-ragujika dengan pemyataan ini belum dapat 

menentukan sikap. 
TS :Pemyataan tidak setuju jika pemyataan cenderung tidak sesuai 

tetapi belum sepenuhnya tidak setuju. 
STS :Pemyataan sangat tidak setuju jika pemyataan benar-benar 

tidak sesuai dengan yang dirasakan. 

BR t A kt ernya aan ngJ e 
Jawaban 

No. Pernyataan ss s RR TS STS 

Kegiatan pemanfaatan lingkungan 
1. sekitar sekolah seperti ini menarik dan 5 4 3 2 1 

menyenangkan bagi saya. 
Saya merasakan pemanfaatan 

2. lingkungan sekitar sekolah sesuai 5 4 3 2 1 
dengan materi pembelajaran. 
Melalui kegiatan ini saya merasakan 

3. hidup dan berkembang di tengah- 5 4 3 2 1 
tengah masyarakat. 
Saya mendapatkan informasi dalam 

4. pembelajaran berdasarkan pengalaman 5 4 3 2 1 
nyata. 
Saya merasakan lebih komunikatif 

5. 
dengan ternan sekelas ketika 

5 4 3 2 1 berkunjung di lokasi belajar di luar 
sekolah. 

6. Kegiatan ini membuat pelajaran yang 5 4 3 2 1 
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saya ikuti terasa lebih kongkrit 

7. 
Membuat saya lebih mengenal dan 5 4 3 2 1 
mencintai lin ·1 an sekitar. 
Saya dapat mengembangkan 

8. 
keterampilan untuk 

5 4 3 2 1 
berinteraksifberhubungan dengan 
lino1mnoan 
Kegiatan ini dapat mendekatkan 

9. matematika dengan lingkungan 5 4 3 2 1 
sekitar. 
Kegiatan belajar lebih menarik dan 

10. 
tidak membosankan, dibandingkan 

5 4 3 2 1 
dengan saya hanya duduk di kelas 
berjam-jam. 
Belajar akan lebih bermakna sebab 

--
saya dihadapkan dengan situasi dan 

11. 5 4 3 2 1 
keadaan yang sebenamya atau bersifat 
a1ami. 
Bahan-bahan yang dapat dipelajari 

12. lebih kaya serta lebih nyata sehingga 5 4 3 2 1 
kebenarannya lebih teliti. 
Kegiatan belajar siswa lebih lengkap 
sebab dapat dilakukan dengan 

13. 
berbagai cara seperti mengamati, 

5 4 3 2 1 
bertanya atau wawancara, 
membuktikan atau 
mendemonstrasikan dan lain-lain. 
Saya merasakan lebih aktif dalam 

14. 
kegiatan belajar siswa sebab dapat 

5 4 3 2 1 
dilakukan dengan suasana berbeda, 
nyata dan sering saya temui sehari-hari. 
Saya dapat memahami dan menghayati 

15. aspek-aspek kehidupan yang ada di 5 4 3 2 1 
lingkungan sekitar. 
Kegiatan ini dapat membentuk pribadi 

16. saya sehingga tidak merasa asing 5 4 3 2 1 
dengan kehidupan di sekitar saya. 
Belajar seperti ini dapat membuat saya 

17. lebih mengenal dan mencintai 5 4 3 2 1 
lingkungan sekitar. 

18. 
Saya rnerasakan penerapan ilrnu 

5 4 3 2 1 
rnaternatika menjadi lebih rnudah. 
Saya diberi kesempatan untuk 

19. 
menyelesaikan rnasalah dengan 

5 4 3 2 1 
menggunakan strategi yang saya 
inginkan. 

20. 
Saya diberi kesempatan untuk berbeda 

5 4 3 2 1 
pendapat atau mengemukakan gagasan. 
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Saya rnerasakan terjadi interaksi dan 
21. kerjasama dengan ternan lain atau 5 4 3 2 1 

lingkungan sekitar. 
Saya terdorong untuk berdiskusi 

22. dengan ternan tentang pengetahuan 5 4 3 2 1 
yang saya pelajari 
Kegiatan ini rnendorong saya untuk 

23. rnengernukakan kernbali pertanyaan 5 4 3 2 1 
ternan dengan bahasa sendiri 

24. 
Dalam kegiatan ini siswa dirninta untuk 

5 4 3 2 1 
rnernberi tanggapan atas jawaban ternan 

25. 
Siswa diberi dorongan agar berani 

5 4 3 2 1 
rnengernukakan rnasalah dan pendapat 

26. 
Terciptanya saling rnenghargai jawaban 

5 4 3 2 1 
rneskipunjawaban saya belum benar 
Diberi keseinpatan kepada satu atau 

27. beberapa kelornpok rnernpersentasikan 5 4 3 2 1 
diskusi kelornpok da1am diskusi kelas. 
Kegiatan ini mendorong terjadinya 

28. pertukaran ide/gagasan dalam diskusi 5 4 3 2 1 
kelas. 

29. 
Kegiatan ini rnengarahkan siswa untuk 

5 4 3 2 1 rnenyimpu1kan hasil diskusi. 
Kegiatan ini mengarahkan siswa untuk 

30. dapat mengaitkan rnateri dengan 5 4 3 2 1 
kehidup_an sehari-hari. 

TOTALSKOR 
NILAI RATA-RATA 

Keterangan: 
Angket pemanfaatan lingkungan sekolah dalam pernbelajaran ini dibuat dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
Untuk pemyataan dengan kriteria positif: 
1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju,3 = ragu-ragu, 4 = setuju, dan 5 = sangat 
setuju. 

Untuk pemyataan dengan kriteria negatif: 
1 = sangat setuju, 2 = setuju, 3 = ragu-ragu,4 = tidak setuju, dan 5 = sangat tidak 
setuju. 

Hi tung skor rata-rata gabungan dari kriteria positif dan negatif tiap kondisi, 
kernudian menentukan kategorinya dengan ketentuan skor rata-rata: 
1,00-1,49 = tidak baik, 
1,50-2,49 = kurang baik, 

2,50-3,49 = cukup baik, Skor Rata-Rata= (Jumlah Skor)/30 
3,50-4,49 = baik,dan 
4,50-5,00 = sangat baik. 
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Sekolah 
Mata Pelajaran 
SemesterffP 

Petunjuk: 

LEMBAR V ALIDASI 
SOALTES 

SMPN 3 Sumberasih Satu Atap 
Matematika 
2 (genap) I 2014/2015 

134 

1. Berikan penilaian dan saran dengan cara memberi tanda silang (X) pada kolom yang 
tersedia sesuai dengan keadaan yang ditentukan. 

2. Jika validator merasa perlu memberikan catatan khusus demi perbaikan soal ini, 
mohon ditulis dalam kolom soal atau langsung pada naskah soal. 

Soal No. I Penilaian Saran-saran 

1 A B c 1 2 3 

2 A B c 1 2 3 

3 A B c 1 2 3 

4 A B c 1 2 3 

5 A B c 1 2 3 

6 A B c 1 2 3 

7 A B c 1 2 3 

8 A B c 1 2 3 

9 A B c 1 2 3 

10 A B c 1 2 3 

11 A B c 1 2 3 

12 A B c 1 2 3 

13 A B c 1 2 3 

14 A B c 1 2 3 

15 A B c 1 2 3 

16 A B c 1 2 3 

17 A B c 1 2 3 

18 A B c 1 2 3 

19 A B c 1 2 3 
I 

l 20 A B c 1 2 3 
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21 A B c 1 2 3 

22 A B c 1 2 3 

23 A B c 1 2 3 

24 A B c 1 2 3 

25 A B c 1 2 3 

Kriteria Skala Penelitian Keterangan Saran -W Valid tanpa revisi 1. Perbaikan pada item rumusan soal 
B. Valid dengan revisi 2. Perbaikan TPK/indikator 
c. Tidak valid 3. Perbaikan lain-lain 

I J 
Saran-saran khusus/pendapat validator Jember, .'Ok:J f '!:> iJ 2015 

·······~················································ Valldatoy ....... ·rn···!0.··~··Mr.J; ·-

:::::~~~:::r:::: ... ::::.:: 
~) ..................................... · .............. 

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

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

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

~ ···················································· ( ) 
...................................................... 
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Petunjuk: 

LEMBAR V ALIDASI 
ANGKET MOTIV ASI BELAJAR SISWA 

136 

a) Untuk memberikan penilaian terhadap format angket tentangm. motivasi belajar 
siswa, cukup memberikan tanda ceklis ( ...J) pada kolom yang disediakan. 

b) Aspek-aspek yang dinilai sebagai berikut: 
1. Keterkaitan indikator dengan tujuan 
2. Kesesuaian pemyataan/ pertanyaan dengan indikator yang diukur 
3. Kesesuaian antara pemyataan/ pertanyaan dengan tujuan 
4. Bahasa yang digunakan baik dan benar. 

c) Angka-angka yang terdapat pada kolom yang dimaksud berarti: 
0 = tidak valid 
1 = kurang valid 
2 = cukup valid 
3 =valid 
4 = sangat valid 

d) Huruf-huruf yang terdapat pada kolom yang dimaksud berarti: 
A = dapat digunakan tanpa revisi 
B = dapat digunakan dengan revisi sedikit 
C = dapat digunakan dengan revisi sedang 
D = dapat digunakan dengan revisi banyak sekali 
E = tidak dapat digunakan 

10 
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20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Penilaian Angket Secara Umum 

URAl AN A B IC D E 

Penilaian secara urn urn terhadap format angket/ I kuesioner tentang: Motivasi Belajar Siswa 

Saran-saran: 

......................................................................... 1~~~~~-· .. ·%··t·9.···r ...... 2<>1s ......... . 
r~ 

Validator 

~]? 
<·········~······: ..... ) 
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LEMBAR V ALIDASI 

RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN 

(RPP) 

Petunjuk Pengisian: 

138 

1. Berilah tanda silang (") pada salah satujawaban yang paling sesuai menurut pendapat 

Bapak/Ibu 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, 2 berarti kurang sesuai, 3 berarti sesuai dan 4 berarti 

sangat sesuai. 

2. Mohon Bapakllbu memberikan saran ataupun komentar pada tempat yang tersedia. 

Nama : Arif Syamsul hadi 

NIP : 19660126 199601 1 001 

lnstansi : SMPN 3 Sumberasih Satu Atap 

Skala Penilaian 
No. Indikator 

1 2 3 4 

A ldentitas Mata Pelajaran 

Terdapat: satuan pendidikan,kelas, semester, program/ 
program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, v 
jumlah pertemuan 

B Perumusan Indikator 

v 

1 Kesesuaian dengan SK dan KD Vv 
2 Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dengan v kompetensi yang diukur 
3 Kesesuaian dengan aspek pengetahuan, sikap, dan J keterampilan 

c Perumusan Tujuan Pembelajaran 

1 Kesesuaian dengan proses dan hasil belajar yang v diharapkan dicapai / 

2 Kesesuaian dengan kompetensi dasar v 
D Pemilihan Materi Ajar 

1 Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 

J 2 Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik I 

3 Kesesuaian dengan alokasi waktu v 
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E Pemilihan Sumber Belajar 
I 

1 Kesesuaian dengan SK dan KD v 
2 Kesesuaian dengan materi pembelajaran dan v lingkungan sekolah. 

3 Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik J 
F Pemilihan Media Belajar 

1 Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran v 
2 Kesesuaian dengan materi pembelajaran dan lingkungan J sekolah 

3. Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik v 
G Model Pembelajaran v 
1 Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran v/ 
2 Kesesuaian dengan pendekatan kooperatif v 
H Skenario Pembelajaran 

1 Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup v 
J dengan jelas 

2 Kesesuaian kegiatan dengan memanfaatkan lingkungan 

J sekolah 
II 

3 Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi vv 
4 Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi J 
I Penilaian v 
1 Kesesuaian dengan teknik dan bentuk penilaian autentik J 
2 Kesesuaian dengan dengan indicator pencapaian J 

kompetensi 
I 

3 Kesesuaian kunci jawaban dengan soal v; 
4 Kesesuaian pedoman penskoran dengan soal J 

JUMLAH 

~~~~~-~~~-li; • ·· .Q.~. '"" .,. ·c'· · ·f.J···:T · ""j · •• ·~· ·j' ·A;·:· 9_: · :/: · .:;1~· · 
...................... ~ .................. ~.~ ... ~ ..... ~.~-~;-f ... . 
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............................................................................................................... 

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

Jember, ... ~ ... }~ .... ; ... ~ .... 
%Iidator, 

( ....... ~.&1 ...... ~ .......... ) 
NIP. 
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SILABUS 

Mata Pelajaran 
Kelas/Semester 
Standar Kompetensi 

: Matematik.a 
:VII/2 
:2. Memahami dan dapat melakukan operasi bentuk aljabar, persarnaan dan }>ertidaksamaan 

Linear satu variable, himpunan serta dapat menggunakan dalam pemecahan masalah. 

Kompetensi Indikator Materi Pokok Pengalaman Belajar 
Alokasi Sumber Jenis Bentuk 

Dasar 
Waktu Belajar Tagihan lnstrumen 

2.3 • Melakukan Aritmetika sosial Melak.ukan kegiatan Buku siswa, Wawncra Pedoman 

Me~ak.an observasi lapangan dalam kehidupan lapangan: wawancara LKS, Wawncara 

ope i bentuk tentang aritmetika sehari-hari tentang kegiatan Lingkungan Tugas 

aljabar sosial dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, sekolah ( kelompok 

Dalam ekonomi sehari-hari yaitu harga belil jual Toko, 

kehidupan tentang harga beli, di toko/warung, pedagang 

sehari-hari harga jual, untung penjual ikan dekat ikan dan 
dan rugi sekolah 8jam penjual 

makanan 
de kat 
sekolah. 

• Menghitung nilai Nilai Menghitung nilai Obyektif 
keseluruhan, nilai per keseluruhan, keseluruhan, nilai per Tes (Pilihan 
unit, dan nlai nilai per unit, unit, dan nlai Ganda) 
sebagian. dan nlai sebagian. 

sebagian. 

• Menentukan besar Persentase laba, Menghitung besar dan 

-

Contoh 
Instrumen 

Bersama dengan 
kelompokmu, pergilah ke 
lokasi toko/warung dekat 
sekolah yang sudah 
ditentukan berdasarkan 
undian.Tanyakanlah kepada 
penjual jika kamu membeli 
barang (5 jenis barang) 
yang ada di toko/warung. 

Harga 40 buah mi instan 
Rp84.000,00. Harga 3 buah 
mi instan adalah ... 

a. Rp2.100,00 
b. Rp4.200,00 
c. Rp6.300,00 
d. Rp8.400,00 

~ 
~~ 
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dan persentase laba, rugi, harga jual, persentase laba, rugi, Tes 

rugi, harga jual, harga beli, rabat, hargajual, harga beli, 

harga beli, rabat, netto, pajak, rabat, netto, pajak, 

netto, pajak, bunga bunga tunggal bunga tunggal dalam 

tunggal dalam dalam kegiatan kegiatan ekonomi. 

kegiatan ekonomi. ekonomi. 

i 

Obyektif Jika Bu Anis membeli 
(Pilihan ikan teri Rp60.000,00 
Ganda) dan dijual dengan harga 

Rp72.000,00, maka 
persentase untung 
sebesar ... 

a. 5% 
b.lO% 
c. 15% 
d.20% 

Pada sebuah toko, 
tersedia makanan kaleng 
dengan bruto 600 gram. 
Jika tara sebesar 1% 
maka netto makanan 
kaleng tersebut adalah ... 
a. 500 gram 
b. 504 gram 
c. 506 gram 
d. 606 gram 

Probolinggo, Juli 2014 
Guru Mata Pelajaran 

ARIF SY AMSUL HADI 
NIP. 19660126 199601 1 001 t-> 

.l:> 
N 
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RENCANA LAKSANAAN PEMBELAJARAN / 

RPP) 

Matematika 
Kelas -VII I Semester 

2014/2015 

ARITMETIKA SOSIAL 

Oleh: 

ARIF SYAMSUL HADI 

/ 

I 
! 
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RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan 

Mata Pelajaran 

Kelas/Semester 

Materi Pokok 

Alokasi Waktu 

A. Standar Kompetensi : 

:SMP 

: Matematika 

:VII I Genap 

: Aritmetika Sosial 

: 6 x 40' (3 x tatap muka) 

2. Memahami dan dapat melakukan operasi bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan 

Linear satu variabel, himpunan serta dapat menggunakan dalam pemecahan masalah. 

B. Kompetensi Dasar: 

2.3. Menggunakan konsep aljabar dalam pemecahan aritmetika sosial yang sederhana .. 

C. Indikator: 

1. Menghitung nilai keseluruhan, nilai perunit dan nilai sebagian dalam kegiatan ekonomi 

sehari -hari. 

2. Menentukan harga beli, harga jual, untung dan rugi melalui kegiatan lapangan dengan 

memanfaatkan lingkungan sekolah. 

3. Menentukan besar dan persentase laba, rugi, hargajual, harga beli, rabat, bunga tunggal 

dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. 

4. Menggunakan konsep aljabar dan aritmetika sosial dalam pemecahan masalah. 

D. Tujuan Pembelajaran: 

1. Siswa dapat menentukan harga beli, harga jual, untung dan rugi melalui kegiatan 

lapangan dengan memanfaatkan lingkungan sekolah. 

2. Siswa dapat menghitung nilai keseluruhan, nilai per unit dan nilai sebagian dalam 

kegiatan ekonomi sehari-hari. 

3. Siswa dapat menentukan besar dan persentase laba, rugi, harga jual, harga beli, rabat, 

bunga tunggal dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. 

RPP Pemanfaatan Linokunoan Sekolah Page 1 
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4. Siswa dapat memecahkan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan konsep 

aljabar dan aritmetika sosial. 

E. Sumber I Media Pembelajaran, Bahan dan alat 

1. Sumber dan Media Pembelajaran: 

a. Lingkungan sekitar sekolah (warung, toko, penjual ikan/ kerupuk ikan, koperasi 

simpan pinjam) 

b. Buku Siswa 

c. LKS 

2. Bahan dan alat: 

a. Barang yang diperjual-belikan di toko, ikan, kerupuk ikan, dll. 

b. Alat tulis 

F. Materi Pembelajaran: 

Artimetika Sosial: 

1. Nilai keseluruhan, perunit, dan nilai sebagian, harga jual, beli. 

2. Untung, rugi, persentasi untung dan persentase rugi. 

3. Rabat (diskon), bruto, tara, netto dan bunga tunggal. 

F. Metode Pembelajaran: 

Tanya jawab, brain storming, wawancara, observasi dan diskusi kelompok dengan model 

pembelajaran kooperatif. 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan I (2x40') 

Pendahuluan (10') 

a. Dengan metode tanyajawab dan brain storming, guru mengajak siswa untuk 

mengingat kembali tentang hubungan harga dan banyaknya barang. 

b. Memberikan motivasi tentang kaitan materi (aritmetika sosial) dengan kehidupan 

sehari-hari). 

c. Menginformasikan akan tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa dalam 

pembelajaran ini, serta rencana kegiatan yang akan dilakukan. 
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d. Guru menjelaskan tentang kegiatan pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah dengan 

observasi dan wawancara ke warung atau toko dekat sekolah penjual barang 

kebutuhan sehari-hari. 

e. Siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok secara heterogen dengan jumlah 

anggota per kelompok 4 s.d. 5 siswa. 

f. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) - 1 kepada setiap kelompok. 

Kegiatan Inti (60') 

1. Mengamatil Observasi: 

a. Guru meminta siswa untuk mempelajari buku Matematika (BSE) jilid 1 halaman 

136 s.d. 139 tentang Aritmetika Sosial dalam Kegiatan Ekonomi, dan Lembar 

Kerja Siswa (LKS)-1 untuk didiskusikan bersama temannya. 

b. Siswalkelompok diminta melakukan observasi dan wawancara ke warung atau toko 

dekat sekolah sesuai dengan petunjuk pada LKS-1. 

c. Guru meminta siswa mengamati segala sesuatu yang ada di toko itu, terkait dengan 
jenis barang yang dijual, nama-nama barang, harga, dll. 

d. Siswa diminta mendiskusikan dengan temannya dan mencatat apa saja yang dilihat 
di toko/warung! 

e. Guru melakukan pendampingan, mengamati dan menilai proses kinerja tiap 

anggota kelompok ketika berada di lokasi. 

2. Menanya: 

a. Dengan metode tanya jawab dilakukan brain storming tentang nilai keseluruhan, 

nilai per unit, dan nilai sebagian, harga jual dan harga beli, untung dan rugi. 

b. Siswa diminta membuat da:ftar pertanyaan tentang apa saja terkait dengan 
harga/nilai satuan, sebagian dan keseluruhan serta harga beli dan harga jual 
barang-barang di toko! 

c. Siswa diminta menanyakan kepada penjaga toko tentang harga satuan dan harga 

keseluruhan barang-barang yang dijual di toko/warung itu. (5 jenis barang). 

Tanyakan pula harga beli dan hargajualnya. 

3. Mengumpulkan Informasi: 

Dari hasil tanya jawab dengan penjual, siswa diminta untuk mengumpulkan informasi 
dengan melengkapi tabel di LKS-1. 

4. Menalar/Mengolah Informasi: 

Dari data pada tabel di atas, siswa diminta mendiskusikan cara menentukan besarnya 
untung atau rugi yang dialami oleh penjual, dengan melengkapi tabel di LKS-1. 
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5. Mengkomunikasikan: 

a. Hasil kerja/diskusi kelompok ditulis dalam lembar hasil kerja kelompok. 

b. Dua kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok 

lain menanggapi, dengan dipandu oleh guru. 

c. Siswa mengumpulkan hasil diskusi kelompok, guru melaksanakan penilaian hasil 

kerja kelompok. 

d. Siswa mengerjakan tugas/soal uji kompetensi individual di LKS-1. 

e. Siswa mengumpulkan hasil uji kompetensi individual, guru melaksanakan 

penilaian. 

Kegiatan Penutup (10? 

a. Siswa dipandu untuk membuat rangkwnan tentang nilai keseluruhan, nilai per unit, 

dan nilai sebagian, untung dan rugi. 

b. Bersama-sama melakukan refleksi atas kegiatan yang telah dilaksanakan. 

c. Guru memberikan tugas rumah. 

d. Guru menyampaikan materi dan kegiatan yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

H. Sumber Belajar: 

1. Buku Sumber : Buku Paket 'Matematika, Konsep dan Aplikasinya' Jilid 1 (Dewi 

Nuharini dan Tri Wahyuni) 

2. LKS 

I. Penilaian: 

1. Teknik : Tes tulis, kuis 

2. Bentuk Instrumen: Pilihan ganda dan uraian 

3. Instrumen : terlampir. 

4. Contoh Instrumen: 

1. Harga sebuah buku tulis Rp3.000,00. Uang Ningsih hanya cukup untuk 

membeli 10 buku tulis, hitunglah: 

a. Jumlah uang Ningsih untuk membeli buku tulis tersebut! 

b. Banyaknya buku tulis yang dapat dibeli Ningsih hila harganya turun 

menjadi Rp2.500,00. 
2. Tiga tahun lalu Pak Tardi membeli sepeda seharga Rp800.000,00. Sekarang 

dijuallaku Rp600.000,00. Maka: 
a. Pak Tardi mengalami untung atau rugi? 
b. Berapa besar keuntungan/kerugian yang dialami Pak Tardi? 
c. Berapa persen keuntungan!kerugian yang dialami Pak Tardi? 
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Pertemuan II (2x40') 

Pendahuluan (1 0') 

a. Dengan metode tanya jawab dan brain storming, guru mengajak siswa untuk 

mengingat tentang diskonlrabat, bruto, netto dan tara pada kehidupan sehari-hari. 

b. Memberikan motivasi tentang kaitan materi ( aritmetika sosial) dengan kehidupan 

sehari-hari). 

c. Menginformasikan akan tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa dalam 

pembelajaran ini, serta rencana kegiatan yang akan dilakukan. 

d. Guru menjelaskan tentang kegiatan pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah dengan 

observasi dan wawancara ke tempat penjual ikan dan kerupuk ikan. 

e. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) - 2 kepada setiap kelompok. 

Kegiatan Inti (60') 

1. Mengamati/ Observasi: 

a. Guru meminta siswa untuk mempelajari buku Matematika (BSE) jilid 1 halaman 

142 s.d. 143 tentang Diskon, Bruto, Tara dan Netto. Juga dari Lembar Kerja Siswa 

(LKS) - 2 untuk didiskusikan bersama temannya. 

b. Siswa/kelompok diminta melakukan observasi dan wawancara ke tempat penjual 

ikan dan kerupuk ikan dekat sekolah sesuai dengan petunjuk pada LKS-2. 

c. Guru meminta siswa mengamati segala sesuatu yang ada di tempat itu, terkait 

dengan diskon, bruto, tara dan netto. 

d. Siswa diminta mendiskusikan dengan temannya dan mencatat apa saja yang dilihat 

di tempat itu! 
e. Guru melakukan pendampingan, mengamati dan menilai proses kinerja tiap 

anggota kelompok ketika berada di lokasi. 

2. Menanya: 

a. Dengan metode tanya jawab dilakukan brain storming tentang diskon, bruto, tara 

dan netto. 

b. Siswa diminta untuk membuat daftar pertanyaan tentang harga jual dan besar 

diskon apabila membeli dalam jumlah ban yak, berat kotor (bruto ), neto dan tara 

dari ikan yang ada dalam tong/ kerupuk ikan dalam karung. 
c. Siswa diminta menanyakan kepada penjual ikan tentang apa saja yang telah dicatat 

terkait diskon, bruto, netto dan tara 

3. Mengumpulkan Informasi: 

Dari basil tanya jawab dengan penjual, siswa diminta untuk mengumpulkan informasi 

mengenai harga sebelum dan sesudah diskon, bruto dan tara dari data hasil 

penimbangan, dengan melengkapi tabel di LKS-2. 
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4. Menalar/Mengolah Informasi: 

Dari data pada tabel di atas, siswa diminta mendiskusikan cara menentukan besarnya 
diskon dan persentase diskon, persentase tara dan netto dari hasil 
pengukuran/penimbangan, dengan melengkapiilah tabel di LKS-2. 

5. Mengkomunikasikan: 

a. Hasil kerja/diskusi kelompok ditulis dalam lembar hasil kerja kelompok. 

b. Dua kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok 

lain menanggapi, dengan dipandu oleh guru. 

c. Siswa mengumpulkan hasil diskusi kelompok, guru melaksanakan penilaian hasil 

kerja kelompok. 

d. Siswa mengerjakan tugas/soal uji kompetensi individual di LKS-2. 

e. Siswa mengumpulkan hasil uji kompetensi individual, guru melaksanakan 

penilaian. 

Kegiatan Penutup (10') 

a. Siswa dipandu untuk membuat rangkuman tentang nilai keseluruhan, nilai per unit, 

dan nilai sebagian, untung dan rugi. 

b. Bersama-sama melakukan refleksi atas kegiatan yang telah dilaksanakan. 

c. Guru memberikan tugas rumah. 

d. Guru menyampaikan materi dan kegiatan yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

H. Sumber Belajar: 

1. Buku Sumber: Buku Paket 'Matematika, Konsep dan Aplikasinya' Jilid 1 (Dewi 

Nuharini dan Tri Wahyuni) 

2. LKS 

I. Penilaian: 

1. Teknik : Tes tulis, kuis 

2. Bentuk lnstrumen: Pilihan ganda dan uraian 

3. lnstrumen : terlampir. 

4. Contoh lnstrumen: 

1. Harga sepotong baju di pasar kota adalah Rp. 65.000,00. Berapa yang harus 

dibayar oleh pembeli apabila penjual memberikan diskon 10%? 

2. Pada sebuah toko, tersedia makanan kaleng dengan bruto 600 gram. Jika tara 
sebesar 1% maka netto makanan kaleng terse but adalah ... 
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Pertemuan III (80') 

Pendahuluan (10') 

a. Dengan metode tanya jawab guru mengingat kern bali tentang apa saja yang dilihat 

dan dilakukan siswa ketika berkunjung ke koperasi atau ke bank. 

b. Memberikan motivasi tentang kaitan materi bunga tunggal dengan kehidupan sehari

hari. 

c. Menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa dalam pembelajaran 

ini, serta rencana kegiatan yang akan dilakukan. 

d. Guru menjelaskan tentang kegiatan pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah dengan 

observasi dan wawancara ke balai desa tempat koperasi simpan pinjam dekat sekolah. 

e. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) - 1 kepada setiap kelompok. 

Kegiatan Inti (60') 

1. Mengamati/ Observasi: 

a. Guru meminta siswa untuk mempelajari buku Matematika (BSE) jilid 1 halaman 

145 s.d. 146 tentang bunga tunggal dan Lembar Kerja Siswa (LKS)- 3 untuk 

didiskusikan bersama temannya. 

b. Siswalkelompok diminta melakukan observasi dan wawancara ke balai desa yang 

digunakan koperasi, sesuai dengan petunjuk pada LKS-3. 

c. Guru meminta siswa mengamati segala sesuatu yang ada di tempat itu, terkait 
dengan bunga tunggal. 

d. Siswa diminta mendiskusikan dengan temannya dan mencatat apa saja yang dilihat 
di tempat itu! 

e. Guru melakukan pendampingan, mengamati dan menilai proses kinerja tiap 

anggota kelompok ketika berada di lokasi. 

2. Menanya: 

a. Dengan metode tanya jawab dilakukan brain storming tentang diskon, bruto, tara 

dan netto. 

b. Siswa diminta membuat da:ftar pertanyaan tentang aturan simpan pinjam, besar 
pinjaman, jangka waktu pengembalian dan besar bunga pinjaman. 

c. Siswa diminta menanyakan kepada petugas koperasi tentang apa saja yang telah 

dicatat terkait dengan simpan pinjam dan bunga tunggal. 

3. Mengumpulkan Informasi: 
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Dari hasil tanya jawab dengan petugas Koperasi tentang besar pinjaman, jangka 

waktu pengembalian dan besar bunga pinjaman dan persentase bunganya, stswa 
diminta melengkapi tabel pada LKS-3. 

4. Menalar/Mengolah Informasi: 

Dari data pada tabel di atas, tentukan besarnya bunga dan angsuran perbulan. 

Dari data pada tabel di atas, siswa diminta mendiskusikan cara menentukan besamya 
bunga dan angsuran perbulan, dengan melengkapiilah tabel di LKS-3. 

5. Mengkomunikasikan: 

a. Guru meminta hasil kerja/diskusi kelompok ditulis dalam lembar hasil kerja 

kelompok. 

b. Dua kelompok yang belum presentasi diminta untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya dan kelompok lain menanggapi, dengan dipandu oleh guru. 

c. Siswa mengumpulkan hasil diskusi kelompok, guru melaksanakan penilaian hasil 

kerja kelompok. 

d. Siswa mengerjakan tugas/soal uji kompetensi individual di LKS-3. 

e. Siswa mengumpulkan hasil uji kompetensi individual, guru melaksanakan 

penilaian. 

Kegiatan Penutup (10') 

a. Siswa dipandu untuk membuat rangkuman tentang nilai keseluruhan, nilai per unit, 

dan nilai sebagian, untung dan rugi. 

b. Bersama-sama melakukan refleksi atas kegiatan yang telah dilaksanakan tentang 

aritmetika sosial dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah. 

c. Guru memberikan apresiasi tentang kelancaran kegiatan pembelajaran. 

H. Sumber Belajar: 

1. Buku Sumber : Buku Paket 'Matematika, Konsep dan Aplikasinya' Jilid 1 (Dewi 

Nuharini dan Tri Wahyuni) 

2. LKS 

I. Penilaian: 

1. Teknik : Tes tulis, kuis 

2. Bentuk Instrumen: Pilihan ganda dan uraian 

3. Instrumen : terlampir. 

4. Contoh Instrumen: 
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1. Badu menyimpan uang di bank sebesar Rp. 250.000,00 dengan bunga 15% 
per tahun. Tentukanlah: 
a. Bunga uang Badu setelah 3 bulan! 
b. Tabungan Badu selama 3 bulan! 

2. Pak Agus meminjam uang di Koperasi "Makmur" sebesar Rp 1.000.000,00 
dengan suku bunga tunggal. Uang akan dikembalikan secara mencicil 
sebanyak 5 kali. Besar cicilan per bulan adalah Rp 210.000,00. Besar jasa 
koperasi per bulan adalah ... 

Mengetahui, 

Kepala SMPN 3 Sumberasih 

Drs. H. Arif Syamsul Hadi 

~. 196601261996011001 

RPP Pemanfaatan Lingkungan Sekolah 

Probolinggo, Maret 2015 

Guru Mata Pelajaran 

Syamsul Hadi 

~. 196601261996011001 
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LKS 
(Lembar Kerja Siswa) 

MATEMATIKA SMP 
Kelas VII I Sem 2 
2014/2015 

Aritmetika Sosial 

0/eh: 
Arif Syamsul Hadi 
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Mata Pelajaran-""'"""< ...... 
Materi Pokok -~ 
Kelas f "PrnPc:tPr' ;~nJ 

Tahun Pelajaran 

"»- Standart Kompetensi 
Menggunakan bentuk aljabar, 
persamaan dan pertidaksamaan 
linear satu varia bel, dan 
perbandingan dalam pemecahan 
masalah 

Tujuan kegiatan pembelajaran: 

"»- Kompetensi Dasar 
Menggunakan konsep aljabar dalam 
pemecahan masalah aritmatika sosial 
yang sederhana. 

"»- lndikator 
./ Menetukan besar dan persentase 

laba, rugi, harga jual, harga beli. 
./ Menetukan rabat, brute, tara dan 

netto . 
./ Menentukan pajak dan bunga tunggal 

dalam kegiatan ekonomi. 

LKS Pemanfaatan Lingkungan Sekolah 

1. Melalui kegiatan observasi lapangan, 
memberikan contoh kegiatan jual 
beli dan mendeskripsikan keadaan 
untung, rugi, dan impas. 

2. Menentukan nilai keseluruhan dan 
nilai sebagian. 

3. Menentukan besar untung atau rugi 
jika harga pembelian dan harga 
penjualan diketahui. 

4. Menetukan besar salah satu dari 
harga jual, harga beli, persentase 
untung/rugi jika keduanya diketahui. 

5. Menentukan harga yang harus 
dibayar jika diketahui persentase 
rabat, diskon dan harga semula 
diketahui. 

6. Menentukan besar bunga tunggal 
jika diketahui persentase bunga, 
lama menyimpan dan besar 
tabungan diketahui. 
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(LKS)-1 

Perhatikan! 
Setelah membaca/ mempelajari buku hal. 136-139, Anda baca ringkasan materi berikut. 

A. Nilai Keseluruhan dan Nilai Per Unit 

Jika diketahui nilai per unit suatu barang, maka dapat dicari nilai keseluruhan sejumlah 

barang tersebut dengan rumusan berikut: 

I Nilai keseluruhan = I Banyak unit x Nilai per unit 

Sebaliknya, jika nilai keseluruhan sejumlah barang diketahui, maka dapat ditentukan 

nilai per unit barang tersebut sebagai berikut: 

Nilai per unit = 

B. Menentukan Untung atau Rugl 

Nilai Keseluruhan 
Banyakunit 

Beberapa istilah yang perlu diketahui, yaitu: 

Harga Pembelian (HB) 

Harga Penjualan (HJ) 

Dapat dikatakan: 

Untune jika --+ HJ > HB 
Rugi jika --+ HB > HJ 

LKS Pemanfaatan Lingkungan Sekolah 

Untung (U) 
Rugi (R) 
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CATATAN: 

Jika HB = HJ, maka ini berarti tidak untung dan tidak rugi, yang disebut dengan impas. 
Rumus umumnya adalah: 

U = HJ- HB, , R = HB- HJ , .. 
Hlf~ HJ -:o u~:.,;' . HB = HJ .. +·R~~:; 

HJ·:r HB '{ 0 : ,~. HJ ·: HB - R,;· _;_ 

C. Persentase Untung dan Rugi 

Cara untuk menghitung persentase untung ataupun rugi adalah sebagai berikut: 

.,. 
-:: .-

Pe~ntase Untung = _. I ~. UDhmJ 
~X100 % ,i.j 

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

~ ~-- " ' I ~ ;~:t·' ~-. 
rugt ·x 100 % Persentase Rugi = - , .,, 

' HB 
--~ . 

KEGIATAN SISWA 

PETUNJUK MENGERJAKAN: 

1. Tulislah terlebih dahulu Nama kelompok dan anggotamu. 

2. Bersama dengan kelompokmu, pergilah ke lokasi toko/warung, pedagang ikan, dll 

yang berada di sekitar sekolah ses\Jai ketentuan. 

3. Kerjakan semua kegiatan dengan kerja sama yang baik. 

4. Lakukanlah apa yang diperintahkan dalam kegiatan siswa! 

TAHAPAN KEGIATAN: 

1. Observasi 

a. Amatilah segala sesuatu yang kamu lihat di toko itu, terkait dengan toko, jenis 

barang yang dijual, nama-nama barang, harga, dll. 

b. Diskusikan dengan temanmu, catatlah apa saja yang kamu lihat! 
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2. Menanya: 

a. Buatlah daftar pertanyaan tentang apa saja terkait dengan harga/nilai satuan, 

sebagian dan keseluruhan serta harga beli dan harga jual barang-barang di toko! 

b. Tanyakan kepada penjaga toko tentang harga satuan dan harga keseluruhan 

barang-barang yang dijual di toko/warung itu. (4 jenis barang). Tanyakan pula 

harga beli dan harga jualnyal 

3. Mengumpulkan lnformasi: 

Dari hasil tanya jawab dengan penjual, lengkapiilah tabel berikut! 

No. Nama Barang Harga Sat (Rp) Banyak 
Harga Beli Harga Jual 

(Rp) (Rp) 
1 

2 

3 

4 

4. Mengolah lnformasi: 

Dari data pada tabel no (3) di atas, tentukan besarnya untung atau rugi yang dialami 

oleh penjual, dengan melengkapiilah tabel berikut! 

No Nama Barang 
Harga Beli Harga Jual Untung/ % Untung/ 

(Rp) (Rp) Rugi Rugi 
1 

2 
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5. Mengkomunikasikan 

a. Dari kegiatan di atas, jelaskan kepada teman-temanmu cara menentukan 

nilai/harga sebagian dan keseluruhan! 

158 

b. Jelaskan kepada teman-temanmu, apa yang dimaksud dengan untung? Rugi? Dan 

bagaimana cara menentukan untung atau rugi? Bagaimana pula cara menentukan 

persentase untung/rugi? 

Uji Kompetensi: 

1. Harga sebuah buku tulis Rp3.000,00. Uang Ningsih hanya cukup untuk membeli 10 

buku tulis, hitunglah: 

a. Jumlah uang Ningsih untuk membeli buku tulis tersebut! 

b. Banyaknya buku tulis yang dapat dibeli Ningsih bila harganya turun menjadi 

Rp2.500,00. 

Penye/esaian:Misalkan jumlah uang Ningsih adalah h rupiah. Berdasarkan rumus nilai 

keseluruhan di peroleh: 

h = ....... X Rp ................... = Rp ........................ . 

jadi, jumlah uang Ningsih adalah Rp ................... .......... . 

a. Jika harga buku tulis turun menjadi Rp2.500,00, maka banyaknya buku tulis yang 

dapat di beli Ningsih adalah sebagai berikut: 
Banyaknya buku tulis ........................ = .......... buku tulis. 

2. Di toko tersedia sandal jepit. Pemilik toko, Pak Hadidi membeli sandal jepit seharga 
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Rp12.000,00, kemudian dijual seharga Rp.lS.SOO,OO. Maka: 
a. Pak Hadidi mengalami untung atau rugi? 
b. Berapa besar untung/ruginya? 

3. Tiga tahun Jalu Pak Tardi membeli sepeda seharga Rp800.000,00. Sekarang dijual 
laku Rp600.000,00. Maka: 
a. Pak Tardi mengalami untung atau rugi? 
b. Berapa besar keuntungan/kerugian yang dialami Pak Tardi? 
c. Berapa persen keuntungan/kerugian yang dialami Pak Tardi? 

Diskusikan! 

159 

Dalam kegiatan jual beli, dapatkah pembeli untung? Beli Shampoo 2 botol, @Rp24.000,00 
gratis 1 botol. Harga kaos semula RplOO.OOO,OO dijual RpSO.OOO,OO 
Apakah pembeli untung? Kalau untung, berapa keuntungan pembeli? 

NILAI: 
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(LKS)-2 

D. Rabat (Diskon), Bruto, Netto dan Tara 

1. Rabat (Diskon) 

Rabat (diskon) adalah pengurangan atau potongan harga yang diberikan penjual 

kepada pembeli. 

. diskon 
Persentase D1skon = 

1 
x 100 %. 

2. Bruto, Netto, dan Tara 

Rum us: 

Bruto : Berat kotor 
Netto : Berat bersih 
Tara : Berat tempat 

HargaAwa 

Bruto : Netto + tara 
Netto : Bruto -tara 
Tara : Bruto- Netto 

Tara dapat pula dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap bruto, yaitu: 

Tara 
Persentase tara = -- x 100 %. 

Bruto 

160 
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KEGIATAN SISWA 

PETUNJUK MENGERJAKAN: 
1. Tulislah terlebih dahulu Nama kelompok dan anggotamu. 

2. Bersama dengan kelompokmu, pergilah ke beberapa pedagang ikan dan kerupuk 

ikan yang berada di sekitar sekolah. 

3. Kerjakan semua kegiatan dengan kerja sama yang baik. 

4. Lakukanlah apa yang diperintahkan dalam kegiatan siswa I 

TAHAPAN KEGIATAN: 

1. Observasi 

161 

a. Amatilah segala sesuatu yang kamu lihat di tempat penjualan ikan/kerupuk ikan 

itu, yang terkait dengan penjualan ikan/ kerupuk ikan, dll. 

b. Diskusikan dengan temanmu, catatlah apa saja yang kamu lihat! 

2. Menanya: 
a. Buatlah daftar pertanyaan tentang harga jual dan besar diskon apabila membeli 

dalam jumlah banyak, berat kotor (brute), neto dan tara dari ikan yang ada dalam 

tong/ kerupuk ikan dalam karung. 

b. Tanyakan kepada penjual tentang apa saja yang kamu catat pada a) 
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3. Mengumpulkan lnformasl: 

a. Tentang Oiskon 

Dari hasil tanya jawab dengan penjual tentang potongan harga atau diskon, 

lengkapiilah tabel berikutl 

No. Nama Barang 
Harga jual sebelum Harga setelah diskon 

diskon (Rp) (Rp) 

1 

2 

3 

4 

5 

b. Lakukan penimbangan berat kotor (bruto) ikan dalam tong, dan berat tong yang 

kosong. Lakukan juga pada kerupuk ikan dan barang lainnya! 

No. Nama Barang Bruto (kg) Tara (kg) 

1 

2 

3 

4 

4. Mengolah lnformasi: 

Dari data pada tabel di atas, tentukan besarnya: 

a. Diskon dan persentase diskon, dengan melengkapiilah tabel berikut! 

Harga jual 
Harga setelah 

No. Nama Barang sebelum 
diskon (Rp) 

Diskon (Rp) % Diskon 
diskon (Rp) 

1 

2 

3 
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b. Berat bersih (netto) dan persentase tara, dengan melengkapiilah tabel berikut! 

No. Nama Barang Bruto (kg) Tara (kg) Netto (kg) %Tara 

1 

2 

3 

4 

5. Mengkomunikasikan 

Dari kegiatan di atas, presentasikan kepada teman-temanmu: 

a. Apa yang dimaksud diskon, bruto, netto dan tara. 

b. Bagaimana cara menentukan diskon dan persentase diskon, netto dan persentase 

tara dari kegiatan di atas. 

6. Uji Kompetensi: 

1. Harga sepotong baju di pasar kota adalah Rp. 65.000,00. Berapa yang harus dibayar 

oleh pembeli apabila penjual memberikan diskon 10%? 

penyelesaian: 

Harga baju 

Diskon 

Besar diskon 

= Rp ......... ................. .. ... . 

= ....... % 

= ...... % X Rp . .................. = Rp . ............ .............. . 

Maka pembeli harus membayar : 

Harga semula- besar diskon 

= Rp ............................ - Rp ...................... .. 

= Rp ....................... ... .. 
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2. Netto dari hasil panen ikan dalam bak plastik adalah 60 kg. Bila taranya sebesar 

2,5 kg maka brutonya adalah ... 

3. Pada sebuah toko, tersedia makanan kaleng dengan bruto GOO gram. Jika tara 

sebesar 1% maka netto makanan kaleng tersebut adalah ... 

NILAI: 
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E. Bunga Tunggal 

Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung berdasarkan modalnya saja. 

Rumus: 

Bunga 1 tahun = persen bunga x modal 
X 

Bunga perbulan = 
12 

x persen bunga x modal 
X = 

12 
x bunga 1 tahun 

KEGIATAN SISWA 

PETUNJUK MENGERJAKAN: 

1. Tulislah terlebih dahulu Nama kelompok dan anggotamu. 

165 

2. Bersama dengan kelompokmu, pergilah ke balai desa Giliketapang yang berada di 

belakang sekolah. Temuilah petugas koperasi yang berkantor di sana! 

3. Kerjakan semua kegiatan dengan kerja sama yang baik. 

4. lakukanlah apa yang diperintahkan dalam kegiatan siswa! 

TAHAPAN KEGIATAN: 

1. Observasl 

a. Amatilah segala sesuatu yang kamu lihat di balai desa, tern pat transaksi simpan 

pinjam warga desa Giliketapang. 
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b. Diskusikan dengan temanmu, catatlah apa saja yang kamu lihat! 

2. Menanya: 

a. Buatlah daftar pertanyaan tentang aturan simpan pinjam, besar pinjaman, jangka 

waktu pengembalian dan besar bunga pinjaman. 

b. Tanyakan kepada petugas tentang apa saja yang kamu catat pada a) 

3. Mengumpulkan lnformasi: 

Dari hasil tanya jawab dengan petugas Koperasi tentang besar pinjaman, jangka 

waktu pengembalian dan besar bunga pinjaman, lengkapiilah tabel berikutl 

No. Besar Pinjaman (Rp) 
Jangka Waktu 

Bunga perbulan (%) 
Pengembalian (bin) 

1 

2 

3 

4. Mengolah lnformasi: 

Dari data pada tabel di atas, tentukan besarnya bunga dan angsuran perbulan. 
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Besar Pinjaman 
Jangka Waktu 

Bunga 
Bunga Angsuran 

No. 
(Rp) 

Pengembalian 
perbulan (%) 

perbulan perbulan 
(bin) (Rp) (Rp) 

1 

2 

3 

5. Mengkomunikasikan 

Dari kegiatan di atas, presentasikan kepada teman-temanmu: 

a. Apa yang dimaksud bunga tunggal? 

b. Bagaimana cara menentukan besar bunga (Rp) dan angsuran perbulan dalam 

transaksi dengan koperasi, sebagaimana tabel di atas? 

6. Uji Kompetensi: 

1. Badu menyimpan uang di bank sebesar Rp. 250.000,00 dengan bunga 15% per 

tahun. Tentukanlah: 

a. Bunga uang Badu setelah 3 bulan! 

b. Tabungan Badu selama 3 bulan! 

Penyelesaian: 

a. Bunga 3 bulan ...... · · · ··~ R =uXWoX p ..... ...................... . 

=.:.::.:::::x Rp .............................. . 

= Rp ....................................... . 

Jadi, bunga Badu setelah 3 bulan adalah Rp ............................. . 

b. Jumlah tabungan Badu selama 3 bulan adalah 

Rp . ....................... + Rp ....................... = Rp ............................ . 
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2. Pak Agus meminjam uang di Koperasi "Makmur'' sebesar Rp 1.000.000,00 dengan 

suku bunga tunggal. Uang akan dikembalikan secara mencicil sebanyak 5 kali. Besar 

cicilan per bulan adalah Rp 210.000,00. Besar jasa koperasi per bulan adalah ... 

3. Badu menyimpan uang di bank sebesar Rp. 250.000,00 dengan bunga 15% per 

tahun. Tentukanlah: 

a. Bunga uang Badu setelah 3 bulan I 

b. Tabungan Badu selama 3 bulan! 

NILAI: 
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Lampiran 10 KISI-KISI SOAL TES A W ALDAN TES AKHIR 

Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/semester : VIII/2 
Standar Kompetensi : Memahami dan dapat melakukan operasi bentuk aljabar, persamaan dan pertidaks. Linear satu variable, himpunan 

serta dapat menggunakan dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar 
Materi Pokok Indikator Soal No. Soal 

Bentuk Kunci 
Soal 

Menggunakan operasi Jual beli/ Aritmetika Menentukan salah satu unsur (harga beli/jual, 
1, 2 bentuk aljabar sosial dalam laba/rugi) dari aktivitas ekonomi sehari-hari. PG 

Dalam kehidupan kehidupan sehari- c 
sehari-hari hari 

Siswa menghitung nilai per unit, jika diketahui 
3,4 PG 

A nilai keseluruhan 
Dengan menggunakan konsep nilai 
keseluruhan, perunit dan sebagian, siswa 

5 nilai keseluruhan, menentukan besarnya keuntungan jika nilai PG A 
nilai per unit, dan keseluruhan atau sebagian dari pembelian dan 
nlai sebagian. penjualan diketahui. 

Dengan menggunakan konsep nilai 
keseluruhan, perunit dan sebagian, siswa 6 PG B menentukan hasil bersih suatu usaha di bidang 
jasa. 

persentase laba, rugi, Siswa menghitung persentase keuntungan, jika 
7, 10, 11 PG D 

harga jual, harga harga pembelian dan penjualan diketahui. 

beli. Siswa menghitung harga jual suatu barang jika 
8 PG B persentase dan besarnya k~lJ!ltungannya hasil . 

I 

I 

' 

I 

I 

I 

I 

-0\ 
\0 
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penjualan diketahui. 
Siswa menghitung harga pembelian suatu 
barang jika harga jual dan persentase 
keuntungannya diketahui. 
Dengan menggunakan konsep nilai 
keseluruhan, perunit dan sebagian, siswa 
menentukan harga jual perunit jika harga beli 
keseluruhan dan persentase keuntungan 
diketahui. 
Siswa menentukan harga barang setelah 
diskon, jika harga awal dan persen diskon 
diketahui. 
Siswa menentukan banyak barang yang dapat 
dibeli dengan modal terbatas, jika persen 
diskon dan harga beli perunit diketahui. 

Diskon, netto, pajak, 
Siswa menentukan harga barang sebelwn 
diskon, jika harga jual setelah diskon dan 

bunga tunggal dalam 
persen diskon diketahui. 

kegiatan ekonomi 
Siswa menentukan persentase jasalbunga 
tunggal sebuah koperasi, jika besar pinjaman 
awal, cicilan perbulan dan masa angsuran 
diketahui. 
Siswa menentukan besarnya bunga tunggal 
deposito jika modal, suku bunga pertahun dan 
masa simpanan diketahui. 
Siswa menentukan besar suku bunga tabungan 
pertahun jika besarnya bunga dan tabungan 

-~ 

------- .--

9 PG 

12 PG 

13 PG 

14 PG 

15 PG 

16 PG 

17 PG 

21 PG 
- ---

- -

D 

B 

A 

D 

c 

B 

c 

B 
--
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yang diperoleh pada masa tertentu diketahui. 
Siswa menentukan jumlah uang deposito 
selama kurun waktu tertentu, jika diketahui 23 PG A 
suku bunga pertahun dan besar uang yang 
dideposito. 
Siswa menyebutkan hubungan antara Bruto, 18 PG B 
Netto dan Tara. 
Siswa menentukan netto suatu barang jika 

19 PG A 
bruto dan persen tara barang tersebut diketahui. 

Bruto, netto dan tara 
Siswa menentukan bruto jika netto dan tara 

20 PG c 
diketahui 
Siswa menentukan netto suatu barangjika 

22 PG c 
bruto dan persen tara diketahui 
Dengan menggunakan konsep perbandingan 
senilai, siswa menentukan harga barang /besar 

24, 25, uang dengan jumlah tertentu jika diketahui PG D 
harga barang tersebut denganjumlah tertentu 26 

pula. 

Perbandingan senilai Siswa menentukan harga barang yang dibeli 
dan berbalik nilai jika diketahui harga barang tersebut dngn 27 PG A 
dalam kehidupan jumlah tertentu. 
sehari-hari Dengan menggunakan konsep perbandingan 

berbalik nilai, siswa menentukan lama waktu 
habisnya makanan ternak dg jumlah tertentu 

28 PG A jika diketahui perbandingan kebutuhan 
makanan temak dengan lama waktu yang 
dibutuhkan. --- -.1 -
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Dengan menggunakan konsep perbandingan 
berbalik nilai, siswa menentukan waktu yang 
ditempuh dalam perjalananjikajarak dan 
kecepatannya diketahui. 
Dengan menggunakan konsep perbandingan 
berbalik nilai, siswa menentukan perolehan 
barang dengan jumlah anak tertentu jika 
diketahui perbandingan perolehan barang dan 
jumlah anaknya. 

---···-- - --- --~ 

29 PG D 

30 PG B 

- , __ 

Probolinggo, Maret 2015 
Guru Mata Pelajaran 

DtS. H. Arif Syamsul Hadi 
NIP. 19660 26 199601 1 001 
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Mata Pelajaran 
Kelas I Semester 
Tahun Pelajaran 
Waktu 
Standar Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

SOAL TES A W AL 

: Matematika 
:VlliGenap 
:2014 I 2015 
: 80 menit 
: Memahami dan dapat melakukan operasi bentuk aljabar, 
persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, 
himpunan serta dapat menggunakan dalam pemecahan 
masalah. 

: Menggunakan operasi bentuk aljabar dalam kegiatan 
ekonomi (Aritmetika Sosial) 

-----------------------Se/amat Mengerjakan -------------------------------------------

PETUNJUK: 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Di toko tersedia sandal jepit. Pemilik toko, Pak Hadidi membeli sandal jepit seharga 

Rp9.000,00, kemudian dijual seharga Rp.12.500,00. Maka Pak Hadidi.... 

a. Rugi sebesar Rp3.500,00 c. Untung sebesar Rp3.500,00 

b. Rugi sebesar Rp2.500,00 d. Untung sebesar Rp2.500,00 

2. Pak Tosan menjual shampo di Gili seharga Rp16.000,00. Dari penjualan tersebut dia Pak 

Tosan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.550,00 Maka harga beli shampo tersebut 

adalah ... 

a. Rp 13.450,00 c. Rp 14.450,00 

b. Rp 13.550,00 d. Rp. 18.550,00 

3. Harga 40 bungkus mi instan Rp84.000,00. Harga sebungkus mi instan adalah ... 

a. Rp2.1 00,00 c. Rp2.300,00 

b. Rp2.200,00 d. Rp2.400,00 

4. Untuk kelengkapan pelajaran di sekolah, Dani membeli 8 buah buku tulis. Ia membayar 

dengan 3 lembar uang sepuluh ribuan, dan mendapat uang kembalian sebesar Rp6.000,00. 

Harga Pembelian tiap buku tulis tersebut adalah ... 

a. Rp2.500,00 c. Rp3.500,00 

b. Rp3.000,00 d. Rp4.000,00 

173 

5. Pak Bullah, seorang pedagang ikan membeli ikan 'Jenggelek kering' sebanyak 40 kg dengan 

harga Rp25.000,00 per kg. Kemudian 30 kg diantaranya dijual dengan harga Rp30.000,00 per 

kg, dan sisanya dijual dengan harga Rp26.000,00. Per kg. Besarnya keuntungan yang 
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diperoleh Pak Bullah adalah ... 

a. Rp50.000,00 c. Rp150.000,00 

b. Rp60.000,00 d. Rp160.000,00 

6. Pak Shoheh seorang pemilik perahu untuk antar-jemput guru-guru di Pulau Giliketapang. 

Dalam sekali penyeberangan, perahu menghabiskan solar 41iter. Harga solar Rp7.000 per 

liter. Denganjumlah penumpang 20 orang, dan tarifRp4.000,00 per orang, besar pendapatan 

bersih Pak Shoheh sekali penyeberangan adalah ... 

a. Rp80.000,00 c. Rp42.000,00 

b. Rp52.000,00 d. Rp28.000,00 

7. Jika Bu Anis membeli ik.an teri Rp60.000,00 dan dijual dengan harga Rp72.000,00, maka 

persentase untung sebesar ... 

a. 5% c. 15% 

b. 10% d. 20% 

8. Pedagang menjual sesuatu barang dengan mendapat untung 25 %. Jika 

keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 40.000,00 harga penjualannya adalah ... 

a Rp 80.000,00 c. Rp 200.000,00 

b. Rp 160.000,00 d. Rp 240.000,00 

9. Pak Tosan, seorang pedagang dan bengkel sepeda menjual sepeda bekas dengan harga 

Rp250.000,00. Dari penjualan tersebut ia memperoleh untung 25%. Harga pembelian 

sepeda tersebut adalah : 

a. Rp200.000,00 c. Rp225.000,00 

b. Rp215.000,00 d. Rp230.000,00 

10. Tiga tahun lalu Pak Tardi membeli sepeda seharga Rp500.000,00. Sekarang dijuallaku 

Rp350.000,00. Maka Pak Tardi mengalami: 

a. Untung sebesar 20% c. Untung sebesar 30% 

b. Rugi sebesar 20% d. Rugi sebesar 30% 

11. Harga pembelian satu lusin kaos Rp. 96.000,00 hila kaos itu dijual dengan harga Rp. 

10.000,00 sebuah, maka persentasi untung dari pembelian ...... . 

a. 35% c. 25% 

b. 30% d. 20% 

12 Untuk dijual di toko, Pak Hadidi membeli 1 lusin buku tulis dengan harga Rp60.000,00. 

Jika buku-buku tersebut dijual dengan keuntungan 10 %, harga jual tiap buku adalah: 

a Rp4.500,00 c. Rp6.500,00 

b. Rp5.500,00 d. Rp7.500,00 
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13. Pak Tardi membeli sebuah baju di toko 'Samudera" dengan harga awal Rp80.000,00. Toko 

tersebut memberikan diskon 20%. Uang yang harus dibayar Pak Tardi adalah ... 

a Rp54.000,00 c. Rp64.000,00 

b. Rp60.000,00 d. Rp70.000,00 

14. Bu Ika membeli kue untuk rapat. Harga kue per buah adalah Rp 1.000,00. Karena 

Membeli banyak Ia mendapat potongan harga 10 %. Jika Bu Ika mempunyai uang 

Rp10.000,00 dan akan dibelikan kue semua, banyak kue yang dibeli Bu Ika adalah ... 

a 10 c. 12 

b. 11 d. 13 
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15. Demi dagangannya supaya laku, seorang pedagang TV memberi diskon sebesar 25%. Jika 

untuk membeli sebuah TV yang telah didiskon, seseorang harus membayar Rp 1.050.000,00. 

Harga beli TV sebelum didiskon adalah ... 

a Rpl.400.000,00 c. Rp 950.000,00 

b. Rpl.300.000,00 ...................................... d. Rp 975.000,00 

16. Pak Agus meminjam uang di Koperasi "Sehat" sebesar Rp 1.000.000,00 dengan suku 

bunga tunggal. Uang akan dikembalikan secara mencicil sebanyak 5 kali. Besar cicilan per 

bulan adalah Rp 210.000,00. Besar jasa koperasi per bulan adalah ... 

a1% 

b. 5% 

c. 10% 

d. 25% 

17. Hapida mendepositokan uang tabungan sebesar Rp 10.000.000,00 dengan suku bunga 12% 

setahun. Setelah 8 bulan, ia memperoleh bunga sebesar ........................................ . 

a Rp800.000,00 c. Rp 1000.000.00 

b. Rp900.000,00 d. Rp 1.200.000,00 

18. Pemyataan-pemyataan berikut yang benar adalah ................... . 

a Netto = bruto + tara 

b. Bruto = tara- netto 

c. Tara = bruto - netto 

d Bruto = netto - tara. 

19. Pada sebuah toko, tersedia makanan kaleng dengan bruto 600 gram. Jika tara sebesar 1% maka 

netto makanan kaleng tersebut adalah ... 

a. 500 gram c. 594 gram 

b. 516 gram d. 606 gram 
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20. Netto dari basil panen ikan dalam bak plastik adalah 60 kg. Bila taranya sebesar ~ kg maka 
4 

brutonya adalah ... 

a 50,25 kg 

b. 50,50 kg 

c. 60,25 kg 

d. 60,75 kg 

21. Setelah menabung 6 bulan di bank, Pak Rudi mendapat bunga sebesar Rp60.000,00. 

Simpanan Pak Rudi Rp 2.000.000,00. Besar suku bunga bank tersebut per tahun adalah ... 

a6% 

b. 8% 

c.IO% 

d. 12%. 

22. Besar bruto suatu barang adalah 400 kg dan taranya 5 %. Neto barang tersebut 

adalah ... 

a 380 kg c. 395 kg 

b. 390 kg d. 399 kg 

23. Suatu bank memberikan bunga sebesar 18 % per tahun kepada seseorang yang mendepo

sitokan uangnya. Jika seseorang mendepositokan uangnya sebesar Rp3.000.000,00 

selama 4 bulan, jumlah uang orang terse but seluruhnya setelah 4 bulan adalah ... 

a Rp3.100.000,00 c. Rp3.150.000,00 

b. Rp3.120.000,00 d. Rp3.180.000,00 

24. Harga 4 kg beras Pandan Wangi adalah Rp48.000,00. Harga 12 kg beras denganjenis yang 

sama adalah ... 

a Rp120.000,00 

b. Rp144.000,00 

c. Rp148.000,00 

d. Rp192.000,00 

25. Untuk membuat satu gelas es teh diperlukan 20 gram gula. Apabila es teh yang akan dibuat 

adalah sebanyak 150 gelas, sedangkan harga gula adalah Rp4.000,00 per kg. Uang yang 

harus dikeluarkan untuk membeli gula adalah ... 

a Rpl2.000,00 c. Rp16.000,00 

b. Rp15.000,00 d. Rp17.000,00 
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KUNCI JAW ABAN SOAL TES HASIL BELAJAR 

~1~~-
1 1 c 0,4 
2 2 A 0,4 
3 3 A 0,4 
4 4 B 0,4 
5 5 D 0,4 
6 6 B 0,4 
7 7 D 0,4 
8 8 B 0,4 
9 9 A 0,4 
10 10 D 0,4 
11 11 c 0,4 
12 12 B 0,4 
13 13 c 0,4 
14 14 B 0,4 
15 15 A 0,4 
16 16 B 0,4 
17 17 A 0,4 
18 18 c 0,4 

19 19 c 0,4 
20 20 D 0,4 
21 21 A 0,4 
22 22 A 0,4 

23 23 D 0,4 
24 24 B 0,4 

25 25 A 0,4 
. 'c ,~- ., - ~ ,;. ''!iii ;' 1~ '':'~·' ·· to'TA.L''~l{'oR .. "';<ij'~ 1 ~.: -~· ;~···:·" .. 

10 
. ,,, Jl" .. 

i1r-, ' .'1'.-:.,, ·~ ';0, ·~l~n •v · · """''' '" 
:-,_ i 1·;, ' 

NILAI AKHIR =TOTAL SKOR X 10 
Probolinggo, Februari 2015 
Guru Mata P lajaran 

NIP. 19660126 199601 1 001 
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Lamp iran: KISI-KISI ANGKET MOTIV ASI BELAJAR SISWA 

Variabel I Indikator I Deskriptor I Item I No. 
~~-~1'~---~~-J,.,~~~~1:...-.:.-.:.~~.~~~$-Ji~-~~-~~:.-.;1~;:~:·-·.- ,;,:h:.t':r· ~;:,r!A,~L::~-t~~,~:ri~&·Li=o.:-?::::~-~~ :r_ .•.• ;-~.f3kt.:....-ttt-_·;,~~;..::;:;-~~J ...... ~,) ... ~.J~.-:.:;:.:~;-~;;~~~:-~r.-:el.~~~,:t~:.~: .. ,:;-~#k;$i~~z:.;.~ ... Ms.:~£?-:r:;':M\'ji;~,~~:.-~'{f4ti~m~i::.-.. t'·~~~~~"li~ .. :.-,4&:t'L-; .. <,QI:5 .. , 

Motivasi Belajar I Attention (perhatian ,1. Rasa senang terhadap pelajaran ,1. Saya senang mengikuti pelajaran matematika I 1 
terhadap pelajaran) dengan memanfaatkan lingkungan sekolah 
(Elliot et a/, 1996; 
Suciati, 2001; 
Sudirman, 1990) 

2. Perhatian terhadap tugas 

3. Ketepatan waktu menyelesaikan 
tugas 

4. Ketenangan di kelas 

2. Ketika diberi tugas saya mengerjakan 
dengan penuh tanggung jawab 

3. Ketika mendapatkan tugas yang sulit saya 
berusaha mendapatkan sumbemya 

2 

3 

4. Saya senantiasa mengerjakan tepat waktu I 4 
ketika diberi tugas oleh guru saya 

5. Menyelesaikan tugas tepat waktu bukan I 5 
merupakan suatu yang penting buat saya 

6. Saya beranggapan bahwa ketenangan di 
kelas sangat penting dalam proses 
pembelajaran. 

7. Saya tidak memperdulikan situasi kelas yang 
gaduh. 

8. Ribut atau berbicara sendiri dengan ternan 
pada saat pembelajaran berlangsung 
merupakan kebiasaan saya. 

6 

7 

8 

...... 
-...l 
00 
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Revelance 1. Memahami apa yang dipelajari 9. Saya merasa kesulitan memahami apa yang 9 
(keterkaitan) (Elliot, dalam pembelajaran dipelajari dalam pembelajaran 
et a/, 1996; Slavin, 
1997; Winkel, 1990) 2. Keterkaitan materi yang disampai- 10. Materi yang disampaikan guru tidak 10 

kan dengan apa yang telah berkaitan dengan apa yang telah saya 
dipelajari pelajari. 

3. Materi pelajaran sesuai dengan 11. Saya merasa pelajaran matematika ini sesuai 11 
keinginan dengan keinginan saya 

4. Mengaitkan pelajaran dengan 12. Saya dapat mengaitkan pelajaran matematika 12 
kehidupan sehari-hari dengan kehidupan sehari-hari 

5. Kesesuian metode belajar 13. Saya merasa belajar bersama dengan 13 
memanfaatkan lingkungan sekolah ini tidak 
sesuai dengan keinginan saya 

6. Perasaan terdorong dalam belajar 14. Saya merasa terdorong untuk menguasai 14 
materi pelajaran matematika dengan baik 
maka saya berusaha belajar lebih raj in. 

7. Kegunaan materi ajar 15. Saya merasa bahwa materi pelajaran ini 15 
tidak berguna bagi saya. 

Confidence 1. Keyakinan akan keberhasilan 16. Saya yakin bahwa saya akan berhasil belajar 16 
(kepercayaan diri) matematika yang mengaitkan lingkungan 
(Peterson, 1991 ; sekolah 

~--

Slavin, 1997; 
L___ - ~- ----- --.J 

\0 
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Winkel, 1990; 2. Keyakinan terhadap materi 
Prayitno, 1989; pelajaran 
Suciati, 2001) 

3. Keyakinan dapat memahami 
pelajaran 

4. Cita-cita 

5. Membaca buku lain yang dapat 
mendukung pelajaran matematika 

6. Percaya diri 

Satisfaction 1. Senang atas reinforcement 
(kepuasan) 
(peterson, 1991 ; 

1 7. Jika ingin berhasil dalam belajar tidak perlu 
mengikuti kerja kelompok 

18. Saya yakin bahwa materi pelajaran ini 
dapat saya kuasai dengan baik 

19. Saya ragu-ragu dapat memahami materi 
dengan baik 

20. Saya yakin dapat memahami pelajaran 
dengan mudah 

21. Saya tidak ingin mendapatkan nilai yang 
baik oleh karena itu saya bermalas-malasan 

22. Saya suka membaca buku-buku yang 
mendukung pelajaran matematika di sekolah 

23. Buku-buku lain yang mendukung pelajaran 
matematika tidak penting untuk dibaca 
karena sudah memperoleh pelajaran di 
sekolah 

24. Saya yakin dapat menjawab soal tes 
pelajaran ini 

25. Saya lebih suka mencontek ternan-ternan 
karena saya tidak siap menyelesaikan tes 

26. Saya sangat senang jika keberhasilan saya 
mendapatkan pengakuan dan pujian dari 
_gui1.! dan ternan saya 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

...... 
00 
0 
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Elliot et al, 1996; 
Slavin, 1997; 
Winkel, 1990; 2. Kesediaan membantu ternan 
Suciati, 2001) 

Ketekunan dan 1. Kehadiran di kelas 
keuletan dalam 
belajar (Slavin, 
1991; Winkel, 1990) 

2. Keinginan berprestasi 

3. Kesenangan dalam bela jar 

- - ---

27. Saya tidak memerlukan pujian dari guru 

28. Saya lebih bangga jika dibutubkan oleh 
ternan 

29. Saya tidak suka membantu ternan saya yang 
belum bisa 

30.Setiap hari saya berupaya untuk hadir di 
kelas tepat waktu 

31. Beberapa kali saya terlamhat masuk kelas 

32. Saya berupaya untuk berprestasi atau 
mendapatkan nilai yang baik di dalam kelas 

33. Saya terus. berjuang untuk mendapatkan 
nilai yang tinggi 

34. Terlalu berat bagi saya untuk mendapatkan 
nilai yang baik 

35. Saya senang belajar berkelompok 
36. Saya lebih nyaman belajar sendiri 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 
36 

-00 -
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Lamp iran: ANGKET MOTIV ASI BELAJAR SISWA 

A. Petunjuk Pengisisan 
1. ldentitas Siswa 

a. Nama siswa .................................................... .. 
b. Kelas/Nomor Absen .................................................... .. 

2. Mohon Anda menjawab sejujurnya dan sesuai dengan apa adanya 
3. Jawaban Anda sangat diperlukan untuk perbaikan kualitas pembelajaran 

Matematika di SMP Negeri 3 Sumberasih Satu Atap Probolinggo. 
4. Instrumen ini terdiri dari kolom jawaban. Silahkan Anda memberikan 

jawaban dengan cara memberi tanda cek ( .Y ) pada tempat yang telah 
disediakan. 

5. Ada lima pilihanjawaban yang masing-masing maknanya sebagai berikut: 
SS : Pemyataan sangat setuju jika pemyataan benar-benar sesuai 

dengan yang dirasakan. 
S :Pernyataan setuju jika pemyataan cenderung sesuai tetapi bel urn 

sepenuhnya setuju dengan yang dirasakan. 
RR : Pernyataan ragu-ragu jika dengan pernyataan ini bel urn dapat 

menentukan sikap. 
TS :Pemyataan tidak setuju jika pemyataan cenderung tidak sesuai 

tetapi belum sepenuhnya tidak setuju. 
STS :Pernyataan sangat tidak setuju jika pemyataan benar-benar 

tidak sesuai dengan yang dirasakan. 

B R t A k ernya aan ng, et 
" ·f!~ ,•··-.~~ ,•l•ll· ' H Jawaban 

. , 
No. Pemyataan 

I ' ' 'c •"' ss s \C RR TS STS 
1. Saya senang mengikuti pelajaran Matematika 

dengan memanfaatkan linQkunQan sekolah 
2. Saya mengerjakan dengan penuh tanggung 

jawab ketika diberi tugas 
3. Saya berusaha mendapatkan sumbernya ketika 

mendapatkan tugas yang sulit 
4. Saya senantiasa mengerjakan tepat waktu 

jika diberi tugas oleh guru saya 
5. Saya merasa, menyelesaikan tugas tepat waktu 

merupakan suatu yang penting 
6. Saya beranggapan bahwa ketenangan di 

kelas sangat penting dalam proses 
pembelajaran 

7. Saya terganggu dengan situasi belajar yang 
gaduh. 

8. Saya tidak biasa dengan keributan atau 
berbicara sendiri dengan ternan pada saat 
pembelajaran berlangsung 

9. Saya tidak merasa kesulitan memahami apa 
yang 
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dipelajari dalam ~rnbelajaran 
10. Saya rnerasa rnateri yang disampaikan guru 

berkaitan dengan apa yang telah saya pelajari. 
11. Saya rnerasa pelajaran rnaternatika ini sesuai 

dengan keinginan saya 
12. Saya dapat rnengaitkan pelajaran rnaternatika 

dengan kehidup_an sehari-hari 
13. Saya rnerasa belajar bersama dengan 

rnernanfaatkan lingkungan sekolah ini sesuai 
dengan keinginan saya 

14. Saya rnerasa terdorong untuk rnenguasai 
rnateri pelajaran rnatematika dengan baik 

rnaka saya berusaha belajar lebih raj in 
15. Saya rnerasa bahwa rnateri pelajaran ini 

berguna bagi saya 
16. Saya yakin bahwa saya akan berhasil belajar 

rnaternatika yang mengaitkan materi dengan 
linrurun{!an sekolah 

17. Saya perlu rnengikuti kerja kelornpok karena 
ingin berhasil dalam belajar 

18. Saya yakin bahwa rnateri pelajaran ini 
dapat saya kuasai dengan baik 

19. Saya yakin dapat rnernahami rnateri 
dengan baik 

20. Saya yakin dapat rnernahami pelajaran 
deng_an rnudah 

21. Saya ingin rnendapatkan nilai baik oleh karena 
itu saya tidak bermalas-rnalasan 

22. Saya suka rnernbaca buku-buku yang 
rnendukung pelajaran rnaternatika di sekolah 

23. Saya rnerasa penting rnernbaca buku-buku lain 
yang rnendukung pelajaran rnaternatika karena 
tidak cukup rnernperoleh pelajaran di sekolah 

24. Saya yakin dapat rnenjawab soal tes pelajaran 
liD 

25. Saya tidak suka rnencontek ternan-ternan 
karena saya siap menyelesaikan tes 

26. Saya sangat senang jika keberhasilan saya 
rnendapatkan pengakuan dan pujian dari 
guru dan ternan saya 

27. Saya tidak rnemerlukan pujian dari guru 

28. Saya lebih bangga jika dibutuhkan oleh ternan 
29. Saya senang membantu ternan saya yang 

belum bisa 
30. Setiap hari saya berupaya untuk hadir di kelas 

tep_at waktu 
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31. Saya tidak pernah terlambat masuk. kelas 

32. Saya berupaya untuk. berprestasi atau 
mendapatkan nilai yang baik di dalam kelas 

33. Saya terus berjuang untuk. mendapatkan 
nilai yang tinggi 

34. Saya merasa tidak berat untuk. mendapatkan 
nilai yang baik 

35. Saya senang belajar berkelompok 

36. Saya lebih nyaman belajar sendiri 

Keterangan: 
Angket Motivasi Siswa dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: 
Untuk pemyataan dengan kriteria positif: 
1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju,3 = ragu-ragu, 4 = setuju, dan 5 = sangat 
setuju. 

Untuk pemyataan dengan kriteria negatif: 
1 = sangat setuju, 2 = setuju, 3 = ragu-ragu,4 = tidak setuju, dan 5 = sangat tidak 
setuju. 

Hi tung skor rata-rata gabungan dari kriteria positif dan negatif tiap kondisi, 
kemudian menentukan kategorinya dengan ketentuan skor rata-rata: 
1,00-1,49 = tidak baik, 
1,50-2,49 = kurang baik, 
2,50-3,49 = cukup baik, 
3,50-4,49 = baik,dan 
4,50-5,00 = sangat baik. 

Sumber : adaptasi dari Qadriyah dalam Rahayuningsih (2002). 
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Lamp iran: ANGKET MOTIV ASI BELAJAR SISWA 

A. Petunjuk Pengisisan 
1. Identitas Siswa 

a Nama siswa :.~J1~~'f~····································· 
b. Kelas/Nomor Absen : ..... ~~.f!..t,.9.'?. .................................... . 

2. Mohon Anda menjawab sejujurnya dan sesuai dengan apa adanya 
3. Jawaban Anda sangat diperlukan untuk perbaikan kualitas pembelajaran 

Matematika di SMP Negeri 3 Sumberasih Satu Atap Probolinggo. 
4. Instrumen ini terdiri dari kolom jawaban. Silahkan Anda memberikan 

jawaban dengan cara memberi tanda cek ( ~ ) pada tempat yang telah 
disediakan. 

5. Ada lima pilihan jawaban yang masing-masing maknanya sebagai berikut: 
SS : Pemyataan sangat setuju jika pemyataan benar-benar sesuai 

dengan yang dirasakan. 
· S :Pemyataan setuju jika pemyataan cenderung sesuai tetapi belum 

sepenuhnya setiijt.i dengan yang dirasakan. -
RR : Pemyataan ragu-ragu jika dengan pemyataan ini bel urn dapat 

ttWn~ntllkan s_ikap. 
TS :Pemyataan tidak setuju jika pemyataan cenderung tidak sesuai 

tetapi belum sepenuhnya tidak setuju. 
STS :Pemyataan sangat tidak setuju jika pemyataan benar-benar 

tidak sesuai dengan yang dirasakan. 

B ~ A k ernyataan ngJ et 

No. Pemyataan 
Jawaban 

ss s RR TS STS 
1. Saya senang mengikuti pelajaran Matematika v ~ dengan memanfaatkan lingkungan sekolah 
2. Saya mengerjakan dengan penuh tanggung J 

jawab ketika diberi tugas 
3. Saya berusaha mendapatkan sumbemya ketika v 

mend~p!lt~an tugas yang sulit 
4. Saya senantiasa menge:rjakan tepat waktu v jika diberi tugas oleh guru saya 
5. Saya merasa, menyelesaikan tugas tepat waktu v merupakan suatu yang })_entin_g_ 
6. Saya beranggapan bahwa ketenangan di 

kelas sangat penting dalam proses v 
pembelajaran 

7. Saya terganggu dengan situasi belajar yang v gaduh. 
--

8. Saya tidak biasa dengan keributan atau 
P~r\:*~m-~ s~n4iti 4~I1gM t~mM p~9.~ ~t v "f/ 
pembelajaran berlangsung 

9. Saya. tidak merasa kesulitan memahami apa v 
yang 
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dipelajari dalam pembelajaran 
10. Saya merasa materi yang disampaikan guru v' berkaitan dengan apa yang_ telah saya pelajari. 
11. Saya merasa pelajaran matematika ini sesuai v dengan keinginan saya 
12. Saya dapat mengaitkan pelajaran matematika v dengan kehidupan sehari-hari 
13. Say~ rn~ms.~ p~l~j~ b~r~~~ gt;11g~ 

memanfaatkan lingkungan sekolah ini sesuai v 
dengan keinginan seya 

14. Saya merasa terdorong untuk menguasai v materi pelajaran matematika dengan baik 
maka saya berusaha belajar lebih rajin 

15. Saya merasa bahwa materi pelajaran ini v berguna bagi saya 
-

16. Saya yakin bahwa saya akan berhasil belajar 
matematika yang mengaitkan materi dengan v 
lingkungan sekolah 

17. S~y~ p~rll1 rn~mgilwtil<~rj~ k~l<>rnpok l<w~na v ingin berhasil dalam belajar 
18. Saya yakin bahwa materi pelajaran ini v dapat saya kuasai dengan baik 
19. Saya yakin dapat memahami rnateri 

\/ dengan baik 
20. Saya yakin dapat rnemahami pelajaran v den_gan mudah 
21. Saya ingin rnendapatkan nilai baik oleh karena v itu saya tidak berinalas-malasan 
22. Saya suka membaca buku-buku yang v mendllkw.lg pelaj_anm matematika di sekolah 
23. Saya merasa penting mernbaca buku-buku lain 

yang mendukung pelajaran matematika karena \} 
tidak cukup memper-oleh pelajaran di sekolah 

24. Saya yakin dapat menjawab soal tes pelajaran v .. 
llli 

25. Saya tidak suka mencontek ternan-ternan v karena saya sia_p menyelesaikan tes 
26. Say a sangat senang jika keberhasilan saya 

mendapatkan pengakuan dan pujian dan v 
guru dan ternan saya 

27. Saya tidak rnemerlukan pujian dari guru v 
28. Saya lebih bangga jika dibutuhkan oleh ternan v 
29. Saya senang membantu ternan saya yang v belum bisa - -

30. Setiap hari saya berupaya untuk hadir di kelas v tepat waktu 

42652

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



186 

31. Saya tidak pemah terlambat masuk kelas v 
32. ~ay~ ix?fl:IP~Y~ 1:1Jl~ ~t?rp~t?~~i ~~':1 v . - -. 

mendapatkan nilai yang baik di dalam kelas 
33. Saya terns berjuang untuk mendapatkan v nilai yang tinggi 
34. Saya merasa tidak berat untuk mendapatkan v' nilai yang baik 

35. Saya senang belajar berkelompok \1 
36. Saya lebih nyaman belajar sendiri v 
Keterangan: 
Angket Motivasi Siswa dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: 
Untuk pemyataan dengan kriteria positif: 
1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju,3 = ragu-ragu, 4 = setuju, dan 5 = sangat 
setuju. 

Untuk pemyataan dengan kriteria negatif: 
1 = sangat setuju, 2 = setuju, 3 = ragu-ragu,4 = tidak setuju, dan 5 = sangat tidak 
setuju. 

Hitung skor rata-rata gabungan dari kriteria positif dan negatiftiap kondisi, 
kemudian menentukan kategorinya dengan ketentuan skor rata-rata: 
1,00-1,49 = tidak baik, 
1,50-2,49 = kurang baik, 

2,50-3,49 = cukup baik, Skor Rata-Rata= (Jumlah Skor)/36 
3,50-4,49 = baik,dan 
4,50-5,00 = sangat baik. 

Sumber : adaptasi dari Qadriyah dalam Rahayuningsih (2002). 
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Lampiran: ANGKET MOTIV ASI BELAJAR SISWA 

A. Petimjuk Pengisisan 
1. Identitas Siswa 

a Nama siswa :~\\~~'(~~ ..................................... . 
b. Kelas!Nomor Absen :.Y:.\Y!f..9.S. ••...••.•••....•...•••..••••..••.•.•.•.• 

2. Mohon Anda menjawab sejujurnya dan sesuai dengan apa adanya 
3. Jawaban Anda sangat diperlukan untuk perbaikan kualitas pembelajaran 

Matematika di SMP Negeri 3 Sumberasih Satu Atap Probolinggo. 
4. Instrumen ini terdiri dari kolom jawaban. Silahkan Anda memberikan 

jawaban dengan cara memberi tanda cek ( ~ ) pada tempat yang telah 
disediakan. 

5. Ada lima pilihanjawaban yang masing-masing maknanya sebagai berikut: 
SS : Pemyataan sangat setujujika pemyataan ,benar..;benar sesuai 

dengan yang dirasakan. 
S :Pemyataan setuju jika pemyataan cenderung sesuai tetapi belum 

sepenuhnya·setuju dengan yang dirasakan~ 
RR : Pemyataan ragu-ragu jika dengan pemyataan ini belum dapat 

menentukan sikap. 
TS :Pemyataan tidak setuj-u jika pemyataan cenderung tidak sesuai 

tetapi belum sepenuhnya tidak setuju. 
STS :Pemyataan sangat tidak setuju jika pemyataan benar .. benar 

tidak sesuai dengan yang dirasakan. 

BR t A kt . ernya aan ngJ e 

No. Pemyataan 
Jawaban 

ss s RR TS STS 
L Saya senang m~ngik\}ti ~l:aiaran M_atem~ti1ca v dengan memanfaatkan lin_glcungan sekolah 
2. Ketika diberi tugas saya mengerjakan dengan v Q_enuh tan~min~I jawab 
3. Ketika mendapatkan tugas yang sulit saya v berusaha mendapatkan sumbemya 
4. Saya senantiasa mengeijakan tepat waktu ··v jika diberi tugas oleh guru saya 
5. Menyelesaikan tugas tepat waktu ',/ merupakan suatu yang penting buat saya 
6. Saya beranggapan bahwa ketenangan di 

k_e_lasc $an g-at ~IJ-ting~Ml;m)-PJOO~ v 
pembelajaran 

7. Saya terganggu dengan situasi belajar yang v g_adUh. 
8. Saya tidak biasa dengan keributan atau 

berbicara sendiri dengan ternan pada saat v 
_Qembelajaran berlangsung 

9. Saya tidak merasa kesulitan memahami apa \} 
--- y__ap.g_ __ ----- -------- -·- -- ----- - -

42652

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



188 

dipelajari dalam pembelajaran 
10. Materi yang disampaikan guru berkaitan 

--.} den~ a_p_a yang telah saya pelajari-. 
11. Saya merasa pelajaran matematika ini sesuai -J deng_an keinginan saya 
12. Saya dapat mengaitkan:pelajaran matematika v dengan kehidupan sehari-hari 
13. Saya merasa belajar bersama dengan 

memanfaatkan ilngkungan sekolah 1m sesuai v 
dengan keinginan saya 

14. Saya merasa terdorong untuk menguasai 
materi pelajaran matematika dengan baik ·J maka sa_ya berusaha belajar lebih rajin 

15.- Saya merasa b@wa rn~teri pelajaran ini J berguna bagi saya 
16. Saya yakin bahwa saya akan berhasil belajar 

matematika·yang·mengaitkan materi dengan J 
linQkum!an sekolah 

17. Jika ingin berhasil dalam belajar perlu v mengikut1 icer.fa kelompok 
18. Saya yakin bahwa materi pelajaran ini v dapat saya kuasai dengan baik 
19. Saya yakin dapat memahami materi ·v deng_an baik 
20.- .S11ya-yakin-.da;pat memahami pelajaran .J dengan mudah 
21. Saya ingin mendapatkan nilai baik oleh karena \,/ ifu saya tidak herrrialas-malasari 
22. Saya suka membaca buku-buku yang v mendukung pelajaran matematika di sekolah 
2J. Btiku.;buku lam yang mendtikung pelajaran 

matematika penting untuk dibaca karena .J 
tidak cukup memperoleh _pelajaran di sekolah 

24. Saya yakin dapat menjawab soal tes v pelajaran ini 
25. . Saya lebih suka mcmcontek teman-,teman v karena saya tidak siap menyelesaikan tes 
26. Saya sangat senangjika keberhasilan saya 

· mendapatkan pengakuan dan pujian dari v 
g_uru dan ternan sa_ya 

27. S~ya tidak memerlukan Pl!Jian dari guru v 
28. Saya lebih bangga jika dibutuhkan oleh ternan v 
29. Saya senang membantu ternan saya yang v belutt1 bisa 
30. Setiap hari saya berupaya untuk hadir di v kelas tepat waktu 
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31. Beberapa kali saya terlambat masuk kelas 0 
32. Saya berupaya untuk berprestasi atau 

~ mendapatkan niiai yangbaik di daiam kelas 
33. Saya terus berjuang untuk mendapatkan J nilai yang tinggi 
34. Tidak berat bagi saya untuk mendapatkan J nilai yang baik 

55. Saya ,senang oetajar berkelompok v 
36. Saya lebih nyaman belajar sendiri -J 

Keterangan: 
Angket Motivasi Siswa dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: 
Untuk pemyataan dengan kriteria positif: 
1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju,3 = ragu-ragu, 4 = setuju, dan 5 = sangat 
setuju. 

Untuk pemyataan dengan kriteria negatif: 
1 = sangat setuju, 2 = setuju, 3 = ragu-ragu,4 = tidak setuju, dan 5 = sangat tidak 
setuju. 

Hi tung skor rata-rata gabungan dari kriteria positif dan negatif tiap kondisi, 
kemudian menentukan kategorinya dengan ketentuan skor rata-rata: 
1,00-1,49 = tidak baik, 
1,50-2,49 = kurang baik, 

2,50-3,~ = .cukupbaik, Skor :Rata-' Rata= (fwniah Skor)/36 
3,50-4,49 = baik,dan 
4,50-5,00 = sangat baik. 

Sumber : adaptasi dari Qadriyah dalam Rahayuningsih (2002). 
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Lamp iran: ANGKET RESPON SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN 
DENGANPEMANFAATANLINGKUNGANSEKOLAH 

A. Petunjuk Pengisisan 
1. Identitas Siswa 

a. Nama siswa 
b. Kelas/Nomor Absen 

0 

:.~~~-~':-... ~'?.~~-~-~~~ ............... . 
:.'f.~.S .... ~~~ ... /..:t.~ .......................... . 

2. Mohon Anda menjawab sejujurnya dan sesuai dengan apa adanya. 
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3. Jawaban Anda sangat diperlukan untuk perbaikan k:ualitas pembelajaran 
Matematika di SMP Negeri 3 Sumberasih Satu Atap Probolinggo. 

4. Instrumen ini terdiri dari kolom jawaban. Silahkan Anda memberikan 
jawaban dengan cara memberi tanda cek ( ...J ) pada tempat yang telah 
disediakan. 

5. Ada lima pilihanjawaban yang masing-masing maknanya sebagai berikut: 
- SS : Pemyataan sangat setuju jika pemyataan benar-benar sesuai 

s 

RR 

TS 

STS 

Keterangan: 

dengan yang dirasakan. 
:Pernyataan setuju jika pemyataan cenderung sesuai tetapi belum 

sepenuhnya setuju dengan yang dirasakan. 
: Pemyataan ragu-ragu jika dengan pemyataan ini bel urn dapat 
menentukan sikap. 

:Pemyataan tidak setuju jika pemyataan cenderung tidak sesuai 
tetapi bel urn sepenuhnya tidak setuju. 

:Pemyataan sangat tidak setuju jika pemyataan benar-benar 
tidak sesuai dengan yang dirasakan. 

Angket Motivasi Siswa dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: 
Untuk pemyataan dengan kriteria positif: 
1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju,3 = ragu-ragu, 4 = setuju, dan 5 = sangat 
setuju. 

Untuk pemyataan dengan kriteria negatif: 
1 = sangat setuju, 2 = setuju, 3 = ragu-ragu,4 = tidak setuju, dan 5 = sangat tidak 
setuju. 

Hi tung skor rata-rata gabungan dari kriteria positif dan negatif tiap kondisi, 
kemudian menentukan kategorinya dengan ketentuan skor rata-rata: 
1,00-1,49 = tidak baik, 

·•....:....-1,50-2,49 = kurang baik, 
2,50-3,49 = cukup baik, 
3,50-4,49 = baik,dan 
4,50-5,00 = sangat baik. 

Skor Rata-Rata= (Jumlah Skor)/36 

Sumber : adaptasi dari Qadriyah dalam Rahayuningsih (2002). 
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B P, A k . ernyataan ng~ et 
Jawaban 

No. Pemyataan ss s RR TS STS 

Kegiatan pemanfaatan lingkungan v 
1. sekitar sekolah seperti ini menarik dan 

men__yenangkan bagi saya. 
Saya merasakan pemanfaatan 

2. lingkungan sekitar sekolah sesuai 'V 

dengan materi pembelajaran. 
Melalui kegiatan ini saya merasakan 

3. hidup dan berkembang di tengah- " tengah masyarakat. 
Saya mendapatkan informasi dalam 

4. pembelajaran berdasarkan pengalaman j/ 
nyata. ·-

Saya merasakan lebih komunikatif 

5. dengan ternan sekelas ketika 
berkunjung di lokasi belajar di luar v 
sekolah. 

6. 
Kegiatan ini membuat pelajaran yang v say~ ikuti terasa lebih konglqit 

7. Membuat saya lebih mengenal dan v mencintai linQ"kum!an sekitar. 
Saya dapat mengembangkan 

8. keterampilan untuk 
berinteraksilberhubungan dengan .../ 
lingkungan 
Kegiatan ini dapat mendekatkan 

9. matematika dengan lingkungan " sekitar. 
Kegiatan belajar lebih menarik dan 

10. 
tidak membosankan, dibandingkan 
dengan saya hanya duduk di keias " berjam-jam. 
Belajar akan lebih bermakna sebab 

11. 
saya dihadapkan dengan situasi dan 

...._; keadaan yang sebenamya atau bersifat 
alamL 
Bahan-bahan yang dapat dipelajari 

12. lebih kaya serta lebih nyata sehingga .:::t. v 
kebenar.rurnnyalebihteliti. 
Kegiatan be1ajar siswa lebih lengkap 
sebab dapat dilakukan dengan 

13. 
berbagai cara seperti mengamati, 

" bertanya atau wawancara, 
membuktikan atau 
mendemonstrasikan dan lain-lain. 
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Saya merasakan lebih aktif dalam 

14. 
kegiatan belaj ar siswa sebab dapat 
dilakukan dengan suasana berbeda, " nyata dan sering saya temui sehari-hari. 
Saya dapat memahami dan menghayati 

15. aspek-aspek kehidupan yang ada di ...../ 
lingkungan sekitar. 
Kegiatan ini dapat membentuk pribadi 

16. saya sehingga tidak merasa asing v 
dengan kehidu_pan di sekitar saya. 
Belajar seperti ini dapat membuat saya 

17. lebih mengenal dan mencintai "' linPlmmJan sekitar. 

18. 
Saya merasakan penerapan ilmu 

" matematika menjadi lebih mudah. 
Saya diberi kesempatan untuk 

·-

19. 
rnenyelesaikan rnasalah dengan 

v rnenggunakan strategi yang saya 
inginkan. 

20. 
Saya diberi kesernpatan untuk berbeda 

"' _pendapat atau meng_emukakan_g~gasan. 
Saya merasakan terjadi interaksi dan 

21. kerjasama dengan ternan lain atau ...J 
lingkungan sekitar. 
Saya terdorong untuk berdisk:usi 

22. dengan ternan tentang pengetahuan './ 
yang saya pelajari 
Kegiatan ini rnendorong saya untuk 

23. rnengernukakan kernbali pertanyaan .....; 
ternan dengan bahasa sendiri 

24. 
Dalam kegiatan ini siswa diminta untuk 

'-.[ rnernberi tanggapan atas jawaban ternan 

25. 
Siswa diberi dorongan agar berani 

'-.1 rnengemukakan masalah dan pendapat 

26. 
Terciptanya saling menghargai jawaban 

J rneskipunjawaban saya belum benar 
Diberi kesernpatan kepada satu atau 

27. beberapa kelompok mempersentasikan '-J 
diskusi kelompok dalam diskusi kelas. 
Kegiatan ini mendorong terjadinya 

2S. pertukaran ide/gagasan dalam diskusi ..J 
kelas. 

29. 
Kegiatan ini mengarahkan siswa untuk 

'X" v menyimpulkan hasil diskusi. 
Kegiatan ini mengarahkan siswa untuk 

I 3o. dapat mengaitkan materi dengan v 
kehidupan sehari-hari. 
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Keterangan: 
Angket Motivasi Siswa dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: 
Untuk pemyataan dengan kriteria positif: 
1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju,3 = ragu-ragu, 4 = setuju, dan 5 = sangat 
setuju. 

Untuk pemyataan dengan kriteria negatif: 
1 = sangat setuju, 2 = setuju, 3 = ragu-ragu,4 = tidak setuju, dan 5 = sangat tidak 
setuju. 

Hi tung skor rata-rata gabungan dari kriteria positif dan negatif tiap kondisi, 
kemudian menentukan kategorinya dengan ketentuan skor rata-rata: 
1,00-1,49 = tidak baik, 
1,50-2,49 = kurang baik, 

2,50-3,49 = cukup baik, Skor Rata-Rata= (Jumlah Skor)/30 
3,50-4,49 = baik,dan 
4,50-5,00 = sangat baik. 
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Lampi ran 

LEMB.AR QB.SERV AS.l 1\.ETERLAI<SAN:AAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan ke : .. t ....................... . 
Hari/tanggal : ~~·'·~.' ... ! .. ~~~~ ~()\S 
Petunjuk.: 

1. Berikut 1m diberikan lembar observasilpengamatan terhadap 
keterlaksanaan pembelaj aran. 

2. Berilah tanda chek list (..J) untuk setiap langkah pembelajaran yang 
terlaksana Apabi1a langkah pembelajaran tidak terlaksana, tabel 
keterlaksanaan tidak perlu diisi. Kriteria keterlaksanaan adalah: 
B : baik, skor 4 
C : cuk.up, skor 3 
K : kurang, skor 2 
SK : sangat kurang~ skor 1 
... - - .. ---- --- ----- ---- ··----- -

KEGIATAN NO. LANGKAH PEMBELAJARAN 
Keterlaksanaan 

1 2 3 4 
1. Persiapan kegiatan pembelajaran v 
2. Penjelasan tujuan pembelajaran v 
3. 

Penyampaian apersepsi dan J 
Pendahuluan 

pentingnya materi (motivasi) 

4. Pengelompokan siswa secara J heterogen. 

5. 
Penyampaian tugas kelompok J (LKS) 

1. Penyampaian materi secara singkat v --Penggunaan komponen 5M 
(Mengamati, menanya, 

J 2. !TI~~~.Pl:ll~~~ !!!f<?~~!~ 
mengolah informasi dan 
mengasosiasi/ 
mengkomunikasikan. 
Pelaksanaan pembelajaran 

J 3. memanfaatkan lingkungan sekitar 
Inti sekolahl ke luar kelas 

Keaktifan siswa bertanya dan j 4. menyampaikan pendapat/ 
jawabannya secara lisan. 
Menuliskan jawaban yang J 5. cl.i~~p~ti kel~mP<?k p~cl.~ l~mbar 
ket:ja. 
Semua anggota kelompok J 6. mencermati hasil keija kelompok 
yang dituju. 
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7. Presentasi hasil kerja kelompok v 
Memberikan masukan terhadap 

J 8. hasil kerja kelompok lain dan 
menuliskan pada lembar kerja. 

1. Menyimpulkan materi. v~_ 

Penutup 
2 Melakukan refleksi v 

Penyampaian tugas untuk J 3. 
p~J1~1ll\l{I,Il perilqitllY~· 

Probolinggo, .. ~ .. ~.~~~ .. ~.~~ 
Pengamat, 
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Lamp iran 

LEMl3AR Ol3SERV ASI KETERLAl<SANMN PEMl3ELAJ.ARAN 

Pertemuan ke : J ........................ . 
Hariltanggal : .s.~~!'..! .... ~ ... ~~.'~. ~Q\S 
Petunjuk: 

1. Berikut 1m diberikan lembar observasilpengamatan terhadap 
keterlaksanaan pembelajaran. 

2. Berilah tanda chek list ( ..J) untuk setiap langkah pembelajaran yang 
terlaksana. Apabila langkah pembelajaran tidak terlaksana, tabel 
keterlaksanaan tidak perlu diisi. Kriteria keterlaksanaan adalah: 

B : baik, skor 4 
C : cukup, skor 3 

K : kurang, skor 2 
SK : sangat kuran_g~ skor 1 - - - .. -·-- --- -- ~-- --- ------- -

KEGIATAN NO. LANGKAH PEMBELAJARAN 
Keterlaksanaan 

1 2 3 4 
1. Persiapan kegiatan pembelaiaran J 
2. Penielasan tujuan pembelajaran v 
3. Penyampaian apersepsi dan 

pentingnya materi (motivasi) v 
Pendahuluan 

4. 
Pengelompokan siswa secara J heterogen. 

5. 
Penyampaian tugas kelompok 

J (LKS) 
1. Penyampaian materi secara singkat v 

-7enggunaan komponen 5 M -

(Mengamati, menanya, 

2. ~e~gugtJ?U.!!s~!l: t!l:f<?~~!~ \,) 
mengolah informasi dan 
mengasosiasil 
mengkomunikasikan. 
Pelaksanaan pembelajaran 

3. memanfaatkan lingkungan sekitar \.1 
Inti sekolah/ ke luar kelas 

Keaktifan siswa bertanya dan 
v 4. menyampaikan pendapat/ 

jawabannya secara lisan. 
Menuliskan jawaban yang 

J 5. disepakati kelompok pada lembar .. -... . . - - . - ....... - - .. 

kerja. 
Semua anggota kelompok 

6. mencermati hasil kerja kelompok I J 
yang dituju. 
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7. Presentasi hasil ke!:ia kelompok v 
Memberikan masukan terhadap 

/ 8. hasil keija kelompok lain dan 
menuliskan pada lembar kerja. 

1. Menyimpulkan materi. v 
Penutup 

2 Melakukan refleksi J 
Penyampaian tugas untuk / 3. 
pert;(!l11\.!~ "erll.cU:tn.Y~· 

Probolinggo, ~ .. ffl.{.~\ ... ~~~ ... 
Pengamat, 
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Lamp iran 

LEMBAR QBSERV ASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan ke : .~ ........................ . 

· SA&m. 1'\ Am\... ~s-Han/tanggal : ............................ . 

Petunjuk: 
1. · Berikut 1m diberikan lembar observasilpengamatan terhadap 

keterlaksanaan pembelajaran. 
2. Berilah tanda chek list (--.f) untuk setiap langkah pembelajaran yang 

terlaksana. Apabila langkah pembelajaran tidak terlaksana, tabel 
keterlaksanaan tidak perlu diisi. K.riteria keterlaksanaan adalah: 
B : baik, skor 4 
C : cukup, skor 3 
K :kurang,skor2 
SK : sangat kuran& skor 1 
-- ~ ·- - .. --~~ .. .... .. .. .. ~.- --- ~ - .. -- .. - -

KEGIATAN NO. LANGKAH PEMBELAJARAN 
Keterlaksanaan 

1 2 3 4 
1. Persiapan kegiatan pembelajaran \j 
2. Penjelasan tujuan pembelajaran v 
3. Penyampaian apersepsi dan J pentingnya materi _(motivasi) 

.. 

Pendahuluan 
4. Pengelompokan siswa secara J heterogen. 

5. 
Penyampaian tugas kelompok J (LKS) 

1. Penyampaian materi secara singkat ~ 
-- t>enggunaaillCoi:nponen 51Vf · - -. ---

(Mengamati, menanya, j 2. ~.€?11~~_pul~a~ i~f<?!lt!~!~ 
mengolah informasi dan 
mengasosiasi/ 
mengkomunikasikan. 
Pelaksanaan pembelajaran 

J 3. memanfaatkan lingkungan sekitar 
Inti sekolahl ke luar kelas 

Keaktifan siswa bertanya dan J 4. menyampaikan pendapat/ 
jawabannya secara lisan. 
Menuliskan jawaban yang J 5. di~epa1cati kelompok p3:da lemb(U" 
kerja. 
Semua anggota kelompok 

J 6. mencermati hasil ketja kelompok 
yang dituju. 
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7. 

8. 

1. 

Penutup 
2 

3. 

Presentasi hasil kerja kelompok 
Memberikan masukan terhadap 
hasil kerja kelompok lain dan 
menuliskan pada lembar ke!",ja. 
Menyimpulkan materi. 
Melakukan refleksi 
Penyampaian tugas untuk 
P~n~m\lml ~rikuwY~· 

Probolinggo, ~~-~~~---~-~~ 
Pengamat, 

199 

v 
J 

I v 
J. 
J 
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Lamp iran 

LEM:B.AR OBSERV ASl KETERLAI<.SAN.AAN: PEMBELAJ.ARAN 

Pertemuan ke : ... ~ ....................... . 

Hariltanggal : .. SQ.'rA9 . .t ••• ~ •• ~~\ • .?_O\o 

Petunjuk: 
1. Berikut tru diberikan lembar observasi/pengamatan terhadap 

keterlaksanaan pembelaj aran. 
2. Berilah tanda chek list (...f) untuk setiap langkah pembelajaran yang 

terlaksana. · Apabila langkah pembelajaran tidak terlaksana, tabel 
keterlaksanaan tidak perlu diisi. Kriteria keterlaksanaan adalah: 

B : baik, skor 4 
C : cukup, skor 3 
K : kurang, skor 2 
SK : sangat kurangt skor 1 .. -- ... ---- -- -- --- ---- ···-··- -

KEGIATAN NO. LANGKAH PEMBELAJARAN 
·Keterlaksanaan 

1 2 3 4 
1. Persiapan kegiatan pembelajaran v 
2. Penjelasan tujuan pembelajaran v 
3. 

Penyampaian apersepsi dan J 
Pendahuluan 

pentingnya materi (motivasi) 

4. Pengelompokan siswa secara J heterogen. 

5. 
Penyampaian tugas kelompok v (LKS) 

1. Penyampaian materi secara si..rlgkat v 
Penggunaan komponen 5M 

--

(Mengamati, menanya, 

2. m~nW:I~.Pl:l!~~n. info~~!~ J 
mengolah informasi dan 
mengasosiasi/ 
mengkomunikasikan. 
Pelaksanaan pembelajaran 

J 3. memanfaatkan lingkungan sekitar 
Inti sekolahl ke luar kelas 

Keaktifan siswa bertanya dan 
4. menyampaikan pendapat/ v 

jawabannya secara lisan. 
Menuliskan jawaban yang 

J 5. d.i~<:?Paka.ti kel~mpok pa.d.a. l<:?m~"-1" 
ketja. 
Semua anggota kelompok 

6. mencermati hasil kerja kelompok J 
yang dituju. 
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7. Presentasi hasil kerja kelompok v 
Memberikan masukan terhadap 

8. hasil kerja kelompok lain dan v menuliskan pada lembar kerja. 
1. Menyimpulkan materi. v 

Penutup 
2 Melakukan refleksi J 

Penyampaian tugas untuk J 3. 
P~rt~m'IJ..@ \>eJjkl!wy~ 

Probolinggo, .\\ .. r.w~.tL.~.\~ .... 
Pengamat, 

t 

( .......... .... ~~.(..~.:~&.: ........ ) 
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Lamp iran 

LEMBAR OBSERV ASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan ke : .?. ........................ . 

Petunjuk: 
1. Berikut 1m diberikan lembar observasilpengamatan terhadap 

keterlaksanaan pembelaj aran. 
2. Berilah tanda chek list (...J) untuk setiap langkah pembelajaran yang 

terlaksana. Apabila langkah pembelajaran tidak terlaksana, tabel 
keterlaksanaan tidak perlu diisi. Kriteria keterlaksanaan adalah: 

B : baik, skor 4 
C : cukup, skor 3 
K : kurang, skor 2 
SK : sangat kuran_g, skor 1 .. -- . ~----- --- -------- - -·-- --- -

KEGIATAN NO. LANGKAH PEMBELAJARAN 
Keterlaksanaan 

1 2 3 4 
1. Persiapan kegiatan pembelajaran v 
2. Penjelasan tujuan pembelajaran J 
3. Penyampaian apersepsi dan J 

Pendahuluan 
pentingnya materi (motivasi) 

4. 
Pengelompokan siswa secara v heterogen. 

5. 
Penyampaian tugas kelompok J (LKS) l 

1. Penyampaian materi secara singkat v 
•v•• ---·. ---

Penggunaan komponen 5M 
(Mengamati, menanya, 

2. !!!~!!~Pt1!~~ !!lf<?~~!, 
mengolah informasi dan 

J mengasosiasil 
mengkomunikasikan. 
Pelaksanaan pembelajaran 

J 3. memanfaatkan lingkungan sekitar 
Inti sekolahl ke luar kelas 

Keaktifan siswa bertanya dan 
J 4. menyampaikan pendapat/ 

jawabannya secara lisan. 
Menuliskan jawaban yang J 5. c\i~ep1llcati kel<?mpok p~da lemb~ 
kerja. 
Scmua anggota kelompok 

J 6. mencermati hasil kerja kelompok 
_yang dituju. 
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7. 

8. 

1. 

Penutup 
2 

3. 

Presentasi hasil kerja kelompok 
Memberikan masukan terhadap 
hasil kerja kelompok lain dan 
menuliskan _p_ada lembar k~a. 
Menyimpulkan materi. 
Melakukan refleksi 
Penyampaian tugas untuk 
pertemu_an b~rilw~ny~. 

Probolinggo, 12..~.~-~~ 
Pengamat, 

203 

v 

J 
J 

v, 
v 
J 
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Lampi ran 

LEMBAR OBSERV ASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJ.A.RAN 

'b .............................. Pertemuan ke 

Hari/tanggal : .. ~!?.~~'····~··~·'·'~ .. ~'5 

Petunjuk: 
1. Berikut 1m diberikan lembar observasilpengamatan terhadap 

keterlaksanaan pembelajaran. 
2. Berilah tanda chek list (--/) untuk setiap langkah pembelajaran yang 

terlaksana. Apabila langkah pembelajaran tidak terlaksana, tabel 

keterlaksanaan tidak perlu diisi. Kriteria keterlaksanaan adalah: 

B : baik, skor 4 
C : cukup, skor 3 

K : kurang, skor 2 

SK : san_gat kuran_g, skor 1 
.. -- . .. -~ . •••II I#~-·~---~· I -' •• •• # ~ 

KEGIATAN NO. LANGKAH PEMBELAJARAN 
K,eterlaksanaan 

1 .. 2 3 4 
1. Persiapan kegiatan pembelajaran J 
2. Penjelasan tujuan pembelajaran \./ 

.3. 
Penyampaian apersepsi dan J 

Pendahuluan 
pentingnya materi (motivasi) 

4. 
Pengelompokan siswa secara J heterogen. 

5. 
Penyampaian tugas kelompok / (LKS) 

1. Penyampaian materi secara singkat v 

t>enggunaan komponen 5M -- --

(Mengamati, menanya, 

2. ~~!l:~~_p~!~!! ~!l:f<?!"!!l:~!~ 
v' mengolah informasi dan 

mengasosiasi/ 
mengkomunikasikan. 
Pelaksanaan pembelajaran 

3. memanfaatkan lingkurlgan sekitar .,/ 
Inti sekolahl ke luar kelas 

Keaktifan siswa bertanya dan 
J 4. menyampaikan pendapat/ 

jawabannya secara lisan. 
Menuliskan jawaban yang v 5. disepakati kelompok pada lembar . . . . .. .. . - . . - -·. - - -· 

kerja. 
Semua anggota kelompok .; 6. mencermati hasil kerja kelompoK 
yang dituju. 
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7. Presentasi hasil keija kelompok v' 
Memberikan masukan terhadap 

8. hasil kerja kelompok lain dan J 
menuliskan pada lembar kerja. 

1. Menyimpulkan materi. v 
2 Melakukan refleksi J 

Penutup 
Penyampaian tugas untuk J 3. 
JX?rteii1~@ bt?~my~. 

Probolinggo, I~ .. ~!~~--~~?. .. 
Pengamat, 

( ......... --~~~!.~:.Y~.: ......... ) 
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Semester 
Kelas 

No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Nl$ 

0593 
0527 
0536 
0598 
0602 
0606 
0607 
0608 
0609 
0610 
0611 
0612 
0613 
0615 
0623 
0624 
0625 
0626 
0620 
0621 
0627 
0629 
0649 
0646 
0631 
0633 
0634 
0637 
0638 
0584 
0644 
0645 

Laki-Laki 
Perempuan 
Jumlah 

206 

DAFTAR NILAI RAPOR 
SMP NEGERI 3 SUMBERASIH SATU ATAP 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 
: Ganjil 
:VII/ A 

NIS.N 

0024331357 
0017045459 
9995735564 
0009316443 
0024331247 
0017545176 
0017895197 
0022060069 
0017895277 
0019033347 
0017895200 
0017895289 
0015707711 
0023895832 
0004515053 
0017884297 
0017895281 
0022508328 
0029163695 
0034960507 
0005525836 
0029994215 
0012883607 
0013909054 
0016565537 
0008759748 
0002426511 
0025806757 
0017895285 
0017496277 
9995735547 
0021186488 

:. ,.NA~SlSWA 
Ahmad Sugiyanto 
AinuiYaqin 
Dewi 
Dimas Susanto 
Firda 
Holif 
lkromul Walidin 
llmiyah 
Imam Hambali 
lndah Yanti 
lsnawati 
Jumroh 
Juwita 
Lindawati 
Masruroh 
Mike Muto'Atillah 
Minuruddin Rahadi 
Muhammad 
Muhammad Gusli Primadani 
Muhammad Hosen Musta'in 
Muhammad Mustofa 
Nur Aini 
Nurul Hasanah 
Nurul MuzaQiyah 
Putri Anissah 
Rosalinda 
Santi Susilowati 
Siti Nur Aisyah 
Siwati 
Ulfa Wulandari 
Watik 
Zida Afkarinah 

RATA-RATA NILAI: 

: lOOrang 
: 220rang 
:32 Orang 

L/P Nilal Rapor (KKM=&SJ . 

L 73,00 

L 70,00 
p 74,00 
L 74,00 
p 70,00 
p 70,00 
L 74,00 
p 70,00 
L 75,00 
p 73,00 
p 70,00 
p 70,00 
p 75,00 
p 83,00 
p 70,00 
p 70,00 
L 73,00 
L 70,00 
L 75,00 

L 73,00 

L 75,00 
p 70,00 
p 75,00 
p 80,00 
p 70,00 
p 70,00 
p 78,00 
p 70,00 
p 70,00 
p 73,00 
p 70,00 
p 73,00 

72,69 

Probolinggo, januari 2015 
Wali Kelas VII A 

•I 

Anis Kurniawati, M.Pd. 
NIP.-
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Semester 
Kelas 

No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

NIS 

0594 
0595 
0596 
0597 
0599 
0600 
0601 
0603 
0541 
0542 
0604 
0605 
0548 
0549 
0614 
0617 
0618 
0619 
0622 
0648 
0628 
0630 
0631 
0575 
0635 
0636 
0639 
0640 
0641 
0642 
0643 

Laki-Laki 
Perempuan 
Jumlah 

,. 

207 

DAFTAR NILAI RAPOR 
SMP NEGERI3 SUMBERASIH SATU ATAP 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 
: Ganjil 
:VII/ B 

'. 

NI$N 

0017496289 
0017496290 
0004515086 
0023043665 
0028327606 
0024728189 
0028903379 
0032211004 
9986334285 
9995735579 
0016109811 
0021242120 
0009565925 
9996559223 
0002622520 
0037808470 
0011218249 
0004515077 
0007678984 
0008225287 
0024331355 
0024331365 
0024331249 
0011218272 
0017895278 
0028467799 
0016441359 
0017895290 
0002426506 
0004515090 
0024331362 

"~MASI$WA 
AinulYaqin 

Bayu Pratama 

DarusSalam 
Deni Lestari 

Dina Makia Ladjuba 
Ermawati 
Ferdiyanto 
Fitria 
Fitriatul Ningsih 
Habibi 
Hadi Cahyono 
Hoirul 
Ismail 
Itafiatus Sholehah 
Khoirul Anam 
Lisa 
Lukman Hakim 
M. Aminullah 
Maria UHa 

Marris 
Muhammad Nizar 
Nuzulul Ulum 

RizaUmami 
Saida Afsanah 
Sayedi 
Showi 
Syahroni 

Umami 
Umroh 
Walid Gufron 
Warida 

RATA-RATA NILAI: 

:17 Orang 
: 140rang 
:31 Orang 

Nilai lta.,or (~KMi:&S) L/P 
' ·.·<.' -

L 80,00 
L 73,00 
L 70,00 
p 73,00 
p 70,00 
p 70,00 
L 73,00 
p 70,00 
p 75,00 
L 73,00 
L 70,00 
L 70,00 
L 73,00 
p 70,00 
L 70,00 
p 70,00 
L 73,00 
L 80,00 
p 78,00 
p 73,00 
L 73,00 
L 70,00 
p 73,00 
p 73,00 
L 70,00 
L 78,00 
L 73,00 
p 73,00 
p 70,00 
L 73,00 
p 75,00 

72,74 

Probolinggo, Januari 2015 
Wali Kelas ~II B 

lka Lestari Ningsih. S.Pd. 

NIP.-
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DAFT AR NILAI TES A W AL 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi 
Semester 
Kelas 

: Aritmetika Sosial 
: Genap 
:VII/A 

K Kl .k 1 :::.:E_s_~-w_t:. ...::.Y_t.1tfJ-=--hln_t_o.>_ll_r~l.o.....:.J_Ilr_ x 1 tV\O~c etuntas:i\n as1 a = vv7( 
Jumlo. h .>!.swo. 

0 = -x 100% 
32 

=oo;., 

208 

Probolinggo, 4 April2015 
Guru Ma Pelajaran 

Arif Syamsul Hadi 
~. 196601261996011001 
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DAFT AR NILAI TES A W AL 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi : Aritmetika Sosial 

L Stswa yo1'1(J tunt"as br~lo.jar 
Ketuntasan Klasikal = Jum.ta h Stswo x 1 00% 

0 
=-X 1000/o 

31 

209 

Probolinggo, 4 April 2015 
Guru Mata Pelajaran 

[__ ____________________ ___,"'""" . Sy ul Hadi 

~. 196601261996011001 
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DAFT AR NILAI TES AKHIR 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi 
KKM 

: Aritmetika Sosial 
: 65,00 
:VII I A 

K K1 
"kal E St.swo. YB1'18 t:?.mtr;s b~lB)GT 

etuntann au = x 100% 
Jum.IB ~ Sl.swG 

27 
=-x100% 

32 

=84,375% 

Kesimpulan: Sudah tuntas secara klasikal 

Probolinggo, 15 April2015 
Guru Mata Pelajaran 

Arif SyamsW Hadi 
~. 196601261996011001 
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DAFT AR NILAI TES AKHIR 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi 
KKM 

: Aritmetika Sosial 
: 65,00 
:VII/B 

---~~~~~ 

K Kla .. l E Stswa YG?'-B !untas lulajar X lOIN~-'o 
duntaEan Sl.:<:a = "'"( 

]'.nn>G fo. Sosw~ 

22 
=-X 1000/e 

31 

= 70,968Yo 

Kesimpu1an : Be1um tuntas secara klasikal 

Probo1inggo, 15 Apri12015 
Guru Mata Pe1ajaran 

Arif Sy sul Hadi 
~. 196601261996011001 
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NO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

REKAP SKOR MOTIV ASI BELAJAR 
AWAL (PRATINDAKAN) 

Ni\MA. SISWA 
SKO{{. ·sKOR 

PERO~. MAKsiMAL .· ·. . ... · .. .-, ...... , . 

Ahmad Sugiyanto 133 180 
Ainul Y~in 142 180 
Dewi 145 180 
Dimas Susanto 130 180 
Firda 127 180 
Holif 118 180 
Ikromul W ali din 131 180 
llmiyah 112 180 
Imam Hambali 130 180 
Indah Yanti 132 180 
Isnawati 127 180 
Jumroh 134 180 
Juwita 129 180 
Lindawati 133 180 
Masruroh 127 180 
Mike Muto'Atillah 136 180 
Minuruddin Rabadi 110 180 
Muhammad 118 180 
Muhammad Gusli Primadani 131 180 
Muhammad Hosen Musta'in 132 180 
Muhammad Mustofa 130 180 
Nur Aini 145 180 
Nurul Hasanah 130 180 
Nurul M~iyah 127 180 
Putri Anissah 118 180 
Rosalinda 131 180 
Santi Susilowati 119 180 
Siti Nur Aisyah 127 180 
Siwati 129 180 
U1fa Wulandari 134 180 
Watik 133 180 
Zida Afkarinah 118 180 
JUMLAH: 4118 5760 

K b ha "1 M . . L Skor yo.T.[J atco.po.t lcno~ e er S1 an ot1vas1 = x vro 
]?.l"'nlo. h slcor mo.lcr . 

= 4118 X 10C% 
5760 

= 71,49°/o (Kriteria Moti.vasi Sedang) 

212 

PERSffi{('ASE. 

73,89 
78,89 
80,56 
72,22 
70,56 
65,56 
72,78 
62,22 
72,22 
73,33 
70,56 
74,44 
71,67 
73,89 
70,56 
75,56 
61,11 
65,56 
72,78 
73,33 
72,22 
80,56 
72,22 
70,56 
65,56 
72,78 
66,11 
70,56 
71,67 
74,44 
73,89 
65,56 
71,49 
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NO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

REKAP SKOR MOTIV ASI BELAJAR 
AKHIR (P ASCATINDAKAN) 

NAMA SIS\VA . 
Sl(OR SKOR 

· · .PEROLEHAN ~~: 
Ahmad Sugiyanto 159 180 
Ainul Yaqin 164 180 
Dewi 167 180 
Dimas Susanto 160 180 
Firda 147 180 
Holif 164 180 
Ikromul Walidin 157 180 
llmiy_ah 178 180 
Imam Hambali 153 180 
lndah Yanti 170 180 
Isnawati 157 180 
Jumroh 150 180 
Juwita 155 180 
Lindawati 170 180 
Masruroh 161 180 
Mike Muto'Atillah 164 180 
Minuruddin Rahadi 163 180 
Muhammad 157 180 
Muhammad Gusli Primadani 174 180 
Muhammad Hosen Musta'in 153 180 
Muhammad Mustofa 171 180 
NurAini 157 180 
Nurul Hasanah 150 180 
Nurul Muzaqiyah 176 180 
Putri Anissah 155 180 
Rosalinda 160 180 
Santi Susilowati 147 180 
Siti Nur Aisyah 164 180 
Siwati 157 180 
Ulfa Wulandari 151 180 
Watik 153 180 
Zida Afkarinah 161 180 
JUMLAH: 5125 5760 

. . . I Skor ~TI(J dtc~pGt 
Keberhasllan Mot101as1 = x 1 00~/o 

Ium.~o. h skar maks . 

= 5125 X lOOo/c 
5760 

= 88,98°/o t:Kriteria Motivasi Tinagi) 

213 

PERSENTASE 

88,33 
91,11 
92,78 
88,89 
81,67 
91,11 
87,22 
98,89 
85,00 
94,44 
87,22 
83,33 
86,11 
94,44 
89,44 
91,11 
90,56 
87,22 
96,67 
85,00 
95,00 
87,22 
83,33 
97,78 
86,11 
88,89 
81,67 
91,11 
87,22 
83,89 
85,00 
89,44 
88,98 
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REKAP SKOR KEGIA TAN PEMBELAJARAN 
DENGANPE~AATANLINGKUNGANSEKOLAH 

NO NAM.ASISWA 
.SKOR 

PEJtQ~ 
1 Ahmad Sugiyanto 142 
2 Ainul Yaqin 140 
3 Dewi 130 
4 Dimas Susanto 136 
5 Firda 142 
6 Holif 132 
7 Ikromul Walidin 124 
8 Ilmiyah 143 
9 Imam Hambali 134 
10 lndah Yanti 123 
11 Isnawati 128 
12 Jumroh 140 
13 Juwita 138 
14 Lindawati 142 
15 Masruroh 126 
16 Mike Muto'Atillah 134 
17 Minuruddin Rahadi 127 
18 Muhammad 124 
19 Muhammad Gusli Primadani 145 
20 Muhammad Hosen Musta'in 136 
21 Muhammad Mustofa 140 
22 Nur Aini 128 
23 Nurul Hasanah 130 
24 Nurul Muzaqiyah 146 
25 Putri Anissah 142 
26 Rosalinda 124 
27 Santi Susilowati 126 
28 Siti Nur Aisyah 132 
29 Siwati 124 
30 Ulfa Wulandari 128 
31 Watik 142 
32 Zida Afkarinah 132 

JUMLAH: 4280 

Kebermllan ..?ea:.anbatan L:ngkungan Sekolah= 

Y. Sko1' YG11.9 dt.cGpBt X li)Uo/o 
J r.:n-,.la. I~ .ska r· n7.a.ks , 

4280 L .• ,..., 
=--X IJIJ7o 

4800 

= 89 ,17°/o (Kriteria Tinggi) 

SKoR· 
MAKs!MAL:·· 

,·· ........ -·{'" 

150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 

4800 

214 

PERSJmttASE 

94,67 
93,33 
86,67 
90,67 
94,67 
88,00 
82,67 
95,33 
89,33 
82,00 
85,33 
93,33 
92,00 
94,67 
84,00 
89,33 
84,67 
82,67 
96,67 
90,67 
93,33 
85,33 
86,67 
97,33 
94,67 
82,67 
84,00 
88,00 
82,67 
85,33 
94,67 
88,00 
89,17 
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